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[1970, nummer 1]
[Inhoud]
De Derde Wereld, p. 5
In het julinummer hebben wij een artikel van Ivan Illich gepubliceerd, ‘In derde wereld
onderwijs naar westers model?’. De auteur maakte ons erop attent dat daar
oorspronkelijk een belangrijke algemene beschouwing over ‘ontwikkeling’ aan
voorafging, die wij de lezer hiermede aanbieden.

Libanon neutraal?, p. 13
Elke informatie die de situatie in het Midden Oosten beter belicht, kan helpen om
een genuanceerder oordeel te vellen over de partijen in het conflict. Uit dit artikel
blijkt hoe uiterst precair de zaken in de Libanon liggen en welke invloeden en
belangen er een rol spelen.

De strijd tussen de pappa 's, p. 25
De Antilliaanse politiek concentreert zich rond de figuur van de ‘pappa’, de
vaderfiguur. Dit blijkt zich toe te spitsen in de wonderlijke verhouding welke bestaat
tussen de Democratische Partij en de Nationale Volkspartij en hun op het ogenblik
gemeenschappelijke vijand Frente Obrero.

Een paleis om in te wonen, p. 29
J.B. Bakema heeft het paleis van Diocletianus in het Joegoslavische Split eens een
inspiratiebron voor de architect-stedebouwer van vandaag genoemd. Het paleis is
in de eerste plaats de neerslag van een uniek ontwikkelingsproces, een stuk
geschiedenis. Het kan ons leren dat architectuur een collectieve creatie dient te zijn,
het resultaat van een geheel van sociale, economische en ideologische gegevens,
waaraan ze een betekeniswaarde toekent. Maar bestaan vandaag daarvoor de
voorwaarden nog?

François Mauriac, p. 36
Drie elementen kenmerken het werk van de pas overleden romanschrijver: begrip
van het leven, doorgronden van het menselijk hart en de poëzie van de stijl. Aan
deze drie karakteristieken wordt een beschouwing gewijd.
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Een generatie I, p. 41
Cfr. het editoriaal.

Terzijde, p. 54
Heeft Dickens de wereld van zijn tijd beschreven zoals die was, of geromantiseerd?
Aan de hand van Angus Wilson's boek en Bomans' stelling in dezen geeft de auteur
zijn eigen beschouwing. Een nieuw boek over Multatuli vraagt ook de aandacht.

Een waarheid als een glazen oog, p. 60
De uitgave van vier toneelstukken van Lodewijk De Boer is een aanleiding om eens
na te gaan wat deze theaterpartituren dramaturgisch te betekenen hebben. Een
rebel in de Nederlandse toneelletterkunde is De Boer niet, wel werkt hij op een
vruchtbare wijze mee aan de evolutie. Hij gooit een koortsig mensbeeld in het publiek,
maar laat de toeschouwer daarmee doen wat die toevallig wil. M.a.w. hier ontbreekt
nog een visie, een theorie, een geweten.

Cellen zonder ouders, p. 70
De droom der alchemisten heeft plaats gemaakt voor een nieuwe droom: dat biologen
ooit zelf leven zullen kunnen maken. Toch ligt deze droom in het verschiet van
huidige wetenschappelijke ontwikkelingen. Om dit duidelijk te maken, bespreekt de
auteur wat de natuurwetenschap geleidelijk aan omtrent cellen, hun bouw en functie,
weet.
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Beginnen met luisteren
Editoriaal
Streven gaat weer een nieuwe jaargang in. Sensationele vernieuwingen zijn daar
niet direct van te verwachten. Wij hechten nog altijd belang aan continuïteit. Al was
het maar omdat alleen in de continuïteit de duurzaamheid van de verandering kan
blijken.
Eén nieuw initiatief echter vraagt misschien enige inleiding en redactionele
commentaar. Enkele maanden geleden hebben wij hier al melding gemaakt van
een tekort dat ons werd aangewreven: ‘waarom laat u zo zelden echt jonge mensen
aan het woord?’ Wij hebben daar toen prompt op gereageerd met het publiceren
van twee bijdragen van studenten. In de komende jaargang willen wij iets verder
gaan: maand na maand hopen wij u een reeks interviews met jonge mensen aan
te bieden. Het eerste daarvan vindt u in dit nummer.
De gesprekken zijn opgenomen door Eric De Kuyper en Dirk Lauwaert. Zij hebben
zich daarbij laten inspireren door een boekje van Erika Runge, waarin deze een
aantal vrouwen van verschillende leeftijd - tussen 14 en 84! - en uit verschillende
sociale lagen laat praten over hun ervaringen op het gebied van vrouw en
maatschappij. In onze interviews komen alleen jongeren aan het woord, mannen
en vrouwen, 22, 25, 28 jaar. Ze hebben allemaal gestudeerd of zijn daar nog mee
bezig. Het zijn allemaal Vlamingen. De initiatiefnemers hadden de reeks graag de
titel meegegeven: ‘Jonge Vlaamse Intellectuelen’ (met hoofdletters), maar niet iedere
lezer zou daar direct de ironie van gesnapt hebben. Ironie ligt trouwens helemáál
niet in de bedoeling: dát zal voor wie deze getuigenissen leest, algauw heel duidelijk
blijken.
Het zijn geen ‘gedirigeerde’ gesprekken. Er werd alleen heel in het algemeen
gevraagd of zij bereid waren over zichzelf te praten; verwacht werd dat zij het meteen
ook zouden hebben over de manier waarop zij vanuit hun opvoeding en hun jonge
ervaring tegen het leven en de maatschappij aankijken. De meesten hadden eigenlijk
nauwelijks vragen nodig, sommigen moesten nu en dan weer even op gang worden
gebracht. Maar we hebben alle vragen weggelaten, zodat het meer op monologen
gaat lijken. Bij het uittikken van de bandjes en het onvermijdelijke inkorten hebben
we geprobeerd het wezenlijke van de gesproken taal te bewaren. Dit is wel een
andere taal dan we in Streven gewend zijn, maar wát hier verteld wordt,
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verschilt ook nogal wat van wat in Streven gewoonlijk ter sprake komt. Die
‘vervreemding’ dwingt misschien tot een opmerkzamer lectuur, die ook oog heeft
voor wat bij alle openhartigheid nog altijd verzwegen wordt. Sommigen van de
geïnterviewden wilden slechts onder één voorwaarde praten: onder geen beding
mocht hun naam of identiteit bekend worden gemaakt; anderen kon dit niet schelen.
Wij hebben er de voorkeur aan gegeven alle getuigenissen anoniem te houden. Dat
maakt deze documenten misschien minder pikant, maar daarom niet minder
authentiek.
Want het zijn wel echte mensen die hier aan het woord komen en zij spreken zich
echt uit. Hoe dat allemaal aan zal komen, weten wij zelf ook niet. De reactie van
velen zal zijn: hé, wat vertellen die jonge mensen daar allemaal! Daar kan ergernis
in zitten en een onmiddellijk opwellende neiging om wat onervarenheid, eenzijdigheid,
banaliteit of romantisme genoemd wordt, te lijf te gaan met ‘leiding’ of ‘begeleiding’
zoals dat tegenwoordig heet: je kunt zulke dingen toch zo maar niet publiceren
zonder ze recht te zetten of te nuanceren! Maar wij geloven dat het op de eerste
plaats op iets anders aankomt: beginnen met luisteren. Deze mensen willen praten,
zij wíllen zich uitspreken. Zij weten waar hun monologen terechtkomen: in een
tijdschrift dat voor velen van hen wel een heel eerbiedwaardig instituut zal zijn,
waarvan in ieder geval een aantal lezers behoort tot de generatie van hun ouders
en opvoeders, tot de generatie die in de maatschappij waarin zij aankomen, in hun
ogen de dienst uitmaakt. Misschien vinden zij het ook wel prettig, de vermeende
onaantastbaarheid van zo'n tijdschrift eens vrolijk te mogen uitdagen. Maar hun
voornaamste vraag is: begin nu eens met luisteren, luister nu eens even naar dingen
die je wel weet maar die je dikwijls niet wilt weten.
Wij geloven niet dat ook maar één van hen zich representatief waant voor zijn
generatie. De bedoeling van de reeks is dan ook helemaal niet, een beeld op te
hangen van De Jeugd Van Vandaag. Juist dat lijkt ons het meest typische: dat zij
allemaal het land hebben aan hoofdletters. En er zijn er nogal wat waar zij tegen
aanschoppen of waar zij aan lijden: Jeugd, Gezin, Huwelijk, Liefde, God en Kerk,
Maatschappij en hun eigen Maatschappijkritiek. Het kan gezond zijn, geloven wij,
zich door hen te láten uitdagen om die hoofdletters eens op hun werkelijke waarde
te toetsen. Dat doe je niet door van meet af aan zekerheden tégen onzekerheden,
principes tégen ervaringen te zetten, vooral niet als die principes, zoals vaak gebeurt,
de ervaring van meet af aan toedekken. Daarvoor moet je beginnen met luisteren.
Alleen dan kan deze reeks interviews stof leveren tot nadenken, tot onvooringenomen
nadenken over je eigen individuele en maatschappelijke ervaringen.
F. Van Bladel
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De Derde Wereld
Geprefabriceerde goederenpakketten en diensten worden
opgedrongen
Ivan Illich
Het is op het ogenblik heel gewoon de eis te stellen dat de rijke landen hun
oorlogsmachine veranderen in een programma voor de ontwikkeling van de Derde
Wereld. Het armere deel van de mensheid - viervijfde - vermenigvuldigt zich
onbeperkt, terwijl hun consumptie per hoofd in feite achteruitgaat. Deze
bevolkingsexplosie en vermindering van consumptie vormen een bedreiging voor
de geïndustrialiseerde landen en, onder druk van deze dreiging, kunnen die nog
altijd hun budgetten voor defensie veranderen ten gunste van de economische
pacificatie van arme landen. En dat zou op zijn beurt ongeneeslijke wanhoop kunnen
veroorzaken, want de landbouwwerktuigen van de rijken kunnen evenveel kwaad
doen als hun oorlogstuig. Amerikaanse trucks kunnen meer blijvende schade
toebrengen dan Amerikaanse tanks. Het is gemakkelijker massale behoefte te
scheppen aan trucks dan aan tanks. Slechts een minderheid heeft zware wapens
nodig, terwijl een meerderheid afhankelijk kan worden van de levering van zulke
produktieve machines als moderne vrachtwagens, die niet geleverd kunnen worden.
Wanneer de Derde Wereld een massamarkt geworden is voor de goederen, de
produkten en de methoden die de rijken voor zichzelf hebben ontworpen, zal de
kloof tussen de vraag naar deze Westerse technische middelen en de levering ervan
steeds groter worden. De auto voor het gezin kan de armen niet het jet-tijdperk
binnenrijden, evenmin als een schoolsysteem de armen werkelijk kan opvoeden of
de gezinsijskast hun gezond voedsel kan verschaffen.
Het is evident dat slechts één op de duizend in Latijns-Amerika zich een Cadillac
kan veroorloven, of een hartoperatie, of een academische graad. Deze beperking
in de doelstellingen van de ontwikkeling is voor ons geen aanleiding om te wanhopen
aan het lot van de Derde Wereld en de reden is heel eenvoudig. Wij zijn nog niet
zo ver dat wij een Cadillac zien als een noodzakelijke voorwaarde voor goed vervoer,
of een hartoperatie als een normale medische behandeling of een academische
graad als een vereiste voor een behoorlijke opvoeding. We zien immers direct dat
de invoer van Cadillacs zwaar belast zou moeten worden in Peru, dat een kliniek
voor orgaantransplantaties een ergernisgevend stuk speelgoed is om de concen-
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tratie van meer doktoren in Bogotà te rechtvaardigen, en dat een Betatron de
onderwijsmogelijkheden van de Universiteit van Sao Paolo te boven gaat. Helaas
wordt het niet algemeen als evident beschouwd dat de meerderheid der
Latijnsamerikanen - niet alleen van onze generatie, maar ook van de volgende en
de daaropvolgende ook nog - zich welk merk auto ook niet kan veroorloven, of welke
ziekenhuisverpleging ook, of zelfs een lagereschool-opvoeding. Wij onderdrukken
ons besef van deze voor de hand liggende werkelijkheid, omdat wij er het land aan
hebben te erkennen in welke hoek onze verbeelding gedreven is. Zo groot is de
overredingskracht van de instituties die wij in het leven hebben geroepen, dat ze
niet slechts vorm geven aan onze voorkeuren, maar zelfs aan ons gevoel voor wat
mogelijk is. We hebben vergeten hoe we moeten spreken over modern vervoer dat
niet afhankelijk is van auto's en vliegtuigen.
Onze opvattingen over moderne gezondheidszorg leggen de nadruk op de
bekwaamheid die we hebben om het leven van hen die ongeneeslijk ziek zijn, te
verlengen. We zijn niet meer in staat te denken over beter onderwijs en opvoeding
tenzij in termen van steeds gecompliceerdere scholen en van steeds langduriger
opgeleide leerkrachten. Machtige instituties die deze diensten in het leven roepen,
beheersen de horizont van onze vindingrijkheid.
Wij hebben onze kijk op de wereld gestalte gegeven in onze instituties en zitten
nu in die instituties gevangen. Fabrieken, nieuwsmedia, ziekenhuizen, regeringen
en scholen produceren goederen en diensten die tot pakketten gemaakt zijn om
onze kijk op de wereld te bevatten. Wij - de rijken - vatten vooruitgang op als de
uitbreiding van deze verworvenheden. Onder verhoogde bewegingsmogelijkheid
verstaan wij luxe en veiligheid verpakt door General Motors of Boeing. De verbetering
van het algemeen welzijn vatten wij op als de vermeerdering van het aantal doktoren
en ziekenhuizen, die gezondheid verpakken samen met verlengd lijden. Onze
behoefte om meer te leren identificeren wij met de vraag naar steeds langere
opsluiting in klaslokalen. Met andere woorden, wij hebben onderwijs verpakt met
toeziende zorg, kwalificatieëisen voor banen en stemrecht en dit allemaal samen
hebben we verpakt met indoctrinatie in een christelijke, een humanistische of een
communistische ideologie.
In minder dan honderd jaren heeft de industriële maatschappij patent-oplossingen
gesmeed voor fundamentele menselijke behoeften en ons bekeerd tot het geloof
dat de behoeften van de mens geschapen zijn door de Schepper als vraag naar de
produkten die wij hebben uitgevonden. Dit is even waar voor Rusland en Japan als
voor de Noordatlantische gemeenschap. De consument wordt opgeleid tot
gevoeligheid voor de veroudering
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van gebruiksgoederen, hetgeen betekent blijvende loyaliteit ten opzichte van dezelfde
producenten, die hem dezelfde elementaire pakketten zullen geven in verschillende
kwaliteiten of alleen maar in een nieuwe doos.
Industriële maatschappijen kunnen zulke pakketten voor persoonlijke consumptie
verschaffen aan de meeste van hun burgers, maar dat is nog geen bewijs dat deze
maatschappijen gezond zijn of economisch of dat ze het leven bevorderen. Het
tegendeel is waar. Hoe meer de burger getraind wordt in het verbruik van verpakte
goederen en diensten, des te minder efficiënt schijnt hij te worden in de vormgeving
van zijn milieu. Zijn energie en zijn geldmiddelen worden gebruikt om zich steeds
nieuwe modellen aan te schaffen van zijn hoofdprodukten en het milieu wordt een
bijprodukt van zijn eigen consumptiegewoontes.
Het ontwerp van de ‘package deals’ waar ik over spreek, is de hoofdoorzaak van
de hoge kosten die het voldoen aan fundamentele behoeften met zich mee brengt.
Zo lang iedereen zijn wagen ‘nodig heeft’, moeten onze steden langere
verkeersopstoppingen verduren en belachelijk dure middelen gebruiken om ze op
te lossen. Zo lang gezondheid betekent zo lang mogelijk voortleven, zullen onze
zieken steeds meer uitzonderlijke chirurgische ingrepen krijgen en de ‘drugs’ om
de pijn die er het gevolg van is, te stillen. Zo lang wij de school willen gebruiken om
de kinderen de ouders niet voor de voeten te laten lopen of ze van de straat en
buiten het arbeidsproces te houden, zal onze jeugd vastgehouden worden in
eindeloos schoolgaan en steeds sterkere prikkels nodig hebben om de beproeving
te doorstaan.
Rijke landen leggen thans welwillend aan de arme landen een dwangbuis aan van
verkeersopstoppingen, opsluiting in ziekenhuizen en schoollokalen en noemen dit
bij internationale overeenkomst ‘ontwikkeling’. De rijken en de gestudeerden en de
ouden van de wereld proberen van hun twijfelachtige zegeningen mee te delen door
hun van te voren verpakte oplossingen de Derde Wereld binnen te smokkelen.
Verkeersopstoppingen nemen toe in Sao Paolo, terwijl bijna een miljoen Brazilianen
uit het noordoosten de droogte ontvluchten door 500 mijl te lopen. Latijnsamerikaanse
doktoren krijgen een opleiding aan het New York Hospital voor Speciale Chirurgie,
die ze slechts op een paar mensen toepassen, terwijl amoebe-dysenterie endemisch
blijft in de achterbuurten waar 90% van de bevolking leeft. Een heel kleine minderheid
krijgt voortgezet onderwijs in elementaire wetenschap in Noord-Amerika, wat niet
zelden betaald wordt door hun eigen regeringen. Als zij überhaupt naar Bolivia
terugkeren, worden ze tweederangs onderwijzers van pretentieuze leerlingen in La
Paz of Cochibamba. De rijken exporteren verouderde versies van hun
standaardmodellen.

Streven. Jaargang 24

8
De Alliance for Progress is een goed voorbeeld van welwillende produktie die
onderontwikkeling tot gevolg heeft. In tegenstelling tot haar slogans slaagde zij als een alliantie voor de vooruitgang van de consumenten-klassen en voor het aan
banden leggen van de Latijnsamerikaanse massa's. De Alliance is een belangrijke
stap geweest in het moderniseren van het consumptiepatroon van de middenklassen
in Zuid-Amerika door ze te integreren in de heersende cultuur van de
Noordamerikaanse metropolis. Tegelijkertijd heeft de Alliance de aspiraties van de
meerderheid der burgers gemoderniseerd en hun verlangens vastgelegd op
produkten die niet te krijgen zijn.
Elke auto die Brazilië op de weg brengt, ontzegt vijftig mensen goed vervoer per
bus. Elke verhandelde ijskast vermindert de kans op het bouwen van koelhuizen
voor de gemeenschap. Elke dollar die in Amerika uitgegeven wordt aan doktoren
en ziekenhuizen kost honderd levens, om een uitspraak aan te halen van Jorge de
Ahumada, de briljante Chileense econoom. Als iedere dollar besteed was aan het
verschaffen van veilig drinkwater, dan zouden honderd levens gered kunnen zijn.
Elke dollar die besteed wordt aan scholen, betekent meer privileges voor enkelen
ten koste van de massa; in het beste geval vermeerdert het het getal van hen die,
voordat ze uitvallen, geleerd hebben dat degenen die het het langst volhouden, het
recht hebben verdiend op meer macht, welstand en aanzien. Wat een dergeijlk
onderwijs doet, is de onderwezenen de superioriteit leren van de nog beter
onderwezenen.
Alle Latijnsamerikaanse landen zijn er fanatiek op uit hun schoolsysteem uit te
breiden. Geen enkel land besteedt nu minder dan 18% van het door belastingen
verkregen nationale inkomen aan onderwijs - hetgeen betekent scholen - en veel
landen besteden bijna het dubbele. Maar zelfs met deze geweldige investeringen
slaagt geen enkel land erin vijf volle jaren onderwijs te geven aan meer dan een
derde van zijn bevolking; aanbod en vraag naar scholen groeien meetkundig uit
elkaar. En wat waar is voor scholen gaat evenzeer op voor de produkten van de
meeste instituties in het proces van modernisering in de Derde Wereld.
Voortdurende technische verfijningen van produkten die al een plaats hebben
veroverd op de markt, komen vaak veel meer de producent dan de consument ten
goede. De meer ingewikkelde produktieprocessen hebben de neiging om alleen de
grootste producent in staat te stellen voortdurend verouderde modellen te vervangen
en de vraag van de consument te concentreren op de marginale verbetering van
wat hij koopt, ongeacht de begeleidende neveneffecten: hogere prijzen, vluggere
slijtage, minder algemene bruikbaarheid, hogere reparatiekosten. Denk aan de vele
gebruiks-
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mogelijkheden van een eenvoudige blikopener, terwijl een elektrische, als die
überhaupt werkt, slechts enkele soorten blikken opent en honderd keer zoveel kost.
Dit is evenzeer waar voor een stuk landbouwmachine en een academische graad.
De boer uit Noord-Amerika kan ervan overtuigd raken dat hij een voertuig nodig
heeft met vier assen dat op de grote wegen 100 km per uur kan halen, een
elektrische ruitenwisser heeft en beklede zitplaatsen, en ingeruild kan worden voor
een nieuw in een jaar of twee. De meeste boeren op de wereld hebben zo'n snelheid
niet nodig, ook hebben zij nooit zo'n comfort meegemaakt en ze zijn evenmin
geïnteresseerd in het verouderen van de wagen. Zij hebben goedkoop vervoer
nodig, in een wereld waarin tijd geen geld is, waar handruitenwissers voldoende
zijn en waar een stuk zwaar gereedschap een generatie kan overleven. Zulk een
mechanische lastezel heeft een volkomen verschillende fabricage en ontwerp nodig
dan een die geproduceerd wordt voor de Amerikaanse markt. Dít voertuig wordt
niet in produktie genomen.
Het grootste deel van Zuid-Amerika heeft paramedische werkers nodig, die een
onbeperkte tijd in functie kunnen blijven zonder supervisie van een arts. In plaats
van een proces op gang te brengen om vroedvrouwen en rondtrekkende genezers
op te leiden die een zeer beperkt arsenaal van medicijnen weten te gebruiken terwijl
ze onafhankelijk werken, vestigen de Latijnsamerikaanse universiteiten ieder jaar
een nieuwe school voor gespecialiseerde verpleegsters of verplegingsdeskundigen
om beroepskrachten op te leiden die alleen in een ziekenhuis kunnen functioneren
en apothekers die weten hoe ze hoe langer hoe gevaarlijker drugs moeten verkopen.
De wereld komt in een impasse waar twee ontwikkelingen op eenzelfde punt
uitkomen: steeds meer mensen hebben minder elementaire keuzemogelijkheden.
De bevolkingstoename wordt overal in de publiciteit gebracht en veroorzaakt paniek.
Het verminderen van fundamentele keuzemogelijkheid, die werkelijk een oorzaak
van angstige bezorgdheid is, wordt daarentegen voortdurend over het hoofd gezien.
De bevolkingsexplosie maakt een geweldige indruk op de verbeelding, maar de
steeds toenemende verschrompeling van het vermogen om zich maatschappelijke
alternatieven in te denken wordt goedgepraat doordat men ze voorstelt als een
vermeerdering van keuzemogelijkheid tussen verschillende kwaliteiten. De twee
ontwikkelingen komen samen op een dood punt: de bevolkingsexplosie maakt dat
er meer consumenten komen voor alles, van voedsel tot anticonceptionele middelen,
terwijl onze kwijnende verbeelding zich geen andere manieren kan indenken om
hun behoeften te bevredigen dan door de pakketten die nu te koop zijn in de
bewonderde maatschappijen.
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Achtereenvolgens wil ik de aandacht vestigen op deze twee factoren, omdat ze
naar mijn mening de twee coördinaten zijn die ons tesamen in staat stellen
onderontwikkeling te omschrijven.
In de meeste landen van de Derde Wereld groeit de bevolking en evenzeer de
middenklasse. Inkomen, consumptie en de welstand van de middenklasse nemen
steeds toe, terwijl de kloof tussen deze klasse en de massa van het volk wijder
wordt. Zelfs daar waar de consumptie per hoofd omhoog gaat, heeft de meerderheid
van de mensen nu minder voedsel dan in 1945, minder werkelijke verzorging bij
ziekte, minder zinvol werk, minder bescherming. Dit is gedeeltelijk een gevolg van
de polarisatie in de consumptie en gedeeltelijk een gevolg van het ineenstorten van
het traditionele gezin en de traditionele cultuur. Meer mensen lijden honger, pijn en
ellende in 1970 dan op het eind van de Tweede Wereldoorlog, niet alleen in aantal,
maar ook percentsgewijs van de wereldbevolking.
Deze concrete gevolgen van onderontwikkeling zijn overduidelijk; maar
onderontwikkeling is ook een geestesgesteldheid en ze te begrijpen als een
geestesgesteldheid of als een vorm van bewustzijn is het kernprobleem.
Onderontwikkeling als geestesgesteldheid treedt daar op waar massabehoeften
worden omgevormd in de vraag naar nieuwe soorten verpakte oplossingen die voor
altijd buiten bereik van de meerderheid zijn. Onderontwikkeling in deze zin neemt
snel toe, ook in landen waar het aantal klaslokalen, calorieën, auto's en ziekenhuizen
eveneens toeneemt. De heersende groepen in deze landen bouwen diensten op
die ontworpen zijn voor een rijke cultuur; als zij eenmaal de behoefte in deze richting
hebben gemonopoliseerd, kunnen ze nooit aan de behoeften van de meerderheid
voldoen.
Onderontwikkeling als een vorm van bewustzijn is een uiterste gevolg van wat
we in de taal van zowel Marx als Freud ‘Verdinglichung’ of verzakelijking kunnen
noemen. Onder verzakelijking versta ik het verharden van de waarneming van
werkelijke behoeften tot de vraag naar massaal gefabriceerde produkten. Ik bedoel
de vertaling van dorst in de behoefte aan een Cola. Deze soort verzakelijking komt
voor in het manipuleren van primaire menselijke behoeften door grote
bureaucratische organisaties die erin geslaagd zijn de verbeelding van de potentiële
verbruikers te beheersen.
Laat mij terugkeren tot het voorbeeld dat ik gaf op het gebied van het onderwijs.
De intense propaganda voor schoolgaan leidt tot zulk een nauwe identificatie van
schoolbezoek en onderwijs dat in het alledaagse spraakgebruik de twee termen
verwisselbaar zijn. Wanneer eenmaal de verbeelding van een hele bevolking is
‘geschoold’ of geïndoctrineerd om te geloven dat de school het monopolie heeft van
formele opvoeding, dan kan men
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van de ongeletterden belasting heffen om gratis middelbare-school- en
universiteitsonderwijs te verschaffen aan de kinderen van de rijken.
Onderontwikkeling is het resultaat van het steeds hoger opdrijven van aspiraties
door het intensief aanprijzen van ‘patent’ produkten. In deze zin is de dynamische
onderontwikkeling die nu plaats heeft, precies het omgekeerde van wat ik geloof
dat onderwijs en opvoeding is: beginnen oog te krijgen voor menselijke mogelijkheden
en 's mensen creatieve krachten gebruiken om menselijk leven te bevorderen.
Onderontwikkeling echter houdt in dat het sociaal bewustzijn capituleert voor kant
en klaar verpakte oplossingen.
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Libanon neutraal?
Thom Sicking
Vaak wordt Libanon in de pers voorgesteld als het land dat het hoofd koel houdt en
een verstandige neutrale politiek voert temidden van de arabische landen. Een feit
is dat Libanon maar zelden een duidelijke positie heeft ingenomen in de verschillende
kwesties die de arabische wereld verdelen. Maar het lijkt ons juister te spreken van
een politiek van compromissen dan van neutraliteit. Binnen het kleine Libanon
bestaan zoveel groeperingen en tegenstrijdige belangen, dat een duidelijke
stellingname er niet mogelijk is. Telkens als er een ondubbelzinnige beslissing
genomen moet worden dreigt er een crisis. In 1958 moest het kiezen tussen Nasser
en de verbondenheid met de westerse wereld in het Bagdad-Pact: dat leidde tot
1
een burgeroorlog . De laatste jaren moet er duidelijk stelling genomen worden inzake
de Palestijnse kwestie en het land ondervindt er opnieuw veel onrust van. En bijna
steeds wordt zo'n crisis opgelost door een nieuw compromis dat geen A en geen B
zegt, maar dat een onduidelijke situatie schept, waarbinnen ieder zijn eigen modus
vivendi zoekt.
Veel Libanezen zijn zelf inwendig verdeeld: zij houden van hun land en willen het
verdedigen tegen agressies van buiten. Maar zij willen ook opkomen voor de
Palestijnse vluchtelingen die voor de terugkeer naar hun vaderland vechten, en dat
roept represailles van Israël op, dat met name het zuiden van het land bedreigt. Zij
zijn trots op hun verdraagzaamheid waarin moslims, christenen en druzen in vrede
naast elkaar leven, maar als het er op aan komt staan ze ook pal voor de belangen
van de eigen groepering. Ze beschouwen zich als het contactpunt tussen het Nabije
Oosten en het Westen, maar willen tegelijk ten volle bij de arabische wereld horen
die zich vaak tegen het Westen verzet. Deze en andere tegenstrijdige belangen
samen met het onderling wantrouwen maken Libanon tot een makkelijke prooi voor
wie er onrust wil zaaien.

1

De persoon van de toenmalige president, Camille Cham'oun, speelde in deze crisis een grote
rol: hij had zich op eigen verantwoordelijkheid bij het Bagdad-Pact (mét de Verenigde Staten
tegen de communistische invloed) aangesloten en wilde tevens - tegen de Libanese grondwet
in - zich als president laten herkiezen. Een felle oppositie verzette zich tegen zijn persoon en
tegen zijn plannen.
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De angsten van de Libanezen
Christenen en moslims. - De christenen van de maronitische ritus hebben de neiging
om zich als de ‘ware’ Libanezen te beschouwen. Al heel lang bewonen ze het
bergland in het centrum. Onder de Turkse overheersing vormden ze samen met de
druzen een min of meer onafhankelijk gebied met hun eigen chef (van 1861 tot
1915). Al bijna sinds de kruistochten steunden deze christenen op het Westen, eerst
op Italië (Rome) en later vooral op Frankrijk. De invloed van de Franse cultuur op
heel Libanon, maar vooral op de christenen is dan ook zeer groot. Verschillende
malen heeft Frankrijk zich opgeworpen als de verdediger van de maronieten, onder
andere om het Franse mandaat in Libanon, na de uiteenvalling van het Turkse rijk
te verdedigen. De grote angst van deze Frans geöriënteerde christenen is opgeslokt
te worden door een islamitische, arabische natie, waarin zij slechts een (vervolgde?)
minderheid zouden vormen.
In 1920 werd Libanon een afzonderlijk mandaatgebied, dat in 1943 de
onafhankelijkheid verkreeg. De grenzen van dit nieuw land werden die van ‘Groot
Libanon’, dat wil zeggen dat aan het bergland van druzen en maronieten in het
noorden, zuiden en oosten een gebied werd toegevoegd dat hoofdzakelijk door
moslims bewoond wordt, maar dat al lange tijd nauwe banden onderhield met het
kleine Libanon van voor 1915. Aanvankelijk waren er onder de bewoners naast
Libanese nationalisten nog al wat die liever deel van Syrië uit hadden willen maken.
Ze voelden zich niet direct één met het hoofdzakelijk door maronieten beheerste
bergland. Deze situatie gaf aanleiding tot een nooit geschreven grondwet die het
Nationale Pact genoemd wordt. Dit Pact garandeert een zorgvuldig evenwicht tussen
de verschillende groeperingen van het land: de president van de republiek moet
2
een maroniet zijn, de eerste minister een sunniet en de kamervoorzitter een chi'iet .
Het aantal afgevaardigden binnen de kamer is steeds een veelvoud van 11, om een
evenredige verdeling van de zetels te verzekeren tussen maronieten, sunnieten,
chi'ieten, byzantijns katholieken en orthodoxen, druzen en de kleine overige
communauteiten. De crisis van 1958 stelde duidelijk de sympathieën en angsten
van moslims en christenen in het licht. De moslims wilden hun eenheid met de rest
van de arabische wereld veilig stellen en waren bang door de christenen van die
wereld afgesneden te worden. De christenen daarentegen waren bang dat de
moslims hun traditionele banden met het westen door zouden snijden. Op het ogen-

2

Sunnieten en chi'ieten zijn twee verschillende moslim-sekten, die een belangrijk deel van de
Libanese bevolking uitmaken. De officiële geschreven grondwet aanvaardt de evenredige
verdeling van alle administratieve posten als een noodzakelijk kwaad en spoort aan er zodra
dit mogelijk blijkt een einde aan te maken.
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blik gaat deze eenvoudige tweedeling niet meer op, en zelfs in 1958 lag het probleem
al ingewikkelder. In de huidige generatie, die de onafhankelijkheidsstrijd niet meer
gekend heeft, doorkruist een nieuwe tweedeling de eerste: zij die het feodale regime
verdedigen en zij die het aanvallen. In beide kampen vindt men zowel moslims als
christenen. De aanvallers van het regime willen onder andere korte metten maken
met de confessionele verdeling van de posten: zij zien niet waarom een moslim
geen president kan zijn als hij daartoe de capaciteiten heeft.
Tot voor kort zou men Libanon kunnen beschrijven als een bond van kleine staten:
iedere religieuze groepering heeft zijn eigen leiders, zijn eigen opvattingen en zijn
eigen grondgebied waar ze in de meerderheid is. Deze staten willen bij elkaar blijven
binnen één Libanon omdat zo hun particulariteit het beste gegarandeerd wordt.
Maar sinds een twintigtal jaren is er naast Libanon een gevaarlijke tegenstander
opgekomen: Israël. Terecht of ten onrechte zien veel Libanezen de politiek van
Israël als een poging om het labiele maar duurzame evenwicht binnen de Libanese
maatschappij te ondermijnen. Zolang Libanon bestaat is het een levend bewijs dat
de Arabieren in staat zijn in een pluralistische staat in vrede te leven. Israël nu zou
willen aantonen dat dit onmogelijk is. Tijdens de crisis tussen het Libanese leger en
de fedayîn schreef de hoofdredacteur van het Beiroetse dagblad ‘'Orient’: Geholpen
door de Israëlische propagandadienst trekken de Franse commentatoren uit de
precaire situatie van Libanon de ‘conclusie die in de richting gaat van de zionistische
stelling over de onmogelijkheid om in het Nabije Oosten een multiconfessionele
3
staat op te bouwen’ . We blijven buiten de kwestie of deze redenering ook aan de
realiteit beantwoordt: misschien wel, misschien ook niet. Maar zeker is dat deze
gedachtengang regelmatig in de Libanese pers terugkeert. Veel Libanezen denken
zo, en de logica van hun gedachtengang is sterk. Immers, als blijkt dat de Arabieren
niet in staat zijn een pluralistische staat te vormen, ligt de oplossing van de huidige
crisis voor de hand: het gebied zou dan opgedeeld moeten worden in een serie
homogene, onafhankelijke staten: één voor de maronieten (‘Klein Libanon’), één
voor de druzen die in Libanon en Syrië wonen, één voor de sunnieten, één voor de
alawieten (een groep moslims die op het ogenblik in Syrië aan de macht zijn) en
één - waarom niet? - voor de joden uit het gebied. Het bestaan van Libanon betekent
voor de joden van Israël de ontkenning van de noodzaak om een op religieus-etnisch
exclusivisme gebaseerde staat te vormen. Daarom zou Israël Libanon niet direct
met oorlog bedreigen, maar werken aan de inwendige ontbinding van deze
onafhankelijke staat, onder andere door in te spelen op de oude tegenstelling tussen
Syrië en Libanon.

3

René Aggiouri in l'Orient van 30 oktober 1969.

Streven. Jaargang 24

15

Syrië en Libanon. - Al onder het Franse mandaat vormde het huidige Libanon een
afzonderlijke administratieve eenheid, onderscheiden van Syrië. Sinds de
onafhankelijkheid van beide landen zijn er nooit diplomatieke relaties tussen hen
geweest. Syrië beschouwt Libanon als een stuk van zijn gebied dat door Frankrijk
aan de Syrische invloed onttrokken is. De spanning tussen beide landen is sindsdien
constant. Ze kan op verschillende manieren uitgelegd worden.
In 1943, het jaar van de Libanese onafhankelijkheid, woonden er vooral in het
Noorden van Libanon zeker een groep mensen die liever Syriër had willen zijn, wat
aan het Syrische argument kracht bij zet.
Beiroet heeft een belangrijke rol als doorvoerhaven naar het hele arabische
achterland: Syrië is nu verplicht om aan Libanon doorvoerrechten te betalen, of om
zelf veel verder naar het Noorden de haven van Latakiyye uit te breiden.
Maar de belangrijkste reden lijkt ons de economisch-politieke tegenstelling. Libanon
is een bergland dat niet van de landbouw kan leven en geen grondstoffen heeft.
Syrië is een hoofdzakelijk vlak land met een belangrijk vruchtbaar oppervlak. Libanon
is voor zijn bestaan vooral op de handel aangewezen en op een eventueel te creëren
gespecialiseerde industrie; zijn situatie is vergelijkbaar met die van Nederland of
Zwitserland. De economische structuur verschilt dus veel met die van Syrië. Syrië
heeft duidelijk de socialistische weg gekozen, Libanon de liberale. Veel Syriërs, die
door de talrijke nationalisaties in hun land getroffen zijn, hebben in Libanon een
goed heenkomen gezocht. (Libanon is vanouds het land waar vluchtelingen hun
toevlucht vinden; dat is zelfs in grote mate de oorzaak van de verscheidenheid van
zijn bevolking). Ook veel politiek ongewenste personen kwamen vanuit Syrië naar
Libanon. Dat alles verhoogde de spanning. Het levensniveau ligt in het liberale
Libanon duidelijk hoger dan in Syrië. Libanon is een handelsland en niet in de laatste
plaats voor de geldhandel. Het is dan ook geen wonder dat de belangen van de
Verenigde Staten, Europa en de rijke arabische olielanden er groot zijn. Syrië staat
daarentegen vooral onder Russische invloed en beschouwt Libanon als een
bruggehoofd van het westerse kapitalisme. Zo zijn er vele redenen te vinden voor
de tegenstelling tussen beide landen. Deze kwam duidelijk tot uiting tijdens de reeds
vermelde crisis van het najaar 1969, toen het Libanese leger en de fedayîn slaags
raakten. De fedayîn - waaronder talrijke leden van de Saïka, die onder invloed van
4
de Syrische regering staat - eisten bewegingsvrijheid in het Zuidlibanese bergland;
het leger achtte dat gevaarlijk voor de Libanese integriteit. Dat leidde tot invallen
van fedayîn

4

Zie het artikel over de Palestijnse verzetsorganisaties in Streven van juli 1970, p. 1044 e.v..
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vanuit Syrië, tot opstanden van de vluchtelingenkampen die over heel Libanon
verspreid zijn en tot gevechten tussen Libanezen onderling. Toen Libanon op dat
moment melding maakte van Syrische troepenconcentraties aan de grenzen, meldde
Damascus lakoniek: ‘Syrië heeft nooit zijn troepen geconcentreerd en zal dat ook
nooit doen aan de kunstmatige grenzen die het imperialisme gecreëerd heeft tussen
twee delen van één enkel arabisch vaderland’. Hetzelfde perscommuniqué meldt
verderop: de regering van Syrië heeft al energieke maatregelen genomen ‘om te
protesteren tegen de vijandige handelwijze van de ‘reactionaire kliek’ die het
broederland Libanon bestuurt, ten opzichte van onze gemeenschappelijke broeders,
5
de palestijnse commando's’ . Daaruit blijkt hoe de leiders in Damascus over Libanon
denken....
Dit jaar nog, nadat in begin mei Israël een grootse actie tegen de Palestijnse
verzetsstrijders in Zuid-Libanon had ondernomen, zijn er weer incidenten van
dezelfde soort voorgevallen.
Veel Libanezen hebben de indruk dat Syrië de Palestijnse kwestie gebruikt om
het Libanese regime ten val te brengen. Tot aan de aanval van Israël op Beiroets
vliegveld in december 1968 was het aan de Libanese zuidgrens betrekkelijk rustig.
Er waren weinig Palestijnse commando's en Libanon had nauwelijks deelgenomen
aan de militaire operaties van de 6-daagse oorlog, overeenkomstig de akkoorden
6
die het vroeger met de Arabische Liga gesloten had . Syrië nu zou er op uit zijn veel
Palestijnse commando's in Zuid-Libanon binnen te laten dringen. Verschillende
malen zijn de commando's van al-Saïka met behulp van Syrisch legermateriaal
Libanon binnengetrokken. Damascus rekende er volgens deze Libanezen op dat
de concentratie van Palestijnse verzetsstrijders represailles van Israël op zou roepen,
juist als in Jordanië. Libanon zou zo van lieverlee direct in de strijd betrokken raken.
De wanorde die daaruit zou volgen zou dan vanzelf het Libanese regime verzwakken
en ten val brengen. Het is moeilijk te beoordelen of dit Libanese wantrouwen jegens
Syrië gerechtvaardigd is. Het is evident dat afgezien van de Syrisch-Libanese kwestie
de Palestijnen er veel belang bij hebben in Zuid-Libanon bases te betrekken. Het
Libanese bergland leent zich veel beter voor guerilla-acties dan de Jordaanvlakte.
Het lijkt dus onjuist alleen Syrië voor deze actie aansprakelijk te stellen. Wel is
waarschijnlijk dat Syrië deze actie graag ondersteunde om zo Libanon in de greep
te krijgen. In ieder geval is zeker dat de Libanezen geen prijs stellen op militaire
hulp van het Syrische leger, omdat ze bang

5
6

L'Orient van 26 oktober 1969.
Libanon werd als te klein en zijn leger als te zwak beschouwd om in geval van een Israëlische
aanval op een arabisch land aan de militaire strijd deel te nemen. Libanon zou zich beperken
tot een diplomatiek offensief, te meer omdat het daartoe heel geschikt is vanwege zijn
belangrijke banden met het Westen.
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zijn dat dat Syrische leger het Libanese grondgebied wel eens niet meer zou kunnen
verlaten, en die angst lijkt ons zonder meer gerechtvaardigd.

Libanon en Israël. - In Zuid-Libanon lopen verschillende rivieren en er is sinds enkele
jaren een belangrijk artificieel meer klaargekomen door een stuwdam in de rivier
de Litanie. Israël kijkt met begerige ogen naar al dat water. Dat denken althans veel
Libanezen, en er zijn verschillende uitspraken die hen gelijk geven. Op 1 maart
1964 verklaarde Ben Goerion aan de Israëlische krant Haboker: ‘De grenzen van
de joodse staat zouden een groter gebied omvat hebben wanneer Moshe Dayan
in 1948 onze opperbevelhebber geweest was’. Ygal Allon, die de opperbevelhebber
van 1948 was, verklaarde een paar dagen later aan dezelfde krant: ‘Als Ben Goerion
niet de wapenstilstand had bevolen, zouden onze troepen nog de Litanie in het
noorden (Libanon) en de Sinaï in het zuiden (Egypte) bezet hebben en zo ons hele
vaderland hebben bevrijd’.
6 Oktober 1967 vermeldt The Jewish Chronicle de verklaring van Moshe Dayan,
waarin hij zegt: ‘Israëls grenzen, behalve die met Libanon, zijn ideaal, hoewel niet
zonder meer realistisch’.
Het is dus niet vreemd dat Libanon bang is voor een Israëlische invasie, en de
enige reden waarom dat nog niet gebeurd is is volgens velen het feit dat de
Verenigde Staten niet alleen in Israël, maar ook in Libanon belangen hebben, en
dat ze daarom Israël niet de vrije hand laten. Maar wat Israël niet via een directe
militaire operatie verkrijgen kan, zoekt het nu via de Palestijnse commando's te
verkrijgen. De herhaalde aanvallen op Libanese dorpen, het opblazen van huizen,
de actie van mei 1970 die twee dagen duurde, heeft in het zuiden een klimaat van
onveiligheid geschapen, dat veel bewoners van Zuid-Libanon heeft doen vluchten;
kort na mei '70 sprak men in Beiroet van 50.000 vluchtelingen. En Libanon zit tussen
twee vuren. Het kan zijn land niet prijsgeven, maar het kan evenmin de Palestijnse
commando's aan strakke banden leggen. Door de actie van zijn leger tegen de
fedayîn in het najaar van 1969 haalde het zich de afkeer van Syrië, Algerije en in
mindere mate ook die van Egypte op de hals. Bovendien waren er in Libanon veel
Palestijnse vluchtelingen die duidelijk hun vrijheidsstrijd boven de integriteit van het
Libanese grondgebied stelden. Ook Libanon moest volgens hen zijn eigenbelang
opofferen voor het heil van het Palestijnse volk en de hele arabische natie. Veel
Libanezen zijn het met deze Palestijnen eens. Met name in de studentenwereld
hebben de verzetsorganisaties een belangrijke aanhang. Daar komt nog bij dat veel
ontevredenen met name in het onderontwikkelde noorden en zuiden van Libanon
in deze kwestie een goede gelegenheid zien om het huidige feodale regime omver
te helpen. Daarom kan Libanon, zelfs als het dat zou willen,
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niet hard tegen de Palestijnse commando's optreden: dat zou een burgeroorlog
veroorzaken. Van de andere kant kan het deze commando's ook niet de vrije hand
laten. De regering is dan bang voor een staat in de staat (zoals dat in Jordanië het
geval is) en bovendien komt dan de nationale integriteit in het gedrang vanwege de
aanspraken die Israël op Zuid-Libanon maakt. Sinds de akkoorden van Kairo, die
aan de crisis van eind 1969 een eind maakten, bestaat er een soort status quo: in
bepaalde gebieden wordt aan de commando's de vrije hand gelaten: het Libanese
leger komt er eenvoudig niet. De enige voorwaarde is dat deze commando's niet
met zware wapens vanaf Libanees grondgebied Israël beschieten. Dit is het gebied
dat Moshe Dayan sindsdien als een soort niemandsland beschouwt en waar hij
regelmatig laat patrouilleren. Hij redeneert dat het Libanese leger dit gebied aan de
Palestijnen heeft afgestaan. Sindsdien is wat daar gebeurt een zaak die alleen nog
hem en de Palestijnen aangaat, maar waar Libanon zich buiten moet houden. Hij
vergeet daarbij de Libanezen die in het zuiden wonen, en die het slachtoffer zijn
van zijn vergeldingsacties. Deze houding van Dayan zou wel eens de eerste stap
naar de verovering van Zuid-Libanon kunnen zijn. Geen plotselinge overval die de
internationale afkeer op zou roepen (hij heeft wat geleerd van de aanval op Beiroets
vliegveld!), maar geleidelijk aan telkens een kleine stap verder gaan.

Wie besturen Libanon?
Het is wel duidelijk dat Libanon in een buitengewoon precaire situatie verkeert. Het
staat van alle kanten onder druk. Velen achtten dan ook de presidentsverkiezingen
van de afgelopen augustusmaand van veel belang: de nieuwe president moet aan
een buitengewoon moeilijke toestand het hoofd bieden. We willen wat uitgebreider
op die verkiezingen ingaan, omdat die een goed beeld geven van de Libanese
politiek.
Fouad Chehab, op wie velen hun hoop gesteld hadden, verklaarde anderhalve
week voor de verkiezingen: ‘De politieke instituties van Libanon en de traditionele
gewoonten van het openbare leven vormen geen instrument dat is aangepast aan
de voorwaarden van een Libanees herstel, zoals het komende tiental jaren dat eist
in alle opzichten. (...) Het land is nog niet bereid om de diepgaande oplossingen te
aanvaarden, die ik overigens slechts onder ogen kan zien in het respect voor de
fundamentele vrijheden waaraan ik altijd gehecht ben geweest. Daarom heb ik
7
beslist geen kandidaat te zijn voor het presidentschap van de republiek’ . Chebab
was opperbevelhebber van het leger tijdens de burgeroorlog van 1958. Nadat hij
zijn legerfuncties had neergelegd, is hij datzelfde jaar tot president

7

Le Monde van 6 augustus 1970.
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gekozen. Hij is een technocraat, die het land veel diensten bewezen heeft en die
zich het vertrouwen van veel moslims heeft weten te verwerven. Hij is een duidelijk
tegenstander van de extremistische richting die door ex-president Cham'oun
vertegenwoordigd wordt. Als hij spreekt over de onrijpheid van het Libanese politieke
bestel, dan bedoelt hij waarschijnlijk het feodale, niet rationele karakter ervan, en
daarin heeft hij gelijk.
Het voorspel van de presidentsverkiezingen hebben we gevolgd via de enige
Libanese krant die we op dat ogenblik bemachtigen konden, al-Hayât, die het
standpunt van de moslimmeerderheid weergeeft. De president van Libanon wordt
gekozen door de kamerleden, die in de maand die aan de verkiezingen voorafging,
vrijwel iedere dag uitgenodigd waren op een coctail of een diner bij één van hun
collega's, die dan de verschillende transacties en combinaties besprak: iedere
kandidaat tracht zo stemmen te verwerven. Er ging vrijwel geen dag voorbij, zonder
dat de krant uitkwam met op de voorpagina een foto van een groep kamerleden op
bezoek bij een of andere leider. Langzaamaan kwamen er uit al die gesprekken de
kandidaten tevoorschijn. Maar voor we daarop ingaan is het van belang iets te
zeggen over de eigen aard van de politieke partijen in Libanon. Deze zijn nogal
verschillend van het soort partijen dat we in Europa kennen want het zijn geen
groeperingen rond een program, maar rond een persoon, in veruit de meeste gevallen
rond de leider van een belangrijke feodale familie. Al deze leiders zijn heer en
meester in een bepaald gebied, of in een grote wijk van Beiroet. Ze
vertegenwoordigen veel meer dat gebied dan een program. Zolang ze aan de macht
zijn, kunnen de volgelingen op een serie voordelen rekenen. Hun partijprogram is
volkomen bijkomstig, het is de vlag die de lading moet dekken. Deze situatie is
overigens een logisch gevolg van het confessionalisme, dat we hierboven al
beschreven. Wie de geschiedenis van Libanon van dertig jaar terug bekijkt, komt
er over het algemeen dezelfde namen tegen als in de krant van vandaag: de vaders
zijn door hun zoons opgevolgd in de leiding van de familie en van de partij. Toch
bestaat er wel zoiets als een partij-program: het belang van de gemeenschap. Op
grond van die belangen hebben enkele politieke formaties zich gevormd.
- De Nahj (de weg): 46 kamerleden.
Deze groep, die hoofdzakelijk uit moslims bestaat en enkele christenen telt, heeft
indertijd ex-president Chebab gesteund en vroeg ook afgelopen maand om diens
kandidatuur. Het is de groep die in 1958 zich tegen President Cham'oun verzette
en die een ruime openheid naar de arabische wereld voorstaat. Toen Chebab
weigerde zich kandidaat te stellen, hebben ze de jongere Elias Sarkis voorgesteld,
die een volgeling van Chebab is. Hij is met één stem verslagen door de kandidaat
van de ‘Hilf’.
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- de Hilf (het verbond): 47 kamerleden.
Deze groep is een verbond van de drie voornaamste leiders van de maronieten:
ex-President Cham'oun, Pierre Gemayel en Raymond Edde. Ze vertegenwoordigen
de rechtse christenen en verzetten zich bijvoorbeeld tegen de vrijheid die in Libanon
aan de fedayîn gelaten wordt. En dat zowel omdat de nationale integriteit door de
acties van de commando's bedreigd wordt als omdat de verzetsorganisaties duidelijk
links georiënteerd zijn en, met name onder de jeugd, veel linkse invloed uitoefenen.
Al verschillende malen zijn er gevechten geweest tussen de maronitische
stoottroepen (Kataëb), waar Pierre Gemayel de leiding van heeft en die een
belangrijke paramilitaire organisatie vormen, en de fedayîn. Naarmate de maronieten
de Libanese integriteit meer bedreigd achten is hun steun aan deze leiders groter.
Ze stelden aanvankelijk Gemayel als kandidaat voor, omdat Cham'oun te veel verzet
bij de moslims op zou roepen. Maar toen Chehab zich niet verkiesbaar stelde, diende
ook Cham'oun zijn kandidatuur in, om zich op het laatste moment weer terug te
trekken en zijn stemmen af te staan aan een meer gematigde figuur uit zijn groep:
Soleiman Frangie, feodaal heer in het noorden van Libanon. Deze laatste is gekozen.
- de onafhankelijken: 5 kamerleden.
De leiding van deze groep berust bij Kamal Joumblatt, leider van een van de
belangrijkste druzenfamilies, in hetzelfde gebied als waar Cham'oun zijn invloed
heeft. Hij is de leider van de PPS (Progressieve socialistische partij) en hij werpt
zich, in tegenstelling tot de leiders van de ‘Hilf’ op als verdediger van de fedayîn in
Libanon. Hij verzet zich tegen de twee grote blokken als tegen een feodale kliek.
Maar men kan toch moeilijk aan de indruk ontsnappen dat hij slechts tegen deze
politici gekant is omdat het zijn concurrenten zijn: hij is dan wel verplicht de
tegenovergestelde positie in te nemen. De verhoudingen tussen de druzen van
Syrië en het Syrische regime zijn bepaald niet vriendschappelijk, en in die context
komt de vriendschap van druzenleider Joumblatt met de leiders van Damascus op
zijn zachtst gezegd vreemd voor. Veel Libanezen beschouwen die vriendschap als
een verraad aan Libanon. In zijn socialistische partij verzet hij zich tegen het
feodalisme, maar ondanks zijn ascetische leefwijze, kan men hem toch moeilijk
anders dan als een feodaal Heer karakteriseren. In het huidige kabinet is hij minister
van binnenlandse zaken en een feit is dat hij er boven verwachting wel in slaagt om
de fedayîn, die hij openlijk verdedigt, en de positie van de Libanese regering, waarvan
hij deel uitmaakt, met elkaar te verzoenen. Binnen de groep van Joumblatt vinden
we verder enkele andere leiders, die zich niet bij een van de twee grote blokken
aan willen sluiten om verschillende redenen, zowel moslims als christenen.
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Deze groep onafhankelijken stelde als kandidaat voor het presidentschap een
teruggetrokken generaal, Jamil Lahoud, voor. Bij de eerste stemming verwierf deze
de vijf stemmen van zijn groep. Bij de tweede ronde stemden sommigen op Frangie
en anderen op Sarkis.
Tenslotte is daar, als curiositeit, nog Adnân Hakim, moslim-leider in een wijk van
Beiroet. Deze diende tegen het Nationale Pact - maar niet tegen de grondwet - als
enige moslim zijn kandidatuur in. Bij de eerste stemming verwierf hij één stem, en
boze tongen beweren dat het zijn eigen stem was....
Zo is Charles Helou, die tijdens zijn ambtsperiode in grote lijnen de politiek van
zijn voorganger Chebab voortzette, opgevolgd door een gematigde figuur uit de
‘Hilf’.
Op de achtergrond van de groepen die elkaar bestreden bij deze verkiezingen
speelde er nog een machtsgroep mee die beslist niet te verwaarlozen is: die van
de religieuze leiders. De maronitische patriarch bijvoorbeeld heeft zich duidelijk
tegen Chebab en voor de ‘Hilf’ uitgesproken. Met enige reserve gaf de correspondent
van Le Monde in Beiroet het volgende bericht: Mgr. Meouchi (de patriarch) ‘zou
onlangs een brief gestuurd hebben aan al de chefs van diplomatieke legaties die
in Beiroet geaccrediteerd zijn. Daarin beroept hij zich op zijn kwaliteit van chef van
de maronitische gemeenschap (waarvan de president van de Libanese republiek
deel uit moet maken), om de persoon van de generaal (Chebab) ernstig te
8
bekritiseren’ . En twee weken eerder had het dagblad al-Hayat al een officiële
verklaring van het patriarchaat gepubliceerd, waarin de patriarch vroeg om de
9
‘terugkeer naar een grondwettelijk regime’ in de nu komende periode . De patriarch
heeft zich dus beslist niet afzijdig gehouden.
De imâm van de chi'ieten, leider van zijn gemeenschap juist als de patriarch van
de maronitische, hield zich tijdens een onderhoud met de volgelingen van Pierre
Gemayel veel meer op de vlakte: hij onderstreepte het feit dat hij vooral religieus
leider was, en de politiek aan de politici overliet. Wel riep hij op tot een serieus
doordachte keuze van de president en vroeg hij alle kleine partijbelangen te
10
vergeten . Deze moslimleider kwam enige tijd geleden op voor de rechten van de
bewoners van Zuid- Libanon, waaronder zich veel chi'ieten bevinden: hij maakt een
gunstige uitzondering op de religieuze leiders van Libanon en bemoeit zich slechts
zelden met de politiek.
De mufti van de republiek, leider der sunnieten, kwam weinig in de publiciteit
tijdens de verkiezingen. Maar binnen het politieke bestel van Libanon

8
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Le Monde van 7 augustus 1970.
al-Hayat van 24 juli 1970.
al-Hayat van 19 juli 1970.
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is hij een figuur van het hoogste belang. Zo is het al voorgekomen dat de mufti van
de republiek aan de eerste minister (sunniet, en dus lid van zijn gemeenschap)
opdracht gaf te demissioneren. Vervolgens liet hij aan de president van de republiek
weten onder welke voorwaarden deze op een oplossing van de kabinetscrisis kon
rekenen. Een paar dagen later presenteerde een boodschapper van de patriarch
zich bij de president om de voorwaarden van de maronieten aan de president te
laten weten.... Deze mengeling van godsdienst en politiek valt voor de moslims
beter te verdedigen dan voor de christenen omdat de orthodoxe Islam altijd beweerd
heeft godsdienst en vaderland tegelijk te zijn. Maar binnen de Libanese context valt
ook de houding van de patriarch te begrijpen, die zich voor de maronitische
gemeenschap verantwoordelijk voelt. Dat sluit overigens niet uit dat veel Libanezen,
moslims én christenen, de inmenging van de religieuze leiders in de politiek ten
sterkste afkeuren.
We zijn wat uitgebreider ingegaan op de presidentsverkiezingen en de
verschillende politieke groeperingen die daarbij een rol speelden, omdat hier duidelijk
naar voren komt hoe het land bestuurd wordt: door een samenspel van
compromissen en persoonlijke belangen. En vanwege de serieuze problemen
waarvoor het land zich geplaatst ziet - vooral dat van de Palestijnse vluchtelingen
en de fedayîn - achten veel Libanezen deze bestuurswijze onvoldoende.

De ontevredenen
Regelmatig komt men dan ook in de editoriaals van het dagblad l'Orient oproepen
tegen, gericht aan ministers en kamerleden om de kleine onderlinge twisten en
belangen nu eens te vergeten en zich serieus met de dringende problemen van het
land bezig te houden. Maar l'Orient is een gematigd blad. Veel studenten gaan
verder. Ze zijn het niet eens over wat er nu precies in het land gebeuren moet, maar
wél over het feit dat het de hoogste tijd wordt een zekere revolutie tot stand te
brengen, bijvoorbeeld om een einde te maken aan het confessionalisme, of aan de
bevoorrechting van de stad Beiroet en omstreken boven de rest van het land. Bij
gebrek aan een interne factor die hen verbindt, scharen ze zich achter de Palestijnen,
die evenals zij niet afkerig zijn van een revolutie in Libanon. Maar deze studenten
vinden onder hun kameraden een belangrijke tegenstand. Studenten komen vaak
zelf uit de beter gesitueerde milieus en lang niet iedereen is bereid zijn eigen milieu
af te vallen. Velen verdedigen dan ook de traditionele toestand, en daarmee zowel
de positie van hun ouders als hun eigen toekomst. Dat leidde in oktober 1969
bijvoorbeeld tot gevechten (en dat was de eerste keer niet!). L'Orient meldde: ‘Hevige
gevechten gis-
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terenochtend bij de Amerikaanse Universiteit van Beiroet tussen ‘Libanese’ studenten
en pro-fedayîn. Met de Libanese vlag voorop en op het ritme van het volkslied zijn
de eersten slaags geraakt met de anderen die portretten droegen van Yasser Arafat
en Che Guevara, op het terrein van de Universiteit. Balans van het treffen vóór de
politie de antagonisten verspreidde: 7 gewonden, waaronder de zoon van president
11
Hamade, die zich aan de zijde van de ‘Libanezen’ bevond . Hamade is
kamervoorzitter en chi'itisch leider. Het zijn dus duidelijk niet alleen de christenen
die het traditionele regime verdedigen, zoals nog al eens beweerd is.
Behalve de studenten is er nog een andere groep die heel ontevreden is met de
zwakke macht van het regeringsapparaat, en dat is het leger. Dit leger bestaat uit
beroepssoldaten. Hoewel vaak door de studenten geëist en door de regering beloofd,
bestaat er in Libanon geen dienstplicht. Het leger heeft de reputatie boven de
confessionele partijen te staan, vooral nadat het onder leiding van Chehab, die
tijdens de burgeroorlog van 1958 opperbevelhebber was, er toen in geslaagd is de
vechtende partijen tot rust te brengen. Na de crisis van het najaar 1969 zijn te Kairo
de akkoorden getekend tussen Yasser Arafat en generaal Boustany, terwijl de kamer
de inhoud van de akkoorden niet eens kende. Een weinig elegante formule... Maar
de leider van de Palestijnen, Yasser Arafat, had geen vertrouwen in een verdrag
met het zwakke Libanese regime, temeer omdat hij in de praktijk toch vooral met
het leger te maken heeft. En generaal Boustany heeft ook niet altijd van vertrouwen
in de regering blijk gegeven. Vandaar dat er vanuit de kamer nogal veel oppositie
tegen deze akkoorden gekomen is. De verhouding tussen leger en regering was
gespannen en sommigen spraken zelfs van een op handen zijnde staatsgreep van
het leger. Kort na de ondertekening van de akkoorden is aan generaal Boustany
eervol ontslag verleend als opperbevelhebber van het leger.
Een laatste groep ontevredenen doet slechts weinig van zich spreken, omdat ze
weinig publiciteitsmogelijkheden hebben. Maar afgelopen jaar zijn er in het noorden
serieuze moeilijkheden geweest tussen boeren en landeigenaars. De boeren
weigerden aan hun ‘Heren’ de gewone bijdragen te betalen. Ook in het zuiden van
het land, waar de toch al schaarse ontwikkelingsprojecten door de militaire activiteiten
lamgelegd zijn, leven veel ontevredenen. De daarwonende Libanezen vinden dat
de regering te weinig voor hun veiligheid onderneemt. En als je huis opgeblazen
wordt en je het toch al niet breed had, ligt het voor de hand dat je steun en
bescherming eist, zonder dat je je afvraagt of daar veel reële mogelijkheden toe
bestaan. Volkomen terecht proberen deze weerloze mensen het regime van Beiroet
onder druk te zetten, maar hun pressiemiddelen zijn slechts klein.

11

L'Orient van 3 oktober 1969.
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Zo verdedigt in Libanon ieder zijn eigen belangen, ook nog in de dramatische
omstandigheden van de laatste jaren. Velen zijn ontevreden, maar niemand ziet
een betere oplossing, en daarom leeft Libanon verder met het regime zoals het nu
is, bij gebrek aan beter.

Conclusie
Zo is dus Libanon: christenen en moslims zijn bang door elkaar van hun
cultuurcentrum te worden afgesneden. De andere, minder grote groepen, verdedigen
alleen hun eigen posities. Allen samen zijn ze bang door Syrië of Israël onder de
voet gelopen te worden. Sommigen verdedigen vanwege dit gevaar fel de traditionele
leiders en de nationale integriteit. Anderen verzetten zich tegen het confessionalisme
en de traditionele bestuursvormen die daaruit voortkomen. De eersten zien in de
Palestijnen een volk dat weliswaar geholpen, maar toch ook op een afstand
gehouden moet worden, vanwege de gevaren die hun aanwezigheid voor het bestaan
van Libanon en het huidige regime meebrengt. Hun tegenstanders beschouwen de
Palestijnen als kostbare medewerkers, aan wie ze de volle steun geven in hun
vrijheidsstrijd en door wie ze hopen te komen tot een links georiënteerde revolutie
binnen Libanon. De religieuze leiders zitten - als verdedigers van hun groepering soms tot over de oren in de politiek. Het leger treedt op als een soort scheidsrechter
maar het heeft soms moeite aan de bekoring te weerstaan om zelf de macht in
handen te nemen.
Het is een land van vluchtelingen; sommigen wonen er al meer dan duizend jaar,
anderen - de Armeniërs bijvoorbeeld - zijn er pas rond de jaren twintig komen wonen
en nog later bood Libanon gastvrijheid aan Syriërs en Egyptenaren die met hun
nieuwe socialistisch getinte regime niet overweg konden. Libanon heeft iets van de
angst en het wantrouwen van vluchtelingen bewaard: ze willen kost wat kost de
eigen tradities en originaliteit bewaren. Daarom zijn ze geneigd tot een zeker
conservatisme.
We gaven dit artikel de titel ‘Libanon neutraal?, de reden van die titel is nu
misschien duidelijk: het land neemt maar zelden een zelfstandige positie in, niet bij
gebrek aan persoonlijkheid, maar omdat het in de klem zit. Er zijn heel duidelijke
opinies in Libanon, maar wanneer het land definitief voor één van die opinies zou
kiezen en zijn politiek er door zou laten bepalen zou het zowel door de inwendige
spanningen als door de buitenlandse druk uit elkaar spatten. De Libanezen proberen
met al hun verscheidenheid in vrede samen te leven, maar het wordt hen wel
buitengewoon moeilijk gemaakt!
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De strijd tussen de pappa's
Ivo van Trigt
De Nederlandse Antillen hebben zich een nieuw kabinet aangemeten. Een kabinet
waarin merkwaardigerwijs de twee aartsvijanden van weleer, de Democratische
Partij en de Nationale Volkspartij mitsgaders hun beider Arubaanse supporters,
broederlijk samengaan. Zulks in tegenstelling tot het kabinet dat verleden jaar werd
gevormd en waarin de Democratische Partij het op een akkoord - het ‘akkoord van
Kralendijk’ - had gegooid met de Frente Obrero, het Arbeidersfront, dat nu in de
oppositie is gedrukt. Over de vorming van dit nieuwe kabinet is onenigheid ontstaan
binnen de Democratische Partij. Oud-premier Ciro Kroon, de ‘kroon’-prins van Efraim
Jonckheer, heeft zich uit de partij teruggetrokken en vormt nu een éénmansfractie
in de Staten.
Alles samen een verward beeld. Een beeld dat zich waarschijnlijk slechts laat
ontwarren wanneer men het beziet in het licht van het ‘vadercomplex’ in de
Antilliaanse, meer in het bijzonder de Curaçaose politiek.
Dit ‘vadercomplex’ vindt volgens sommigen zijn oorsprong in de omstandigheid
dat het gezinspatroon in deze landen sterk afwijkt van wat men het Westerse
gezinspatroon noemt. In vele gezinnen is de huwelijksband óf niet aanwezig óf
uitermate los. De man, de vader, is vaak niet meer dan een toevallige passant of
hoogstens een kortstondige kostganger. Tal van kinderen groeien op zonder dat zij
ooit een echte vader hebben gekend. Onbewust leeft in hen echter de behoefte aan
de vaderfiguur. Zij leven met een leemte en wanneer iemand de kunst verstaat in
die leemte te treden, grijpt hij hen in het hart. De politicus die de vaderfiguur weet
uit te hangen, kan bij deze mensen op succes rekenen. Zij vormen de meest
gewillige, de meest hartstochtelijke aanhang die hij zich kan wensen.
In het midden gelaten of deze verklaring hout snijdt, zij gaat wel uit van een feitelijk
gegeven, dat niet te loochenen valt. De meest succesvolle politici in de Nederlandse
Antillen, in het bijzonder in Curaçao, hebben hun hele leven aan hun vader-image
gebouwd. De stichter en leider van de Nationale Volkspartij, wijlen mr. dr. da Costa
Gomez, was daar een meester in. Hij sprak zijn mensen toe met een vaak theatraal
aandoende maar hoogst efficiënte vaderlijke allure. Hij leidde altijd hoogst persoonlijk
de kandidaten op de lijsten van zijn partij en de ministers in zijn kabinet bij
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zijn kiezers in met een gebaar van: dit is een van mijn meest-beminde zonen. Zijn
volgelingen noemden hem respectvol ‘Doktoor’ en hingen in hun eenvoudige
woningen zijn portret op de plaats waar het portret van vader zou moeten hangen.
Speelde Gomez de rol van de alwijze vader, Efraim Jonckheer, door de Vrije
Universiteit eveneens aan een ‘doktoorstitel’ geholpen, zocht het meer in de richting
van het beminnelijke, het goedlachse vaderschap. Het respectvolle ‘Doktoor’ kwam
zijn aanhangers niet over de lippen. Hij was en bleef voor hen ‘Jonckheer met de
appelwangetjes’.
De dood van da Costa Gomez en de overplaatsing van Efraim Jonckheer naar
Den Haag beroofde Curaçao van deze twee ‘pappa's’. Noch de Democratische
Partij noch de Nationale Volkspartij bracht een nieuwe ‘pappa’ voort. Ciro Kroon
had duidelijk veel te veel moeite om zijn air van self-made-man op te houden. Isa
probeerde nooit een ander image op te bouwen dan dat van de advocaat, die hij
wás. Guancho Evertsz, die Gomez opvolgde, was een ambtenaar van financiën en
kwam met al zijn kwaliteiten daar in de verbeelding van zijn volgelingen ook niet
boven uit. Anderen waren te kleurloos, te wild of te jong om voor een ‘pappa’ te
worden aangezien.
Na de onlusten van verleden jaar verschenen echter twee gloednieuwe ‘pappa's’
op het politieke toneel. Pappa Petronia en Pappa Godett. De ene de corpulente,
gezeten, forse pappa, die zich niet ál te veel met de zaken bemoeit en wiens
voornaamste zorg is de kinderen bij elkaar te houden. Geen ruzie in huis anders
wordt pappa boos. De andere de driftige, stuwende pappa, die desnoods met zijn
vuisten voor zijn kinderen opkomt. De een afkomstig uit Curaçao, maar al lang in
Aruba gevestigd en daardoor in staat om als een echte pappa boven de vinnigheden
van de Curaçaose politiek te blijven staan. De ander een charismatische
vakbondsleider, hogelijk bewonderd om zijn schelmenstreken en als enige gewonde
in de onlusten van verleden jaar ook nog met de bijna-martelaarskroon omhangen
en pappa van de Frente Obrero.
Bij de vorming van het eerste kabinet Petronia, verleden jaar, kwamen deze twee
nieuwe pappa's nog niet rechtstreeks tegenover elkaar te staan. Het ‘akkoord van
Kralendijk’ deelde de Frente Obrero wel twee ministerszetels toe, maar deze nieuwe
arbeiderspartij kon in feite maar één man afvaardigen. Niet pappa Godett; die zat
nog in de gevangenis. Haar éne minister werd vakbondsleider Amador Nita, de man
met de Fidel Castropet. Nog net aanvaardbaar voor premier Petronia en voor de
Democraten, die er nog steeds op rekenden dat hun bloedeigen pappa Jonckheer
als Gouverneur naar de Nederlandse Antillen zou terugkeren en gemakkelijk de
harten van de arbeiders terug zou winnen en een super-pappa zou
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worden boven Petronia. Nita vertoonde als minister ook wel neigingen om een soort
pappa-figuur te worden - hij liet bijvoorbeeld zijn eigen portret drukken op het
briefpapier van zijn ministerie! - maar twee pappa's in één Frente Obrero, dat kon
niets worden. Nee: in de Frente Obrero zagen de Democraten geen groot gevaar
en een bondgenootschap met deze partij met haar waarschijnlijk niet lang beklijvende
revolutie-winst uit de meidagen zagen zij als een uitstekend middel om de laatste,
de genade-slag toe te brengen aan de Nationale Volkspartij, die nog steeds geen
leiders van pappa-formaat kon opbrengen.
Aan dit alles kwam een onverwacht einde toen op 17 juni minister Nita overleed.
Frente Obrero moest nu wel met een nieuwe ministerskandidaat voor de dag komen.
De Democraten hadden er alvast een uitgezocht, een gematigde maar nauwelijks
bekende Frente Obrero-figuur, die zij als minister ‘aanvaardbaar’ verklaarden, maar
de arbeiderspartij liet zich niet voorschrijven wie zij als minister zou voordragen. Het
moest en het zou pappa Godett worden. Wilde pappa Petronia verder regeren en
het akkoord van Kralendijk naleven, dan zou hij pappa Godett moeten accepteren;
daar hielp geen moedertjelief aan.
Pappa Petronia echter zag het aankomen en zette naar aanleiding van Nita's
dood meteen zijn hele kabinet op de helling. Dat kwam hem prachtig van pas. Hij
kon daarmee de volle kracht van zijn vredestichtend vaderschap ontplooien door
zijn nieuwe formatie in het teken te stellen van een ‘nationaal kabinet’ met álle
partijen - óók de Nationale Volkspartij. En hij kon zich op die manier ontstrengelen
aan de wurggreep van de Frente Obrero, die hem eenvoudig probeerde te chanteren
met het akkoord van Kralendijk. Lukte het hem de Democraten te verzoenen met
de gedachte aan een kabinet waarin óók de Nationale Volkspartij zitting kreeg, dan
kon hij eisen stellen aan Frente Obrero en niet omgekeerd.
Het ís hem gelukt. Frente Obrero aarzelde nét iets te lang. Toen zij tenslotte de
eis om pappa Godett in de regering op te nemen liet vallen, was het te laat. De
Democraten en de Nationale Volkspartij hadden elkaar gevonden. De Nationale
Volkspartij liet het masker van vriendelijkheid vallen en verklaarde openlijk de oorlog
aan Frente Obrero.
De oude situatie is nu weer hersteld: de éne pappa aan het hoofd van de regering,
de andere aan de leiding van de oppositie.
Twee vragen blijven nog open.
Ten eerste: waarom heeft ex-premier Ciro Kroon zich van deze ontwikkeling
gedistantieerd? Vervolgens: wat zal Frente Obrero in de oppositie doen?
Dat het ex-premier Kroon moeilijk viel zich met zijn oude aartsvijanden in de
Nationale Volkspartij te verzoenen is begrijpelijk. Maar de jongere
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Democratische ministers in het tweede kabinet Petronia groeiden ook niet bepaald
in vriendschappelijke gevoelens voor de Nationale Volkspartij op en zij accepteerden
het nieuwe akkoord wél. Zag Kroon andere mogelijkheden? Zo ja, dan moet het de
mogelijkheid zijn geweest om Efraim Jonckheer te bewegen naar de Antillen terug
te keren en zich als de pappa met de appelwangetjes opnieuw in de partijpolitiek
te storten. Kroon weigerde eenvoudig van pappa te wisselen. Pappa's zijn voor hem
geen boompjes.
Maar als deze veronderstelling juist blijkt en Efraim Jonckheer inderdaad weer
als actief politicus naar Curaçao terugkeert, ontstaat daar wel een voorheen nog
niet vertoonde situatie: drie pappa's op één eiland! Dan zullen tóch ergens twee
pappa's samen moeten gaan huizen - óf in de regering óf in de oppositie. Ciro
Kroon's terugtreden kan dus een voorteken zijn van nieuwe verwarring in de tóch
al zo warrige politiek.
Wat de tweede vraag betreft - wat gaat Frente Obrero nu doen? - het antwoord
daarop hangt af van de greep die pappa Godett uiteindelijk op zijn partij krijgt. Op
een openbare bijeenkomst, die wij enkele weken na Nita's overlijden uit de verte
konden volgen, liet pappa Godett aan zijn voornemens geen twijfel bestaan. Als
Frente Obrero niet in de regering wordt opgenomen, riep hij uit, dan gaan wij weer
de straat op! Dat ‘weer’ doelde maar al te duidelijk op de gebeurtenissen van verleden
jaar.
Zal pappa Godett dit dreigement waar kunnen maken? Twijfel daaraan lijkt niet
ongerechtvaardigd. Pappa Godett sprak onder de nog verse indruk van Nita's
overlijden, dat veel van zijn volgelingen niet als een natuurlijke dood konden
aanvaarden. De gematigde leiders van zijn partij waren niet ter vergadering
verschenen. De schrik over de gebeurtenissen van verleden jaar, de plundering,
de brandstichting en de vernieling van de toekomst, zit ook de arbeiders nog ietwat
in de benen. Dat de Frente Obrero aan een wilde bevlieging van pappa Godett zo
maar zal toegeven lijkt dus niet waarschijnlijk. Het nieuwe kabinet is er óók nog en
wanneer dit kabinet zijn aangekondigde plannen niet bij plannen láát, kan het pappa
Godett heel wat wind uit de zeilen nemen. Het schijnt tenminste ernst te maken met
de hoogst nodige sociale verbeteringen.
Pappa Godett is een revolutionair in hart en nieren. Dat heeft hij in het verleden
herhaaldelijk bewezen. Hij heeft ál de eigenschappen van een volksmenner. Hij
blijft een onzeker element in de Antilliaanse politiek.
Het nieuwe ‘nationale kabinet’ van pappa Petronia is bedoeld om een zekere
stabiliteit in de Antilliaanse politiek te brengen. Of dit zal lukken is een open vraag.
De strijd tussen de pappa's moet nog beginnen!
Utrecht, 3 augustus 1970
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Een paleis om in te wonen, wonen in een paleis
Geert Bekaert
Het paleis van Diocletianus in het Joegoslavische Split, aan de oostkust. van de
Adriatische Zee, is een van die historische plekken die een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op de verbeelding uitoefenen, niet alleen van de naïeve toerist
die zich op de stroom van de publiciteit laat drijven, maar ook van de bewuste
architect op zoek naar maatstaven voor de opbouw van een humaan woonmilieu.
Die aantrekking dateert overigens van vóór onze tijd. Het paleis was in vele opzichten
uitzonderlijk genoeg om reeds vroeg de aandacht te trekken. In de eerste helft van
de Xe eeuw schreef keizer Constantijn VII Porphyrogennetos dat geen grondplan
1
of beschrijving de heerlijkheid van dit gebouw kon laten vermoeden . Andrea Palladio,
de grote Italiaanse architect uit de XVIe eeuw en beschermheilige van de
2
hedendaagse brutalisten , maakte in Split schetsen en tekeningen. In 1764 gaf
Robert Adam in Londen de eerste monografie uit over het paleis. Sindsdien heeft
de belangstelling zich verlegd, maar is niet verminderd. Niet zolang geleden stelde
J.B. Bakema het paleis voor als een inspiratiebron voor de hedendaagse
3
architect-stedebouwer . Voor hem is het paleis meer dan een imposant getuigenis
van de laat-romeinse bouwkunst, waarvan hij eventueel de ruimtelijke samenhang
kan bewonderen. Het is in de eerste plaats de neerslag van een uniek
ontwikkelingsproces, een stuk geschiedenis.
Geschiedenis is iets waarmee de architectuurtheorie nooit goed overweg heeft
gekund. In de studie van de stijlontwikkeling wees ze de verschillende gebouwen
wel een plaats toe, maar aandacht voor de geschiedenis van een gebouw heeft ze
4
nooit opgebracht . De moderne architectuur is zich wel

1

2
3
4

De meeste hier vermelde gegevens halen we uit een recente studie van Jerko en Tomislav
Marasovic, Der Palast des Diokletian, Schroll Verlag, Wenen - München, 1969, 28 pp., 99
pl., 51 ill., DM.48. Onze illustraties komen eveneens uit deze uitgave.
Zie G. Bekaert, Brutalisme, in Streven, januari 1968, pp. 349-355.
Een huis van een keizer werd stad voor 3000 mensen te Split, in Forum, 1962, nr. 2, De
anonieme opdrachtgever, p. 45.
Zie L. Burckhardt en W. Foerderer, Bauen ein Prozess, Verlag A. Niggli, Teufen, 1968, 72
pp., geïll., DM. 9,80. L. Burckhardt, socioloog en W. Förderer, architect, analyseren in dit
stimulerend geschrift de oorzaken van het mislukken van de actuele architectonische en
stedebouwkundige planning. Een van de voornaamste oorzaken is volgens deze auteurs het
verwaarlozen van de concrete geschiedenis waarin een gebouw ontstaat en voortleeft, een
proces dat ook na het ingebruiknemen van het gebouw niet afgesloten is. Een architectonisch
probleem dat vaak enkel door een strategie tot een goede oplossing kan worden gebracht,
wordt nu direct opgelost door een object, een gebouw. Het probleem van de huisvesting van
ouden van dagen bijvoorbeeld wordt opgelost met het bouwen van een bejaardentehuis, wat
het eigenlijke probleem alleen maar verlegt en vergroot. Een scherpe kritiek tegen het
object-denken in architectuur en stedebouw treft men ook aan in het recente werk van H.
Lefebvre, La révolution urbaine, coll. Idées, Gallimard, Paris, 1970, 248 pp..
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bewust geworden van de tijdsdimensie die in elke ruimtelijke situatie besloten ligt,
maar deze tijdsfactor staat nog altijd los van de concrete geschiedenis. Tijd wordt
enkel toegelaten in zoverre hij een abstracte ruimtelijke kwaliteit is: zoals men voor
een schilderij een zekere tijd nodig heeft om het te lezen, zo heeft men ook tijd nodig
om een gebouw te ervaren, om er bijvoorbeeld omheen te lopen. Maar deze tijd is
niet de historische tijd, niet het behoren van een gebouw tot een concrete
geschiedenis. En juist dit laatste wordt evident als we het paleis van Diocletianus
wat nader bekijken.
Diocletianus liet het paleis bouwen om er zich na zijn troonsafstand in 305 terug
te trekken. Begonnen in 295, was het tien jaar later nog niet voltooid. Het zou in
feite nooit voltooid worden. Daarin ligt juist zijn merkwaardigheid. De keizer had er
een prachtige streek aan de Adriatische Zee, vlakbij Salona, voor uitgekozen. Bij
deze keuze speelden niet alleen landschappelijke overwegingen mee, al kan men
deze moeilijk buiten beschouwing laten. Diocletianus was een Illyriër; Kähler
veronderstelt zelfs dat hij van Salona afkomstig was. Salona was in elk geval heel
strategisch geleden tussen Oost en West, zodat Diocletianus ook na zijn vrijwillige
troonsafstand de ontwikkeling van het imperium van nabij kon volgen. Hoe dan ook,
de inplanting in het landschap was uniek. Het zuidfront van het paleis gaf uit op het
water, open op zon en zee, in de zomer genietend van de mistral. Vanuit het paleis
was er oorspronkelijk een directe toegang tot de zee. Het was dan ook aan de
zuidzijde van het enorme complex dat de luxueuze woonvertrekken waren gelegen.
Aan de landzijde bezat het paleis het karakter van een vesting.
De plattegrond heeft veel van een Romeins legerkamp, met rechte straatassen
die van noord naar zuid en van oost naar west het kamp in vieren delen. Het paleis
was misschien opgezet als een kopie van de kampen die Diocletianus ter verdediging
van de Syrische grens had laten oprichten, maar er zijn ook verschillende elementen
van de westerse villabouw in terug te vinden. De plattegrond ziet eruit als een licht
trapezoidale rechthoek van ongeveer 190 bij 150 meter. De rechthoek wordt door
portiekstraten in drie delen verdeeld. Deze straten bereikte men langs drie ver-
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sterkte poorten. Door het feit dat de zuiderhelft helemaal was gereserveerd voor de
keizerlijke woon- en staatsievertrekken, liep een van de straten niet door, maar
eindigde in een soort peristilium, een plein omgeven met portieken. Vanuit het
peristilium bereikte men de keizerlijke vertrekken, waarvan de meeste nu, dank zij
recente opgravingen, geïdentificeerd zijn. Aan de oostzijde van het peristilium bevond
zich het mausoleum, nu kathedraal; aan de westzijde trof men verschillende kleinere
en grotere tempels aan. De woon- en staatsievertrekken aan de zuidzijde, bestaande
uit twee basilieken, privé-badinrichting, eetzaal en privé-vertrekken o.m. voor de
persoonlijke lijfwacht, waren gesitueerd op een groot plateau, dat de helling van het
terrein, naar de zee toe, moest overbruggen. De noordelijke helft van het complex
werd waarschijnlijk ingenomen door het paleisgarnizoen. De stijl van de gebouwen
was al even eclectisch als de samenstelling van de plattegrond. De kolonnade die
op zee uitgaf bijvoorbeeld was geflankeerd door twee vierkante vestingtorens.
Dit gebouw interesseert ons hier niet als monument van de laat-romeinse stijl, te
vergelijken met het paleis in Piazza Armerina op Sicilië, maar als een
architectuurhistorisch fenomeen, dat zich alleen in zijn ontwikkeling manifesteert.
Voor we het verloop ervan bekijken, toch nog een opmerking: dit paleis was niet
een woning voor een individu of individuele cel, zij het dan de keizer of keizerlijke
familie, maar voor een hele groep mensen die in een zeker verband bij elkaar
hoorden. Onze voorstelling van de eengezinswoning wordt vaak ten onrechte in het
verleden geprojecteerd. Wanneer L.A. Alberti in het midden van de XVe eeuw zijn
beschrijving geeft van het ideale huis, dan blijkt dit een woning te zijn voor
5
verschillende families, een echt paleis, een kleine stad . Een associatie met de
houding van sommige huidige leefgroepen, de communes, ligt voor de hand.
Na de dood van Diocletianus in 316 sterft het leven in het paleis niet uit. De
persoonlijke residentie wordt nu een toevluchtsoord voor bannelingen van de
keizerlijke familie. Het nooit voltooide gebouw ondergaat zijn eerste aanpassingen.
We weten dat er in de Ve eeuw een werkplaats in was ondergebracht, waar vrouwen
linnen voor het Romeinse leger weefden. En in diezelfde eeuw wordt op de architraaf
van de westelijke toegangspoort het Victoriabeeld, symbool van de vergoddelijkte
keizer, verminkt om er een kruis in aan te brengen.
Het beslissende ogenblik echter in het voortleven van het gebouw is de
verwoesting van Salona in het begin van de VIIe eeuw. Een deel van de
stadsbevolking zocht zijn toevlucht in het versterkte paleis. En alles wijst erop dat
dit het begin vormde van een nieuwe stadscommuniteit binnen de muren van het
paleis. Er zijn resten bewaard van verbouwingen uit de

5

Zie P. Francastel, La réalité figurative, Gonthier, Paris, 1965, p. 298.

Streven. Jaargang 24

32
periode tussen de VIIe en VIIIe eeuw, die wijzen op een permanente vestiging. Een
sarcofaag van aartsbisschop Johannes uit de Xe eeuw leert dat deze bisschop
‘geboren en getogen was in de stad Split’. Uit de Xe eeuw dateert ook de
Sint-Martinuskapel, ingeschoven tussen twee zware muren van de noordelijke poort.
De drukste aanpassing van het paleis aan het zich uitbreidende stadsleven vond
plaats van de XIIe tot de XIVe eeuw, de bloeiperiode van het middeleeuwse
stadsleven. Toen waren niet alleen alle mogelijke binnenruimten van het paleis
bezet en aangepast, maar ook alle pleinen en straten werden ingenomen. Van de
brede, rechte portiekstraten bleven slechts smalle, kronkelende steegjes over. Het
mausoleum was reeds een tijd als kathedraal in gebruik, maar werd nu met een
spitse, laat-romaanse, toren verrijkt. De paleismuren konden ook naar buiten de
ontwikkeling niet blijven omknellen. De stad barstte buiten de muren en ontwikkelde
zich hoofdzakelijk in westelijke richting. Tot voor enkele tientallen jaren gingen de
aanpassings- en verbouwingsactiviteiten door. Het grootste gedeelte van de
woningen die zich binnen de muren van het Romeinse paleis bevinden dateren uit
de XIXe en XXe eeuw. Volgens een telling van 1958 leven er drieduizend mensen
in tweehonderdeenentwintig gebouwen, die vierhonderdzevenennegentig woningen
bevatten.
Het groeiproces is nu stilgelegd. Overheid en urbanisatiediensten, archeologen
en restauratoren hebben de plaats van de collectiviteit ingenomen om Split te
‘redden’, d.w.z. om het beeld dat zij, dat wij, ons ervan gevormd hebben niet meer
te laten veranderen, om de geschiedenis af te sluiten en te herleiden tot een symbool,
een dood symbool voor een levende geschiedenis. Is het dit symbool dat ons zo
bekoort? Staan we dan niet verder dan het academisme uit de tweede helft van de
XIXe eeuw, dat de stijlgeschiedenis van de architectuur als afgesloten beschouwde
en alleen nog probeerde met de elementen ervan nieuwe combinaties samen te
stellen of oude motieven in nieuwe materialen weer te geven, korintische zuilen in
gietijzer bijvoorbeeld? Stemt het niet tot nadenken dat we een evolutie moeten
stilleggen om er een symbool van te maken van wat wij ons van de toekomst
voorstellen?
Het paleis te Split blijkt immers voor velen een model te zijn voor ons toekomstig
leefmilieu. We citeerden reeds Bakema als hun woordvoerder. De ideeën die hij in
1962 formuleerde, zijn er sindsdien alleen maar actueler op geworden. Het paleis
van Diocletianus wordt beschouwd als een herkenbaarmakende structuurvorm, die
de individuele vrijheid en oorspronkelijkheid niet alleen toelaat, maar waarborgt en
stimuleert. ‘De collectieve grote-structuur-bouweconomie en de individuele
kleine-structuur-bouweconomie zijn elkanders bepaling geworden’ (Bakema). De
twee
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polen van de gemeenschapsstructuur, individu en groep, wier verhouding het beeld
en het gebruik van de architectuur bepaalt, hebben in Split een zichtbare,
harmonische en levendige uitdrukking gekregen, waarbij het feit dat het hier gaat
om het paleis van een heerser dat door het volk bezet wordt, niet zonder belang is.
De groep heeft zijn primaire herkenbaarheid en vindt zijn zichtbare samenhang
en dus ook zijn communicatiemogelijkheden in de voorafgegeven structuur van het
paleis, die na zoveel eeuwen in haar wezenlijke geleding overeind is gebleven.
Overal herinneren, onverwachts, details aan het grote geheel, aan het leven van
en in de groep. De structuur was blijkbaar geen beletsel voor een spontane groei.
Ze was integendeel een dankbaar vertrekpunt voor het scheppen van nieuwe
mogelijkheden. Zoals van het mausoleum zonder grote moeilijkheden een kathedraal
werd gemaakt, zo werden bestaande ruimten, zalen, gaanderijen, pleinen en straten
aangewend om er woningen, magazijnen, werkplaatsen in te richten. Men kan zelfs
stellen dat het de zichtbare structuur van het paleis is die de willekeur van de
bewoners mogelijk maakt, omdat dank zij haar de vitale samenhang en het
functioneren van de groep bij voorbaat gewaarborgd is. De assen van de straten
zijn door alle ingrijpende bebouwing heen gehandhaafd gebleven. Het centrum, het
peristilium, vlakbij de kathedraal, bewaarde zijn centrumfunctie, evenals de levendige
uitwisseling in en bij de toegangspoorten een trefpunt bleef. In het paleis van Split
zien we de onmogelijkheid waarnaar we op zoek zijn, gerealiseerd: een
gestructureerde anarchie. Het leven kan (kon) woekeren, zonder zichzelf te
overwoekeren. Het kon zich vernieuwen, aanpassen, afbreken, zonder zichzelf te
6
vernietigen .
De vraag die zich stelt betreft evenzeer de waarachtigheid als de bruikbaarheid
van dit symbool. Bestaat de enige werkelijkheid van het symbool er niet in, dat we
hier, zoals in alle andere type-voorbeelden van architectuur-zonder-architecten,
Dubrovnik bijvoorbeeld, als het ware ‘en creux’ projecteren wat in ons hedendaags
milieu verloren is gegaan, waarvan we alleen de vorm hebben overgehouden: een
soort menselijkheid die definitief verloren is, omdat niemand van ons, ook niet de
meest hippe, er de hoge kostprijs voor wil betalen en die, nog afgezien hiervan, in
geen geval met kunstmatige middelen gereconstrueerd kan worden.
De mislukte pogingen van onze nieuwe steden en wijken zouden moeten volstaan
om duidelijk te maken dat soortgelijke projecties niet levensvatbaar zijn. Hier wordt
opnieuw de fout begaan van vele, de meeste, moder-

6

Bakema vermeldt het getuigenis van T. Marasovic, auteur van het boven geciteerde boek en
leider van het stedebouwkundig bureau te Split, die beweert dat mensen vaak liever in de
paleisstad blijven wonen (in minder confortabele omstandigheden) dan naar de nieuwe wijken
van Split te verhuizen. Over de redenen waarom wordt niets meegedeeld. De bedoeling van
het argument is echter duidelijk.
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ne stedebouwers-architecten, die zoals Camillo Sitte op het einde van de XIXe
eeuw, uit reactie tegen de aftakeling van de stad en de banaliteit van de nieuwe
voorsteden, naar de ‘artistieke grondregels’ van de Europese, vooral middeleeuwse,
stedebouw verwezen, zonder te zoeken naar de reden van bestaan, naar de
werkingskracht van deze vormen. Ze keken zich blind op de ‘hard-ware’, het zichtbare
en tastbare gebouw of gebouwencomplex en de visuele relaties die het beheersten,
zonder zich druk te maken over de ‘soft-ware’, die niet-tastbare betekenissen en
associaties van spirituele, sentimentele of historische aard die in het gebouw of
gebouwencomplex waren beklijfd. In het geval van Split bijvoorbeeld maken diegenen
die het als model naar voren schuiven op een willekeurige manier abstractie van
wat buiten de muren van het paleis met de stadsontwikkeling is gebeurd en die in
niets verschilt met die van andere Europese steden. Men moet m.a.w. rekening
houden met het uitzonderingskarakter van het Romeinse paleis voor men het als
model kan interpreteren. Als Bakema stelt dat de structuurresten van het paleis
zouden kunnen vervangen worden door een ‘moderne betonconstructie met alle
moderne voorzieningen voor water, warmte, koude, riolering, telefoon, enz.’, dan is
dat een exclusieve ‘hard ware’ redenering die ons helemaal niet vooruithelpt. In
deze optiek wordt de historische, de enige, werkelijkheid van Split genegeerd en
geen enkele poging ondernomen om tot een sluitende verklaring te komen van het
historische proces en de aantrekkingskracht die de neerslag ervan op ons uitoefent.
Als Split een betekenis voor ons heeft, dan deze: het maakt duidelijk dat wij in
een geschiedenis staan en dat elke architectuur een brok van die geschiedenis is,
die door een statische analyse alleen niet kan worden gevat. Dit is dan meteen ook
een directe afwijzing van de statische modellen die uit deze analyse worden afgeleid.
Het ‘humane’ beeld van Split, dat we op een willekeurige manier hebben vastgelegd,
is te fragmentair om waarachtig en bruikbaar te zijn. De luxe van het toevallige (zoals
die in Split als resultaat van een geschiedenis voor ons verschijnt) is slechts mogelijk
binnen de begrensde, monumentale structuur. En deze laatste hangt onmiddellijk
samen met een maatschappelijk bestel in de breedste betekenis van dit woord,
waarvan geen van ons de principes nog kan of wil aanvaarden. Blijft echter het feit
dat we op zoek zijn naar modellen en dat we overal waar er maar enige aanleiding
bestaat, die proberen te ontdekken, of juister misschien te projecteren. Het afwijzen
van Split als beschikbaar model wil in geen geval een goedpraten zijn van de manier
waarop ons milieu nu tot stand komt. De modellen waarvan we ons meestal onbewust
bedienen, zijn even onvolledig, eenzijdig en onwerkelijk als dat van Split. Zoals we
ons op een bijna mythische wijze laten betoveren door het paleis van Diocleti-
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anus, zo maken we ook een mythe van de huidige toestand, zonder evenmin te
onderzoeken hoe zulk een mythe tot stand komt en dus zonder na te gaan op welke
7
wijze in het vormingsproces ervan ingegrepen kan worden . In beide gevallen moet
onderzocht worden of de modellen die we hanteren, passen op de totale visie op
maatschappij en leven en als dat niet zo is, waar de knelpunten zitten. Het is
nutteloos een model door een ander te vervangen, als beide losstaan van het
algemene ontwikkelingsproces dat de moderne wereld meemaakt. Het is een utopie
te menen met een willekeurig, d.w.z. fragmentair architectuurmodel ertegen in te
gaan. Zelfs een Le Corbusier, een zo grote dogmaticus, wist dat het leven altijd het
sterkst is. Hetgeen niet betekent dat een reëel architectuurmodel niet naar een
utopie kan toewerken.
Split kan ons misschien leren dat architectuur een collectieve creatie dient te zijn,
het resultaat van een geheel van sociale, economische en ideologische gegevens,
8
waaraan ze een betekeniswaarde toekent . Los van die gegevens bestaat die
betekeniswaarde niet en is de architectuur niet in staat zich op de werkelijkheid van
vandaag in te enten en tot een reële collectieve creatie uit te groeien.

7
8

Zie G. Bekaert, Architectuur als massa-medium, in Streven, aug. - sept. 1970, pp. 1159-1166.
Zie J. Belmont, L'architecture, création collective, Les Editions ouvrières, Paris, 1970, 157
pp., geïll., een vlugschrift in de echte zin van het woord, vol gevatte uitspraken en
achtenswaardige beschouwingen.

Streven. Jaargang 24

36

François Mauriac
Ter nagedachtenis
Jos. Daniëls S.J.
Daar is het doodsbericht van Mauriac. Laat ik teruggrijpen op het laatste artikel dat
de bijna vijfentachtigjarige geschreven heeft: de Bloc-notes uit de Figaro littéraire
van 27 juli - 2 augustus 1970. De belangrijkste aspecten van zijn leven komen er
nog éénmaal naar voren.
Allereerst, wat voor ons als buitenlandse lezers het minst te betekenen heeft in
zijn carrière, zijn trouw aan de Gaulle. Sinds 1940, na de gedenkwaardige radio-rede
van de Generaal uit Londen, is Mauriac hem als een briljant journalist en verwoed
partijganger door dik en dun gevolgd. Hij werd een soort hofschrijver, historiograaf,
van de President. Niemand is verplicht om al de kronkelpaden van de Franse politiek
te volgen, waarvan de kennis noodzakelijk is om een groot deel van de Bloc-notes
en van de biografie die Mauriac aan de Gaulle gewijd heeft, te verstaan. Maar het
was toch zeker zijn goed recht om er een rotsvaste politieke overtuiging op na te
houden en een man trouw te blijven die volgens hem, vanaf het eerste rampjaar,
het ware gelaat van Frankrijk had getoond en de schenders ervan aan de kaak
gesteld? Dankbaar gedenkt hij dat in zijn laatste woord.
En dan doemen de hete zomervakanties op. De hitte op het bordes van
Saint-Symphorien en de gestalte van zijn moeder, die hij vereeuwigd heeft met haar
vijf kinderen in Le Mystère Frontenac. De vader stierf toen François nog geen twintig
maanden oud was. Zijn moeder, en later het college, zorgde voor een haast
Jansenistisch vrome opvoeding, een onbesmeurde jeugd. Mauriac en zijn broers
zaten op Malagar, het buitengoed van de familie in het land van Bordeaux, uit te
kijken over het panorama, trillend in de zomerwarmte, zonder zich nog bewust te
zijn van wat hen lokte in die hete verten: het bronstige hart. Daar is de bron ontweld
voor de dichterlijke romans.
‘Dichterlijk’, want het genre van Mauriac is de ‘roman-poème’, te lezen als een
gedicht. Het kent slechts één onderwerp: het drama van de mens, heen en weer
geslingerd tussen begeerlijkheid en genade; één decor: de streek van Bordeaux;
één milieu: de welgestelde burgerij. Is dat armoede? Verre
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van daar: met het onderwerp schuift Mauriac in de rij van Pascal en Racine - ik kies
die namen opzettelijk, omdat de figuren het onderwerp zijn geweest van essays van
zijn hand -; met het decor wordt hij geen schrijver van streekromans: zijn
geboortegrond blijft een onuitputtelijke bron van poëzie.... men hoeft niet véél te
zien om góed te zien. Aan de Maastrichtse dichter Mathias Kemp werd de vraag
gesteld of hij er voor zijn inspiratie geen behoefte aan had te gaan reizen. ‘Reizen?’,
antwoordde hij, ‘ik ben nog altijd niet uitgekeken op de drie populieren in mijn tuin’.
En wat het éne milieu betreft: dan zou Proust een verwijt verdienen, omdat hij zich
beperkt heeft tot de voornaamste kringen van Parijs; wat zelfs Balzac mislukte, de
opzet namelijk om in de Comédie humaine een totaalbeeld van een maatschappij
te schilderen door allerlei milieus te beschrijven, is juist het best aan Proust gelukt,
die bleef bij het éne dat hem vertrouwd was.
Mauriac schept een gesloten romanesk heelal. Daarin wentelen vier planeten.
Mensen die heilig zijn als Blanche Frontenac, of argeloos ongeschonden als Luc in
Le noeud de vipères; dode zielen als die doffe man van Thérèse Desqueyroux of
de playboy Bob Lagave uit Destins; de verloren minnaars en minnaressen, Mauriacs
geliefde objecten, omdat hij er het verdwaalde schaap en de goede moordenaar
van het Evangelie in wil hervinden; en tenslotte het gros van de middelmatigen wier
hart alleen de schat zoekt: materieel welzijn.
In de laatste alinea van deze Bloc-notes komt Mauriac terug op Jean-Paul Sartre
met wie hij het menigmaal aan de stok heeft gehad. De meest geruchtmakende
aanval van Sartre is een studie geweest over La fin de la nuit, waarin hij, kort
samengevat, de schepper van Thérèse Desqueyroux verwijt, dat hij zich als een
alwetende God gedraagt in zijn romans en zijn figuren geen vrijheid laat. Het is een
oubollig, onbillijk, professoraal betoog, Sartre onwaardig. Mauriac haakt er bekwaam
op in: de romanschrijver een schepper, een God? Ik ben maar Gods aap. Natuurlijk
ontspruiten mijn figuren aan mijn verbeelding, maar alles is mij van elders gegeven.
Natuurlijk weet ík alleen wat zich in het hoofd van Thérèse afspeelt, want buiten de
bladspiegel die ik vul, bestaat zij niet: het is maar een wereld in woorden. Of zij vrij
is of niet, hangt enkel van mij, Mauriac, of, voor Mathieu, in uw Chemins de la liberté,
van u, Sartre, af. Het enig noodzakelijke is, dat onze figuren menselijk-waarschijnlijk
zijn. Trouwens, de vrijheid van Thérèse blijft in haar mogelijkheden geheel open;
zij is zó zelfstandig gaan leven, dat haar maker niet meer met haar kan doen wat
hij wil. ‘Ik zou zo graag gewild hebben, Thérèse, dat je leed je had overgeleverd
aan God: ik heb er zo naar verlangd, dat je de naam Heilige Locusta waardig zou
worden...’. Maar het is hem niet gelukt.
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Het werk van Mauriac leeft door de magie van de stijl. Laten we een ogenblik een
karakteristieke bladzijde herlezen uit La fin de la nuit. Het begin van de misdaad:
‘La voici au moment de regarder en face l'acte qu'elle a commis. Quelle
explication fournir à Bernard? Rien à faire que de lui rappeler point par
point comment la chose arriva. C'était ce jour du grand incendie de Mano.
Des hommes entraient dans la salie à manger où la familie déjeunait en
hâte. Les uns assuraient que le feu paraissait très éloigné de Saint-Clair;
d'autres insistaient pour qu'on sonnât le tocsin. Le parfum de la résine
brûlée imprègnait ce jour torride et le soleil en était comme sali. Thérèse
revoit Bernard, la tête tournée, écoutant le rapport de Balion, tandis que
sa forte main velue s'oublie au-dessus du verre et que les gouttes de
Fowler tombent dans l'eau. Il avale d'un coup le remède sans qu'abrutie
de chaleur, Thérèse ait songé a l'avertir qu'il a doublé sa dose habituelle.
Tout le monde a quitté la table... sauf elle qui ouvre des amandes fraîches,
indifférente, étrangère à cette agitation, désintéressée de ce drame,
comme de tout drame autre que le sien. Le tocsin ne sonne pas. Bernard
rentre enfin. ‘Pour une fois, tu as eu raison de ne pas t'agiter: c'est du
côté de Mano que ça brûle...’. Il demande: ‘Est-ce que j'ai pris mes
gouttes?’ et sans attendre la réponse, de nouveau il en fait tomber dans
son verre. Elle s'est tue par paresse, sans doute, par fatigue.
Qu'espère-t-elle à cette minute? ‘Impossible que j'aie prémedité de me
taire’.
Nu is het ogenblik daar om de daad die zij bedreven heeft recht in de
ogen te zien. Wat moet zij Bernard voor verklaring geven? Er valt niets
anders te doen dan hem heel precies in herinnering te brengen hoe het
gebeurde. Het was op de dag van de grote brand in Mano. Mannen
kwamen de huiskamer binnen, waar het gezin haastig zat te eten.
Sommigen verzekerden dat het vuur heel ver van Saint-Clair verwijderd
leek; anderen drongen er op aan, dat de noodklok zou worden geluid. De
snikhete dag was doordrongen van de geur van verbrand hars en de zon
was als bevuild. Thérèse ziet weer hoe Bernard, met afgewend hoofd, zit
te luisteren naar het verslag van Balion (d.i. de rentmeester) terwijl zijn
forse, behaarde hand zich achteloos laat gaan boven het glas en de
Fowler-druppels in het water tikken. In één teug slaat hij het geneesmiddel
naar binnen, zonder dat Thérèse er aan gedacht heeft hem te
waarschuwen dat hij zijn gewone dosis verdubbeld heeft. Iedereen is nu
van tafel weg, behalve zij zelf: ze zit verse amandelen te pellen,
onverschillig, al die opwinding is haar vreemd, zij interesseert zich niet
voor dat drama, net zo min als voor ieder ander drama dan het hare.
Geen noodklok. Bernard komt eindelijk thuis: ‘Voor één keer heb je gelijk
gehad met je niet op te winden: het brandt de kant van Mano uit...’. Hij
vraagt: ‘Heb ik mijn druppeltjes al genomen?’ en zonder het antwoord af
te wachten, laat hij er opnieuw in zijn glas vallen. Zij heeft gezwegen, uit
luiheid waarschijnlijk, uit vermoeidheid. Wat verwacht ze op dat ogenblik?
‘Dat ik met voorbedachten rade gezwegen heb, neen dat kan niet’.
Dat proza is helder als kristal. Moeiteloos, ogenschijnlijk, maar in werkelijkheid vrucht
van eindeloos geduldig slijpen. Men hoeft slechts een fotocopie van Mauriacs
handschrift te bekijken: een kluwen van doorhalingen, omzettingen, herschrijvingen.
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Let eens op de stijlprocédés hier aangewend. Het verspringen van het nù naar het
verleden en omgekeerd; de overgan-
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gen van de directe rede naar de indirecte; de klanknabootsingen; de ‘monologues
intérieurs’ of bewustzijnsstromingen, waarna de camera verspringt en het oog van
de schrijver zijn heldin van buitenaf gadeslaat.
Elke roman is een filosofie, aldus de wel wat gulle definitie van Camus. Voor dit
fragment gaat ze op. Onze daden volgen ons, maar in de gedachtengang van
Mauriac zijn de daden van een mens zó tweeslachtig, zó onontwarbaar, zulk een
doolhof, dat de vraag omtrent schuld of onschuld open blijft. De gifmoord van Thérèse
is maar een motief om dát te belichten. Bij Gide is de misdaad die in Les caves du
Vatican Lafcadio pleegt tijdens de treinreis, een poging om zijn hang naar de ‘acte
gratuit’, d.i. de volstrekt ongemotiveerde daad, duidelijk te maken, net als die bij het
dier. Het vermoorden van de Arabier in Camus' L'Etranger ligt in de lijn van zijn
theorie over het absurde, terwijl de scène waarmee La condition humaine van André
Malraux opent, de luciditeit van een mens bij de topervaringen van zijn leven
schildert: Tchen, die eerst de scherpte van het wapen probeert op zijn eigen lichaam.
Alles is gezegd over het talent van Mauriac in de verantwoording die het toekennen
van de Nobelprijs voor letterkunde begeleidde. De kandidaat wordt beloond ‘voor
de diepgaande analyse van de mens en de forse kunstenaarshand waarmee hij het
menselijk leven heeft uitgebeeld in de vorm van de roman’. Drie elementen: begrip
van het leven, doorgronden van het menselijk hart, poëzie van de stijl.
In de Bloc-notes die ons uitgangspunt vormt, vertelt Mauriac dat hij maar één
keer op het toneel gestaan heeft en wel in zijn jongensjaren, om de proloog te
zeggen van de Piété in Racines Esther. Ik kom daar zo aanstonds in een ander
verband nog op terug. Als toneelschrijver begon hij te laat om nog een carrière op
te bouwen. Het zij hier voldoende te verwijzen naar Asmodée, al was het maar om
één verrukkelijke repliek. Als de verleider het meisje benadert, vraagt hij haar: ‘Voel
je je niet erg alleen?’ Emmanuelle, nomen est omen, de naam betekent immers:
‘God met ons’, antwoordt: ‘Ik ben nooit alleen, sinds de pastoor in de catechismusles
ons leerde, dat God in ons woont...’.
Het beste wat Mauriac geschreven heeft, is mijns inziens zijn Mémoires intérieurs.
Daar vertelt hij van zijn leven aan de hand van de grote figuren uit de Franse letteren
die zijn voorkeur hadden: Nerval, Rimbaud, Baudelaire.... of zijn afkeer wekten:
Gide met name.
Hierboven viel het woord: piété, vroomheid. Vroom is volgens hem hij die een
taal heeft gevonden om zich tot God te wenden, iemand die in gesprek is getreden
met God. Mauriac getuigt dat hij die genade vanaf zijn jeugd heeft gekend en hij
lijdt er onder, dat gebedsteksten verdwijnen die eindeloos meer dan simpele formules
waren. Aan theologie heeft hij een broertje
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dood. Met Kierkegaard is hij van mening dat God er niet is opdat wij óver Hem, maar
opdat wij tót Hem zouden spreken. Zijn laatste Bloc-notes behelst een “in memoriam”
voor André Philip, een collega. Hij prijst hem gelukkig, omdat hij in niets afgeweken
is van het protestantse geloof zijner kinderjaren: un fidèle, een gelovige. En dan
gaat hij ontroerd verder, spelend met de dubbele betekenis van “fidele”, trouw èn
gelovige, ‘Een “gelovige”, er is geen titel die mij dierbaarder is, omdat het wellicht
de enige is, welke ik met recht op mijzelf mag toepassen. Wat ik ooit geweest ben,
wat ik ook gedaan heb, ik behoor tot hen die hartstochtelijk hun geloof hebben
uitgesproken op de vraag van de Heer: “Wilt ook gij soms heengaan?”’ Ultima verba,
echo van wat hij vroeger schreef: ‘Je n'ai au fond jamais parlé que du Christ’.
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Een generatie I
I'm not trying to cause a big sensation.
I'm just talking ‘bout mij generation.
Peter Townshend, My generation, The Who.

De geïnterviewde is 22 jaar. Is met rechten begonnen, studeert nu sociologie. Zijn
kamer, in een groot studentenhuis, vertoont ernst (boeken, werkplan) én kinderlijke
speelsheid (een papieren katje boven het bed). Schuchter, bedeesd, voor en na het
gesprek. Of misschien voorzichtig. Hij kent de interviewer niet, om het even wie
mag komen, om het even wanneer. Ligt voor het gesprek op zijn bed. Praat op een
heel regelmatig ritme, ongeveer vier uur. Vragen hoeven niet te worden gesteld.
Wordt het gesprek onderbroken (bandje wisselen), dan neemt hij de draad weer
onberispelijk op, en doet dat ook opmerken. Achteraf zegt hij dat hij in staat is
geweest deze eerlijke monoloog te houden dank zij de recente sentimentele relatie
waarover hij in de tekst spreekt. Het kan hem niet schelen of zijn naam genoemd
wordt of niet.
Ik ben geboren in 1948, ben nu dus 22, maar hecht weinig belang aan leeftijden en
data. Van wat vóór mijn retorica ligt, herinner ik mij heel weinig. De school in Lommei
bijvoorbeeld - kleutertuin en eerste drie jaren. Dat moet dus heel prettig geweest
zijn, anders had ik het onthouden. Eén ding weet ik nog: een zusje van me werd
geboren toen ik in de derde zat, een laatkomertje, en dat vond ik geweldig. Ik heb
een broer die elf maanden ouder is dan ik! mijn moeder zei altijd dat dat even erg
was als een tweeling krijgen. Een heel grappige broer: in de meeste colleges van
het omliggende is hij buitengegooid. Nu heeft hij een zaak, hij heeft eerst een tijdje
1
op het Ritcs gezeten. ‘Hij kon het wel, maar hij wou het niet’, zegt men. Hij zal het
dus waarschijnlijk ook niet gekund hebben. Mijn jongere broer is helemaal zoals
mijn vader. Ik bedoel: een schitterend student, die in de retorica al een liefje had,
hij volgt mijn vader op. Toen hij achttien was, was zijn leven al klaar.
Mijn ouders doen alles voor hun kinderen; zij kunnen het ook. Met volle overgave.
Met de beste bedoelingen. Maar ik heb iets tegen goeie bedoelingen. Zij rekenen
op de erkenning van hun kinderen; en dat lukt niet altijd. Mijn vader was van de
eerste generatie intellectuelen in de familie; zijn vader was een molenaar, ook niet
onaardig. Mijn vader was een briljant

1

Rijkstechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding.
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student. Hij wil dat dus voortzetten in zijn kinderen, al geeft hij dat niet graag toe.
Maar om een begin te maken: dat zit in de retorica, toen ik achttien was, in een
klassiek Belgisch college met al de nadelen, zowel van het Belgische als van het
katholieke onderwijs. Rustig, braaf, je kent die stijl. Ik ben van Lommel in Limburg
en wij moesten naar Mol naar het college. Dat schiep al een soort rivaliteit: wij
kwamen uit een andere provincie: in die tijd, zoals bekend, de domste en braafste
provincie van België, en Mol was een college van standing! Die uit Lommei kwamen,
die kwamen uit een boerendorp. Mol met zijn centrum voor kernenergie was de
‘atoomstad’, dat gaf die mensen een bepaald elan. Het college was een van die
grote bisschoppelijke colleges met 'n 1500 leerlingen en een goeie faam, omdat
alles er zo degelijk aan toe ging. De mensen in die klas waren politiek conservatief,
apathisch liever; gewoon misschien omdat wij er zo'n beetje tegenaan schopten,
stelden zij zich zo op. Zonder dat ze het wisten. Dat is altijd erg.
2

Maar toen kwam Zwartberg . Er gebeurde iets in Limburg, zij het dan onder de
kundige leiding van Volksunie-intellectuelen en onderpastoors. Dat werd op het
college conflictueel, omdat ik in Zwartberg nogal actief was. Conflict op school omdat
ik afwezig was geweest. De collegeleiding trachtte mijn ouders te overtuigen
maatregelen te treffen. Maar die stonden een beetje achter me, al vonden ze mijn
gedrag niet helemáál goed. Ze hoopten nog altijd op een soort missionaris,
ongevaarlijk apostolaat of zo iets. Bovendien was de man die in Zwartberg de leiding
had, onderpastoor en onze overbuur. Mijn engagement in Zwartberg was gebrekkig
gemotiveerd, maar het conflict op school dat erop volgde, was aanleiding tot een
scherpere opstelling. Op een dag sprak de directeur - die ook godsdienstles gaf in zijn les over Marx. Dat begon dan heel grappig met de bekende weerlegging:
Marx hield geen rekening met de geestelijke waarden, liet het individu opgaan in
de Staat, en weet ik veel. Ik had al een beetje Marx gelezen, heel weinig natuurlijk.
Maar ik schopte daar een beetje tegenaan, en dat bleek niet naar zijn zin te zijn.
Tot mijn grote vreugde werd ik geschorst uit de godsdienstlessen; nu ging ik Marx
ernstiger lezen. Die man had mij alleen maar nieuwsgierig gemaakt. Ik ben theorie
gaan lezen; veel daarvan ging me te boven, maar ik heb er toch goed wat van
meegepikt. Alleszins voldoende om andere theoretische conflicten mogelijk te maken
in de geschiedenisles en een paar andere lessen. De leraren brachten er in de
discussie niets van terecht.

2

Stakingen en heftige botsing tussen rijkswacht en Limburgse mijnwerkers, waarbij twee doden
vallen, n.a.v. de sluiting van de mijn te Zwartberg, februari 1966.
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Ik was hoofdredacteur van een collegebladje. Dat werd toen verboden, omdat het
zoveel kritiek bevatte, kritiek op school, op lessen, op het systeem, die, als ik ze nu
herlees, nogal scherp moet zijn aangekomen. Toen was het me niet duidelijk waarom
het verboden werd. Ik dacht dat het was om de grofheid van presentatie of van een
of andere grap. Ik had niet door waar de aanval juist zat. Ik was ook voorzitter van
een ‘klasraad’. Ik had dat idee van iemand in het college in Neerpelt, waar er alleen
maar over gepraat werd. Ik dacht, in Mol moeten we dat maar eens dóen. En omdat
ik de clown was die het voorgesteld had, werd ik voorzitter. Heel eigenaardig, omdat
ik mij in feite van Mol niets aantrok. In het begin organiseerden we vooral feesten,
‘prestatie-avonden’, met veel bier. Enfin, dat gaf ons jaar een bepaald elan.
Bovendien waren wij de Latijns-Griekse, de elite van de school, omdat die altijd in
staat waren geweest het grootste aantal pastoors af te leveren. Dat werd nog zowat
gecultiveerd, vanaf de zesde. Waarom die klasraad op een gegeven moment een
‘schoolraad’ moest worden, wist eigenlijk niemand. Maar de directie liet het toe. Nu
weet ik dat dat 'n tactiek was om ons rustig te laten doen, veel organisatiewerk, veel
vergaderen. We begonnen met wat kritiek: waarom moesten we in rij lopen, waarom
moest er stilte zijn? Gesprekken op fluistertoon: konden beslissingen zomaar
genomen worden zonder dat wij er bij waren? Men heeft die raad niet met veel
fanfare opgeheven, maar zachtjes doodgeknepen. We lieten ons ontmoedigen door
de voortdurende nederlagen. Een heel goeie tactiek: mensen die niet veel praktisch
werk gewend zijn, veel praktisch werk geven. Dat kunnen ze niet zo best. Dan komen
ze in diskrediet bij de medeleerlingen. Een stille dood.... Nu weet ik dat dat een
bewuste politiek was! (lachje)
Ik kreeg regelmatig conflictjes tijdens de lessen, omdat ik mijn mond niet hield. Mijn
kritiek werd inhoudelijk nu meer gefundeerd. Ik las me rot in die tijd, ik wilde beslist
met nieuwe argumenten komen aandraven. Achteraf blijkt dat mijn lectuurkeuze
nog niet zo slecht was. Waar ik dat vandaan haal, weet ik niet; thuis lazen ze de
boeken van het Davidsfonds. Ik las uitgaven van Maspéro; pas later in Leuven heb
ik ontdekt was een serieuze uitgever dat is. Je moet weten dat Lommei vlak bij
Nederland ligt. Dat is erg belangrijk. ‘Fijn dat Nederland zo dichtbij ligt!’ is een goede
reclameslogan. Ik ging vaak naar Eindhoven. Daar was er een Stichting Kunstzinnige
Vorming, een duister elitair groepje van de eerste langharigen van de stad die toen
alternatief begonnen te doen hoewel dat woord nog niet bestond. In de stijl van ‘wat
gekke dingen doen’, zoals samen schuttingen rond huizen in opbouw gaan
beschilderen. Maar gaandeweg kregen we discussies over allerlei dingen. De groep
was gevraagd om mee te discussi-
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eren over hoe zo'n stadsschouwburg er uit moest zien; achteraf bleek dat de plannen
al lang klaar lagen. Het is een heel spijtige zaak geworden, die stadsschouwburg.
Een verschrikkelijke tempel. Maar toch, er gebeurde van alles onder de jongeren.
Er was ook een begin van een politieke werkgroep. De stad zat in volle expansie,
Philips en zo. Er waren een paar mensen die bepaalde viezigheden hadden ontdekt
in de gemeentepolitiek, in de politiek van Philips, en zo een beetje verder begonnen
te kijken dan hun neus lang is, dus een beetje politiek werk gingen doen. Niet zo
onmiddellijk politiek geëngageerd zoals tegenwoordig, tamelijk amateuristisch,
omdat het toch wel leuk was Philips in z'n blootje te zetten. En een aantal mensen
van de Technische Hogeschool waren aan theoretische lectuur toe. Ik geraakte dus
met een relatief vlotte beweeglijkheid in allerlei milieus binnen (overigens heb ik het
moeilijk om me in nieuwe groepen in te voegen); waaruit ik dan weer nieuwe ideeën
haalde om naar die collegesituatie door te geven. Veel ideeën ook voor mezelf.
Daarom is het fijn dat Nederland zo dichtbij ligt. Nog altijd.
Mijn ouders wisten dat ik naar Eindhoven ging, en ja, dat was wel goed. Er is
nooit controle geweest. Voor een deel bouwde ik ook wel een tegengewicht op: op
het einde van mijn collegetijd werd ik voorzitter van Jong Davidsfonds in Lommel.
Toen werd het een dubbel drukke tijd. Ik volgde studieweekeinden, studiedagen,
landdagen, enfin, maakte allerlei toestanden mee; veel in Nederland. Daar bleek
dat de Stichting Kunstzinnige Vorming in Eindhoven een onderdeel was van de
Stichting Vormingswerk in Amersfoort en dat was nog iets helemaal anders dan het
beschilderen van schuttingen en het voeren van discussies op fluistertoon. Er bleken
Volkshogescholen te bestaan, met heel interessante activiteiten. Ondertussen las
ik nog altijd veel, stiekem - zo stiekem was dat niet, maar ik hield het een beetje
voor mezelf; ik vond mezelf wel een heel buitengewoon iemand, maar dat hield ik
ook stiekem voor mezelf; dat gaf me nog een sterkere indruk! Ik cultiveerde dat zo'n
beetje op mijn eentje. Als iemand die een bed spruitjes heeft of zo, zo had ik 'n
‘bedje Marx’ en nog een paar andere dingen. Ik las toen bijvoorbeeld Lucien Sebag;
ik heb het onlangs nog eens geprobeerd, het gaat niet meer, ik raak er niet meer
door. Maar toen heb ik hem uitgelezen. Ik pikte daar een paar dingen uit mee, maar
las niet systematisch. Misschien rook, hé? Maar toen ik in contact kwam met die
Stichting Volkshogeschool, ging ik allerlei cursussen systematisch aflopen. Met
telkens die eigenaardigheid: als ik met nieuwe dingen in contact kwam, moest ik
daar veel van weten, veel over praten en lezen.
Ondertussen vond ik van het Jong Davidsfonds in Lommei dat het niet langer een
clubje moest blijven voor volksdansen en zo; dat bestond toen
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nog. Overigens ben ik daar nog in getrapt ook. Vanuit Eindhoven maakte ik kennis
met mensen in Maastricht, intense danscursisten. Ik ben nog danskampioen van
Nederlands Limburg geworden, in ‘pitteleer’, met zo'n groot nummer op je rug. Ik
had een vaste partner, dat moet zo vanaf de eerste les, die is overreden door een
vrachtwagen. Dat is belangrijk voor later (lachje). Ik kan er nu al mee lachen. Ik blijf
niet stilstaan bij wat voorbij is. Maar soms, in omstandigheden, is het pijnlijk. Ik kom
daar straks op terug. Maar goed, toen die overreden was, was het afgelopen met
het dansen. Een vervelende situatie, daar heb ik toen een tijdje mee gezeten. Ik
moet wel erg gefixeerd geweest zijn op die partner. Maar goed, ik vond dus dat we
in Jong Davidsfonds ook maar eens vormingswerk moesten gaan doen. We werden
wat stouter en actiever. We nodigden mensen uit Nederland uit. We organiseerden
een tentoonstelling van cartoons; dat bracht enige deining teweeg, omdat in Lommei
alleen maar de drie gevestigde drie kunstenaars tentoongesteld werden. Gevolg:
gedaan met Jong Davidsfonds, en wij richtten een vrije actiegroep op: politieke
discussies, uitgeven van pamfletten, deelname aan allerlei vergaderingen zoals die
van de katholieke arbeidersvrouwen. Maar thuis vonden ze dat helemaal niet meer
zo fijn.
Toen ging ik naar Leuven rechten studeren. Waarom, heb ik me nooit goed
afgevraagd. Ik kon goed praten, ik was voorzitter van verschillende groeperingen,
iedereen vond dat ik maar rechten moest studeren. Ik hoorde dat je in Leuven ook
zo iets als musicologie kon studeren, en dat was het dan helemaal. Maar dat mocht
niet. Geen toekomst. Ik had geen argumenten, omdat ik niet wist was musicologie
was. Dus maar rechten, wat me niet interesseerde. Ik mislukte in het eerste jaar. Ik
schreef me opnieuw in: ik was voorbestemd voor de rechten, iedereen suggereerde
dat ik in de politiek moest gaan! Je krijgt daar zo'n goeie algemene vorming (lachje).
Toen ik het verleden jaar opgegeven heb, vonden ze dat thuis heel erg.
In Leuven zat ik toen in ABN-kringen, er werd veel over politiek gediscussieerd. Het
moet ongeveer de tijd geweest zijn van provo; ik herinner me dat Ludo Martens op
een dag verscheen met een wit pak. Er kwamen dus veel nieuwe ideeën
overgevlogen, tumultueus. Die actiegroep in Lommel vond ik toen niets meer, ik
bleef meer en meer in Leuven. Ik vond het hier leuk, en thuis was het toch erg
3
conflictueel aan het worden. Tot we dan januari 1968 kregen , dat vonden ze thuis
heel erg. Vooral dat ik, die rechten studeerde, een strafregister zou krijgen (lachje)!
Politiek waren mijn ouders het op dat ogenblik met mij wel eens, maar dat was van
korte
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duur, omdat toen SVB begon en ik met veel bravour heel andere standpunten ten
gehore gaf dan de bekende (lachje) Vlaams nationalistische: klassestrijd en zo. Het
was het begin van de moeilijkheden met mijn ouders en de Lommelse kring. Mijn
ouders voelden nu dat er iets los was: ik was verloren voor het ‘apostolaatswerk’.
Ik ging nog slechts af en toe eens naar huis - om de 3 weken of zo - en praatte zo
weinig mogelijk over die dingen; mijn ouders kunnen daar niet over praten.
Op het college moesten we naar de mis gaan. Ik sublimeerde dat door harmonium
te spelen: met de rechterhand de laatste schlager! Voor mijn ouders is katholiek
zijn geen vraag. Men is katholiek en dat stelt geen problemen, dat is altijd zo geweest
en dat zal altijd zo zijn. Ik was trouwens het enige buitenbeentje; ik moest maar naar
de mis gaan zoals de anderen. ‘Je gaat of je mag dat of dat niet meer...’: chantage
dus. Of je het uit overtuiging doet of niet, komt er niet op aan. Nu geven ze me mijn
kleine zusje mee omdat ze merkten dat ik zondags ging wandelen. Ik discussieer
er niet over, daar zijn ze niet toe in staat. Ze weten ook heel goed dat ik in Leuven
niet ga; daar zeggen ze niets van. Maar thuis geven ze af en toe mijn kleine zus
mee. Dat blijft dus bestaan als een incongruentie. Ik ga dan als ik er niet aan ontsnap,
ik vind het niet de moeite waard obstinaat te gaan weigeren. Zodra ik met argumenten
afkom, maakt mijn vader zich toch maar boos. Dus maar liever geen conflicten
vanwege dat ritueel. Integendeel, eigenlijk heb ik het altijd grappig gevonden! Een
verzameling van mensen die daar om onduidelijke redenen samenkomen; de enige
die de flair heeft om het te weten, is de ‘voorzitter van de vergadering’, en die speelt
dan die rol. Vanaf mijn retorica heeft me dat altijd geamuseerd.
Ik ben hier op aarde zoals andere mensen. Of er een God is die alles in handen
houdt, is mij een zorg. Ik vermoed van niet omdat het er zo slecht aan toegaat, maar
het interesseert me niet. Ik ben een grote optimist, heb weinig zorgen, maar ben
eigenlijk een droef iemand (lachje) omdat je dingen ziet die niet kúnnen, die tegen
het menselijke verstand ingaan en tegen alle menselijke mogelijkheden, en toch
maar gehandhaafd blijven. Ik heb dus geen enkele reden om aan te nemen dat er
een goede God bestaat, wel om aan te nemen dat er mensen zijn die er belang bij
hebben dat er een goede God bestaat. Luxe-problemen!
Ik heb alle respect voor iemand die katholiek is uit overtuiging. Mijn ouders zijn brave
mensen, goeie katholieken, maar geen overtuigde katholieken. Ze zijn grootgeworden
zonder zorgen, ze hebben zich nooit vragen moeten stellen. De waarheden die voor
hen klaarlagen, hebben ze ook meegenomen. Ze zijn natuurlijk overtuigd dat ze
zorgen hebben. En inder-
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daad: als je vijf kinderen hebt, waaronder één zoals ik (lachje).... Maar ze hebben
alle materiële mogelijkheden om hun zorgen op te lossen. Als mijn oudste broer
niet wil studeren, geven ze hem een zaak. Als mijn jongere broer en ik willen
studeren, studeren we ook. Eén van hun zorgen is bijvoorbeeld, dat mijn oudste
broer te wild rijdt met zijn wagen. Ik vind dat een luxe-zorg (lachje). Ik kan mijn
ouders niet beoordelen binnen de beperkte kring van het gezin. Je ziet verder dan
het gezin groot is. Dat doen zij te weinig. Tweeëntwintig jaar geleden, op het ogenblik
van hun huwelijk, was hun leven af. Ze hebben hun waarheden, en ik neem hun
dat niet kwalijk (stilte). Ik ben hun ontzettend dankbaar, maar dankbaarheid betekent
niet permanente goedkeuring. Mijn jongste zus moet nog twintig jaar worden in het
gezelschap van mijn ouders! Dat wordt rampzalig als mijn ouders niet veranderen.
Zij moeten toch gaan inzien dat je met die waarheden,.... dat dat lucht is! Ik vrees
dat ze nog harde lessen zullen moeten leren. Ik vind dat erg jammer. Wij doen hun
verdriet aan. Maar het zal slecht uitdraaien! Ze nemen de tijd niet eens om na te
denken of er niet iets fundamenteel veranderd is. Tien, twintig jaar geleden had je
een ‘waarheid’ en daar kon je behoorlijk mee leven, terwijl je nu dagelijks met nieuwe
onzekerheden moet leven. Mensen die altijd met zekerheden geleefd hebben,
moeten nu dingen gaan leren van hun kinderen. Ik begrijp dat dat moeilijk is, ik
begrijp niet dat ze weigeren nuchter daarover te praten. Het wordt voor hen fataal.
Ik hou wel contact; ik wil hun geen pijn doen. Ik zeg dus: o.k., jullie zijn het niet met
me eens, dus blijf ik in Leuven. Ik kan ook aan geld geraken; ik heb al geld
geweigerd: normaal kreeg ik 750 F per week, ik heb het laten reduceren tot 500 F.
En toch vind ik het fijne mensen. Niet omdat ze goed opvoeden, niet omdat ze mijn
ouders zijn. Waarom dan? Fijne mensen, maar ik ben het totaal met hen oneens.
Iedere keer dat ik ze zie, probeer ik te praten. Met de moed der wanhoop! Ze zijn
moeilijk aan het praten te krijgen, ze hebben niet die gewoonte, dat gemak om over
allerlei dingen te praten. Die zekerheden, ja, daar wordt niet over gepraat.
De oriëntatie van dit gesprek maakt dat ik misschien op een eiland ben geraakt.
Mijn ouders zijn niet zo belangrijk. Maar toch, het zijn mensen met wie je een tiental
jaren hebt samengeleefd, aan wie je alles te danken hebt, tot zelfs je leven. Dat is
eigenlijk geweldig. Twee mensen die zeggen: we maken een kind, we stellen dat
in de gelegenheid te leven! Hoewel het ook een ongelukje geweest kan zijn (lachje).
Enfin, ze doen dat allemaal. Hoewel ik wel inzie dat het nodig is de gezinssituatie
op te geven. Maar, jongens, als ik het zelf zou moeten gaan doen!... Hoe dat zal
gebeuren, weet ik niet. Ook al omdat de beslissingen van mijn partner even belangrijk
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zullen zijn als de mijne. Maar hier kom ik op een ander terrein, dat van ‘samen-leven’,
en dan moet ik een oud verhaal opnemen. O.k., er waren die danscursussen in
Maastricht, met mijn vaste partner. Het ging allemaal erg fijn tussen ons twee,
geestelijk (lachje). Ik zeg dat op deze toon, omdat ik het nu jammer vind, dat het
alleen maar dat was. Maar dus: een heel kalme, prettige verhouding. En als er dan
zoiets tussenkomt als.... ja, dan kijk je toch verrast op. Heel die prettige ervaring
ineens afgelopen. Dan moet je daar even doorheen. Ik ben niet het type dat blijft
zitten grienen. Je moet er gewoon door. Andere mensen hebben het constant erger.
Dat heb ik altijd zo gedaan: als ik kwaad ben of zo, ga ik werken; lezen, studeren.
Een soort sublimering, zeker? Het conflict met mijn ouders is daarom belangrijk:
het drijft me constant naar theoretisch werk. Maar goed, ik kwam er doorheen.
Problematisch was het als mensen uit mijn vriendenkring weggingen, want dan ging
het meestal om een vriend die ervan doorging met een liefje of een vriendin met
haar lief. Er werd aardig wat om mij geconcurreerd, zonder dat mij dat deerde. Op
dansavondjes en zo was ik altijd ‘de man die het gaat maken’, de man die het ook
nodig heeft iets te presteren. Maar ik dacht bij mezelf: hoe komt dat nou dat je er
altijd zo een beetje bijlummelt? Ik realiseerde me dat ik er dus toch nog niet overheen
was.
Ik had hier in Leuven een heel goeie vriend, en een heel goeie vriendin; ze
woonden bij mekaar, al hadden zij elk hun eigen kamer. Tot ik met dat meisje eens
een lang gesprek had, dat werd de eerste ernstige seksuele verhouding, 's
Anderendaags dan, die gekke situatie, toen we samen de vriend tegenkwamen. Ik
zei: ‘kijk, dat is er gebeurd, zo is het dus’. Je zou verwachten dat dat een gevoel
van onbehagen schept als je het vriendje tegenkomt van het meiske met wie je die
nacht geslapen hebt, maar er was helemaal geen gevoel van onbehagen. We gingen
rustig praten (lachje). Mooi. (Bijt in een appel). Wat later was het tussen hen beiden
ook gedaan. Ik heb een tijdje gedacht dat het mijn schuld was. Maar ze waren
verstandig genoeg om het onder elkaar te redden.
6
Toen kwam ik hier op Universitas wonen. Een van de meisjes die hier werken,
heb ik tijdens de vakantie geholpen bij het schilderen van haar kot. Het ging heel
fijn tussen ons, met alle mogelijke consequenties van samen slapen. Noch in de
vorige verhouding, noch in deze was dat een speciaal punt: noch zij noch ik vonden
dat het absoluut moest of dat het niet kon. Het hoorde erbij, al heb ik me vooral later
gerealiseerd hoe. Het werd een hele verhouding. Die in de groep wel geapprecieerd
werd, omdat hier de meest ongecomplexeerde mensen wonen. Maar verleden jaar
met de kerstvakantie was het uit, ten gevolge van een aantal discussies, die
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wederzijds fel analytisch waren. We dachten: samen halen we het niet. Maar we
zijn goeie vrienden gebleven.
En dan, heel belangrijk: op een feest van Universitas raakte ik in gesprek met een
jongedame. Die een beetje dronken was zoals ik, en een ‘jij-en-ik’-ideologie
propageerde die me beviel. Ik was er een beetje weg van. Wat ik nooit eerder had
meegemaakt. De eerste keer met dat meisje van mijn vriend, was ik gewoon verleid
door dat urenlange gesprek, al had ik de indruk dat ikzelf het initiatief nam (lachje).
De tweede keer, met dat meisje van Universitas: je schildert in nummer acht, en je
komt slapen in nummer drie. Nu, de derde keer was het de grote gong die sloeg,
een fanfare die voorbijstapt! Terwijl ik doende ben met die lieve jongedame, verschijnt
dat meisje van Universitas op het feest en neemt me mee naar bed. Die avond
besluiten we dat het emotioneel tussen ons toch niet gaat en we gaan terug naar
het feest. Mijn nieuwe vriendin was huilend weggelopen, hoor ik. Ik heb me die
avond stevig zat gedronken, 's Anderendaags heb ik haar opgespoord, gevonden
in een café. Gepraat tot het sluitingsuur. Dan samen op straat, een beetje onwennig;
dan samen gaan slapen, een beetje onwennig, hé. Ik kende haar vorige ervaringen
niet; ze had een beetje weerstanden, niet veel, hé. Het is een intense veertiendaagse
geworden. Tot het een beetje rustiger werd. Slapeloze nachten, omdat we urenlang
discussieerden: over het opkomen van de zon, over elkaar liefhebben, over seksueel
bezig zijn, over kinderen - de gevaren van het seksueel bezig-zijn! - over auto-rijden,
examens, lessen, bloemen, planten, wandelen, vissen. Heel gekke gesprekken,
heel fijne gesprekken; op de duur ging ieder over zichzelf en ieder over de ander
praten. En over die ‘jij-en-ik’-ideologie, die zachtjes-aan een ‘wij-ideologie’ werd.
Het lijkt een beetje op groepstherapie: zij heeft mij door, ik haar. Af en toe moeilijk
en hard. Maar heel fijn.
We maken helemaal geen plannen. Ieder doet wat hij wil. Mijn ouders hebben
daar helemaal niets mee te maken. Zij weten dat ik toch zo links zal blijven als de
pest, en toch niet de schitterende advokaat zal worden waarvan ze hadden
gedroomd! Maar zij hopen dat ik nog wel eens een degelijk lief zal vinden, om me
te kalmeren. Ik neem haar dus niet mee naar huis. Ook politiek schieten we goed
op. Hoewel ze theoretisch behoorlijk bij is.... (denkt na) is ze veel sceptischer dan
ik. Ik ben veel enthousiaster, zij ook wel, maar zelfkritisch. Zij werkt vooral in de
Soldaten Vak Beweging, waar ik zijdelings bij betrokken ben. Volgend jaar gaan we
samen wonen, op twee aparte kamers. De vraag was: leggen we mekaar dan niet
aan banden? Het tegendeel is waar: het is niet een aan banden leggen, maar een
uitbreiden. Zij ervaart dat zo goed als ik. Dat
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blijkt helemaal niet in te gaan tegen een behoefte van privacy, integendeel: dat flatje
was een mogelijkheid, zo loopt het praktisch gemakkelijker. Zij studeert volgend
jaar af, ik over twee jaar. Wat wij gaan doen, weten we niet. Dat zien we wel.
Maar het is een grandioos gebeuren; ik had daar nooit in geloofd! Ik zag mezelf als
de kamergeleerde, de superieure bonk, de intellectuele krak, die zich met veel
bravoure in de meest diverse kringen beweegt, de vrijgezel die alleen door het leven
gaat en er ten volle alle mogelijkheden van geniet. Terwijl nu alle mogelijkheden
blijken te liggen in de verhouding met dit meisje, met deze vrouw. Ik ken de situatie
van mijn ouders niet in hun jonge jaren, maar als ik ze nu doende zie, vermoed ik
dat zij met klompen in de eclatantie van zo'n gebeuren zijn gestapt! Zij deden het
gewoon omdat het zo was, zonder zich verder vragen te stellen. Terwijl wij er
dagelijks bewust tegen aanschoppen. Elkaars weerstandjes doorbreken, schermpjes
wegrukken, voorwendseltjes doorboren. Dan kom je tot ‘bewust doen’. Dat is soms
ontnuchterend, maar later blijkt het verhelderend te zijn.
Het huwelijk? Dat ritueel vind ik helemaal geen punt. Wij vinden het nogal moeilijk
te zeggen: we blijven ons hele leven bijeen. Hoe oud wordt zij? Hoe oud word ik?
Wat staat er nog allemaal te gebeuren? De verhouding kan verslappen en dan heb
ik er geen behoefte aan gebonden te zijn door allerlei juridische banden, en bij haar
te blijven zitten omdat het nu eenmaal moet. Wij spelen natuurlijk in een
maatschappelijk spel mee. In een maatschappij die haar zekerheden
institutionaliseert. Heel de kerkelijke zekerheid berust op de zekerheid van de
Goedheid, en heel het huwelijk berust op de zekerheid ‘dat je met deze vrouw heel
je verder leven door te maken hebt’. Die zekerheid heb ik helemaal niet. Je kunt je
natuurlijk inschakelen. Zeggen: ‘kijk, zo is het in de maatschappij, zo is het goed!’
Maar dan word je de gemiddelde mens die rustig meedraaft, de gemiddelde Belg
die, zoals de statistieken vertellen, slechts om de twee dagen zijn tanden poetst.
Dat is in onze situatie niet meer mogelijk, door onze politieke theoretische vorming
en ervaring. Op een bepaald ogenblik ga je niet meer terug; je hebt een politiek
standpunt waarvan je niet afgaat. Als student kun je je wel politiek engageren of
een hoop andere dingen doen, zonder het onmiddellijk op je persoonlijk leven te
betrekken. Maar kun je zeggen: ik aanvaard het compromis, de uiterlijke vormen,
en ik geef er een andere inhoud aan? Of ga je je er volledig buiten zetten?
Politiek-theoretisch is het natuurlijk duidelijk: je zet je er buiten, omdat je gelijk hebt.
Je stuurt aan op iets dat ‘totale revolutie’ heet, en je gebruikt daar
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ook alle middelen voor. Maar wat moet je daarmee doen in de praktijk, hé? Ik weet
het niet.
Wat ik voor ons voorlopig het belangrijkste vind, is samen proberen dingen te
doen, samen werken; op de eerste plaats, misschien het allerbelangrijkste: dingen
doen om de maatschappij te verbeteren. Ik vind niet dat je op een kist in het
stadspark moet gaan speechen; ik vind wel dat je vanuit je bezigheden en je
mogelijkheden het systeem tegen zichzelf moet gebruiken. Ik bedoel: als student of wetenschappelijke arbeider - zijn we in staat een aantal inzichten te verzamelen.
Daar worden we voor getraind: om kennis te accumuleren ten dienste van onze
toekomstige bazen (of om zelf baas te worden). Dat vind ik misdadig, omdat je de
fouten van de maatschappij zo dik ziet, dat je je er niet langer bij kunt neerleggen.
Als student leef je op de gelden van de gemeenschap. De klos van dat luxevertoon,
blijft uiteindelijk altijd het grootste deel van de bevolking, de arbeiders. En de klos
van het westerse luxevertoon zijn de ontwikkelingslanden. Dat zie je als je de feiten
onder ogen neemt en je niet laat verblinden door de handig verspreide rookgordijnen.
Dan is deze wereld eigenlijk een trieste zaak. Dan ga je zien hoe parasitair je leeft,
met je hele entourage. Er worden pogingen gedaan de uitbuiting te verhelen door
te spreken over ‘herverdelen van inkomsten’, ‘sociale zekerheden’,
‘arbeidsovereenkomsten’, ‘syndikaten’, ‘ontwikkelingshulp’ en weet ik veel. Maar
het blijft je reinste uitbuiting. Hoogheidswaanzin, blindheid van de beschaving. Ik
kan daar oneindig triestig van worden. Maar het helpt niets. Nou kun je grote
theorieën gaan verkopen, of je kan, geloof ik, je eigen situatie bekijken, hoe het daar
gesteld is, en daar beginnen te werken.
De Studenten Vak Beweging was zo'n poging. De eerste maanden hadden wij het
triomfalistisch gevoel dat we ‘SVB’ waren, maar toen in november '68 de grote
Ford-stakingen kwamen, bleek dat we eigenlijk niets wisten van dat soort dingen.
We konden vlot praten, over studentenbeweging, arbeidersbeweging, staking,
klassenstrijd, loonstrijd en noem maar op, maar in deze concrete situatie stonden
we nergens. Geen idee van welke sociale problematiek ook! Grote ontgoocheling
natuurlijk, we dachten dat we met heel notoir politiek werk bezig waren geweest.
Enkelen hebben dat echter overleefd, die zijn gaan verder werken. De eerste idee
van SVB was eigenlijk primitief, we maken een studentenvakbeweging, we besmetten
alle studenten met de democratische microbe; we democratiseren de universiteit,
we gaan de maatschappij te lijf (lachje). Achteraf vraag je je af hoe je zo idioot kon
zijn! En dan blijkt het dat je in zo'n conflict als Ford-Genk gewoon nergens staat,
dat je geen grond meer raakt. Enkelen van ons besloten toen hun opleiding stop te
zetten en als arbeider te gaan werken
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(een van de resultaten daarvan was ‘Mijnwerkersmacht’), anderen verkozen hun
opleiding af te maken en later te gaan werken in dienst van de arbeidersbeweging.
We zagen in dat we het op de universiteit niet haalden, dus gingen we naar de
arbeiders toe. Maar dat bleek een vorm van sociaal toerisme te zijn. Een arbeider
bekijken en discussiëren over de Parijse commune. Het enige wat deze mensen
op dat ogenblik interesseerde, was een loonsverhoging van 22 F., en ze hadden
gelijk. Wat kun je daar als intellectueel gaan doen? Ballast natuurlijk, want je blijft
teren op het systeem van uitbuiting. Het enige wat je kunt doen, is je in dienst stellen
van de arbeider. Voorbeelden: een analyse maken van de economische situatie
van het mijnwezen. Als student in de economie of sociologie moet je dat kunnen.
Je kunt toch een jaarverslag lezen; een mijnwerker kan dat niet! En dus moeten we
het hem uitleggen. Voor de rest kunnen wij proberen iets aan de eigen situatie te
veranderen. Maar ik zie het niet, hoor. Ik verwacht eigenlijk niets meer van de
universiteit als universiteit. Alleen van een aantal individuen die aan de universiteit
gestudeerd hebben en die kennis doorgeven aan hen die er recht op hebben, en
dat zijn de arbeiders. Maar ik verwacht helemaal niet dat we vanuit de universiteit
iets kunnen veranderen. Ze is namelijk van zo'n kapitaal belang voor hen die het
uitbuitingssysteem in handen hebben, dat zij nooit zullen toelaten dat er iets
fundamenteels aan verandert.
Waarom ik met rechten gestopt ben en met sociologie ben begonnen? De opleiding
in de rechten is gemaakt naar de rechtsorde, en dat is een van de meest bizarre en
verbijsterende institutionaliseringen van wat maatschappelijk als norm geldt. Dat
lag mij helemaal niet. Bovendien ontbreekt het dat academisch milieu aan welke
verbeelding dan ook. Wat de sociologie betreft, had ik ook al geen illusies meer. De
sociologie die ons gedoceerd wordt, is volkomen ongevaarlijk voor de
maatschappelijke structuur. Een verzameling boutades, in een vaak onverstaanbaar
jargon, statistieken en onleesbare grafieken, en het onthullen van de meest
onbenullige dingen. Er bestaan omnibusenquêtes die zowel passen op de vraag
op welke politieke partij je stemt of wat je over Vietnam denkt. Een volkomen
ongevaarlijke bezigheid. De examens nemen jaarlijks maximum anderhalf tot twee
maanden in beslag. De overige tien maanden ben je vrij, tenzij je nog gelooft in
colleges! Dat betekent dat je op basis van de technische informatie in staat bent
meer literatuur uit het vakgebied te gaan lezen en je de dingen eigen te maken die
je belangrijk vindt. Daarom kan je nog sociologie studeren. Ik verwacht van de
sociologie eigenlijk wel een geweldige bijdrage voor de maatschappelijke ontwikkeling
ten dienste van de arbeidersbeweging. Zo goed als haar analysemethoden nu
gebruikt worden voor het instandhouden en versluieren van de macht, kunnen zij
gebruikt wor-
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den voor het aanvallen en afbreken van die macht. Ik vind dat dat dan ook maar
moet gebeuren!
Vlaanderen, Grondwetsherziening, Vlaams-nationalisme: mooi, betekent voor mij
niets anders dan de ‘schitterende opgang van de nieuwe Vlaamse intellectuelen’!
Dat Belgische politieke spel vind ik heel handig. Taalpolitiek en zo, die men dan
vertaalt in sociale, economische of culturele autonomie. Dat is namelijk een
schijngevecht, hé? Ondertussen blijven de werkelijke tegenstellingen rustig buiten
schot. In Cockerill zijn ze al veertien weken aan het staken. Dat vindt je nauwelijks
nog in de kranten. Maar als iemand in de senaat tegen iemand ‘fascist’ roept, dan
krijg je dat uitgebreid in twaalf verschillende verslagen te lezen. Een heel mooi
schijnspelletje om de mensen zoet te houden. In België is er zo'n sfeer van
onduidelijkheid: niemand moet zich uitspreken. Er is geen verschil tussen politieke
partijen, behalve in congresverklaringen die dan toch niet nageleefd worden. In feite
zijn wij een volk van ‘kranige vasthoudertjes’. Ik stel Nederland ook helemaal niet
als voorbeeld: staatkundig en in de binnenlandse politiek is het er net zo rot als hier.
Wat dat betreft: geen verschil. Wel wat de vorming van de mensen betreft. Je hebt
er meer overtuigde mensen die kunnen praten over hun mening, die kunnen
argumenteren en zich verdedigen. Al geloof ik ook weer niet dat de
mentaliteitsverandering aanleiding kan zijn tot fundamentele veranderingen. Dat
vind ik een fabeltje. Het moet komen van structurele veranderingen.
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Terzijde
Dickens en Multatuli
K. Fens
Dickens is een van de auteurs die in aanmerking komt voor een tweede bibliotheek.
Ik bedoel daarmee dit: er is zo veel over Dickens geschreven, dat het overmoedig
wordt er nog iets aan toe te voegen; wie het doet, heeft alle kans iets te poneren
dat al in 1906 is weerlegd. Op zijn overbodige inspanning wordt hij dan attent
gemaakt door tientallen lezers, want er zijn zoveel Dickens-kenners dat van tientallen
de weerlegging uit 1906 hun specialiteit is. Dat er in dit Dickensjaar, naar het oordeel
van de kenners, weinig opzienbarends is gepubliceerd, was te verwachten. De enige
poging tot oorspronkelijkheid die nog haalbaar is, is een radicale verandering van
oordelen: je noemt Great Expectations bijvoorbeeld een prul. Maar dan stel je je zo
vrij op, dat je meteen buiten het Dickens-instituut staat. Het zal duidelijk zijn dat de
Dickens-studie het allerhoogste in de literatuur heeft bereikt: zij is vastgelopen, want
de weg is ten einde. Dat lijkt verheugend maar het is een ramp, want Dickens is
zo'n groot en stimulerend auteur dat honderden popelen om over hem te schrijven.
Er is maar één oplossing: het opzetten van een tweede bibliotheek met als
voorwaarde: het afsluiten van de eerste. We vergeten alles wat over Dickens is
geschreven. We maken van de enorme kennis van alle specialisten van het ogenblik
voor het laatst gebruik, door ze alle documenten, handschriften, curiosa, brieven
op de oorspronkelijke vindplaatsen weer op te laten bergen. En dan, na een tijd van
verplichte stilte en na de dood van de laatste grote kenner, beginnen we helemaal
opnieuw. En over honderdvijftig of tweehonderd jaar staat daar de tweede bibliotheek,
nagenoeg volmaakt gelijk aan de eerste. En dan begint de geschiedenis weer van
voren af aan. Het lijkt aanbevelenswaardig bij Shakespeare en Milton hetzelfde
procédé toe te passen.
Angus Wilson heeft het toch aangedurfd, een boek over Dickens te publiceren.
Hij had wel enig recht van schrijven, want hij is vice-president van de Dickens
Fellowship en vervolgens - maar dat klemt minder - herleest hij jaarlijks alle romans
van Dickens. En, behalve een groot romanschrij-
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ver, is hij ook een heel goed criticus en essayist. Zijn boek heet Te World of Charles
Dickens. (Hoe klein de mogelijkheden zelfs op titelgebied zijn, wordt hierdoor
bewezen: er bestaat ook een boek The Dickens World; het verscheen in 1941 en
is geschreven door A.H. House). Wilsons boek verscheen bij Secker & Warburg;
de in Nederland geïmporteerde exemplaren hebben een bijlage; er is nog iemand
geweest met moed tot schrijven over Dickens: Godfried Bomans. De door hem
geschreven bijlage heet De tijd van Dickens en het is een van zijn beste stukken,
best-geschreven ook, al doet de eerste zin dat niet verwachten. Daar staat: ‘Een
Frans historicus, wiens naam mij helaas ontschoten is, heeft eens beweerd dat
iemand pas werkelijk tot het verleden behoort als hij honderd jaar dood is’. Er is
weinig reden om niet te veronderstellen dat die historicus Bomans zelf is.
Iemands gelijk hangt voor vijftig procent van zijn wijze van formuleren af. In zijn
Dickens-stuk heeft Bomans m.i. op alle punten gelijk. Maar er is nog iets anders.
Het voorrecht van het genre schrijvers als Bomans is, dat zij heel helder en naar
het schijnt bijna achteloos zaken kunnen formuleren waarover doorgaans heel
ingewikkeld en wetenschappelijk gedaan wordt. Een goed schrijver geeft aan zijn
lezers de eerste indruk dat hij, die lezer, het ook zo kan. Een passage die die indruk
kan wekken, is de volgende, die ik zelf de best geformuleerde van het hele stuk
vind:
‘De moeilijkheid bij het kijken naar vroeger zit eigenlijk hierin dat het gewone
leven, dat er toch geweest moet zijn, ons niet bereiken kan. De doorsneeman, naar
wie ik zo nieuwsgierig ben en om wie het mij gaat, had geen stem en heeft ook niet
tot ons gesproken. Had hij dit wel gedaan, dan was hij al niet meer gewoon geweest.
Want alleen de ongewone voelt de behoefte zijn tijd te objectiveren. Die drang wordt
hem ingegeven doordat hij buiten zijn omgeving staat. Niemand noteert iets, tenzij
hij er zich over verwondert; en verwondering komt voort uit vervreemding. Het
verleden komt tot ons in het werk van zijn mystici, kunstenaars, denkers en
geleerden: de besten dus die het te bieden heeft. Maar dat is tevens zijn misvorming.
Wij zien al die miljoenen naamlozen door hun ogen en noemen dit geschiedenis’.
Het aardige van het stuk van Bomans is, dat het het concept van het boek waarvan
het een bijlage is, ondergraaft. Bomans' stelling is, dat Dickens in zijn tijd schreef
over een Engeland en Engelse toestanden die bij publikatie van de boeken al niet
meer bestonden. En hij bewijst die stelling ook met voorbeelden. Nu moet ik eerst
een heleboel voorbehoud maken. Of Bomans' stelling nieuw is, kan ik niet
beoordelen; ik ben meer een toevallige kerkbezoeker dan een vaste, theologisch
onderlegde gelovige van het Dickens-instituut. Op grond van lezing van een aantal
boeken van Dickens ben ik geneigd zijn stelling voor juist aan te nemen. Welnu:
wanneer de
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tijd van Dickens' romans een andere is dan de tijd van zijn leven, dan zijn er ook
twee ‘werelden van Charles Dickens’. Wilson echter maakt niet voor het werk de
pas terug die Bomans zet; hij laat wereld van Dickens en wereld van de romans in
elkaar opgaan, ze elkaar verhelderen. Voor hem is er maar één wereld: die van de
romancier Dickens. Uiteraard is het mogelijk dat een andere specialist het gelijk van
Wilson kan aantonen. In dat geval heft het boek de bijlage op. Voorlopig houd ik
het op de eerste veronderstelling. Ook hierom: Bomans krijgt van Wilsons boek
gelijk. Wat valt namelijk op? De eerste hoofdstukken van The World of Charles
Dickens zijn verreweg de beste. De beoogde twee-ene wereld komt bier overtuigend
tot stand. Die hoofdstukken handelen over Dickens' jeugd. Bomans' opvatting is,
dat Dickens al schrijvend altijd in de tijd en omstandigheden van zijn jeugd is
gebleven. In de latere hoofdstukken begint Wilsons boek te verbrokkelen: een
sluitende wereld wordt niet meer geschapen; je krijgt brokken biografie (met voor
een oningewijde als ik ben, veel verrassende mededelingen) met uitvoerige
besprekingen van de boeken, waarbij het oorspronkelijke lijkt, dat Wilson wat
eigenzinnig in zijn waardering is.
Dickens heeft in een betrekkelijk kort leven zoveel geschreven en zoveel gedaan,
dat het verbijsterend is en het voor één mens onmogelijk gehouden kan worden.
Dat is de niet zo oorspronkelijke conclusie die er, wanneer je alles weer eens, zoals
in Wilsons boek, bijeenziet, te trekken valt. Je kunt echter ook de klemtoon anders
leggen: het moet voor ‘een mèns’ onmogelijk worden gehouden. En ik geloof, dat
je dan iets verder komt bij de benadering van het fenomeen Dickens. Dickens'
succes als schrijver was bijna van de inzet af zo overweldigend, zijn boeken bereikten
een dergelijke populariteit, dat de schrijver gescheiden raakte van de mens, die ook
nog getrouwd was en veel kinderen had. Charles Dickens, gewoon geboren in 1802
in Landport als zoon van John Dickens, ingeschreven in de burgerlijke stand etc,
bestond voor zijn tijdgenoten niet. Voor hen was er in de eerste plaats de naam
‘Charles Dickens’. Die stond gedrukt op zijn boeken en onder de vele bijdragen in
vele bladen. Trad hij in het openbaar op, dan werd voor hen die naam vlees. Hij
was in zijn leven geen instituut, zoals Wilson hem typeert, hij was de zichtbaar
geworden schrijversnaam. Dat de mens aan die schrijver tenonder ging, is niet
onbegrijpelijk. Dat Dickens na een huwelijk van tweeëntwintig jaar ging scheiden,
is in veel opzichten verklaarbaar. Dat hij de scheiding in ‘zijn’ Household Words aan
de lezers ging uiteenzetten, bewijst dat hij zijn twee werelden ook niet meer uit
elkaar kon houden. Dickens heeft altijd ambitie gehad voor het toneel; hij is echter
in een levenslange rol gedrongen van een dergelijk formaat als vóór noch na hem
ooit aan een mens is opgelegd. En dat is zijn
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tragiek als mens geweest. Er waren twee Dickensen, maar het publiek zag er maar
één. En die bestond niet.
Wilsons tekst mag, behalve in de eerste hoofdstukken, niet zo overweldigend zijn,
toch is zijn boek zeer begerenswaardig, want het is op grandioze wijze uitgegeven.
Het staat namelijk vol met grote en kleine illustraties, in kleur en in zwart wit, en in
die platen krijgen de wereld van de romans en de Victoriaanse tijd op vaak
ontroerende wijze gestalte. Grote kunst is er onder de schilderijen en tekeningen
niet vaak aan te wijzen. Wie de wereld van Dickens in platen wil laten zien, is
aangewezen op het werk van chroniqueurs en de verbeelders van het sentiment
van de tijd. Het bijzondere is, dat bijna alle platen als bijschrift een citaat uit een van
Dickens' werken hebben, al is het verband een heel enkele keer wel duister. Al staat
er veel tekst in, The World of Charles Dickens is in de eerste plaats een heel fijn
kijkboek. En van een soort dat wij in Nederland niet kennen. En wie de Victoriaanse
tijd wil romantiseren, vindt in veel platen voer voor zijn verbeelding. Helemaal onjuist
handelt die romanticus niet, want, als we Bomans moeten geloven, deed Dickens
het zelf ook.
Het bovenstaande is met uiterste schroom geschreven. Misschien zit ik ongewild
over te schrijven uit een essay van een Amerikaans specialist. En misschien staat
er op één pagina van Wilsons boek wel een mededeling van opzienbare nieuwheid
die mij in haar verrassend karakter ontgaan is. In een bijeenkomst van een branche
van de Dickens Fellowship zou ik sommige passages met voor durven lezen, want
je bent dan omringd door vingertikkers met gezag. Ik begrijp J.B. Priestley een klein
beetje. Hij moest dit jaar in een bijeenkomst in de Guild Hall tijdens een groot banket
de officiële speech houden. Bomans zat ook aan en geeft een kostelijke beschrijving
van het gebeuren in Avenue van oktober. Priestley nu stond, toen zijn tijd van spreken
gekomen was, op, ‘zijn sigaar nog in de handen’ en begon met te zeggen, dat hij
niets had voorbereid. Bomans schrijft dan: ‘Nu mag men dat alleen zeggen als
onmiddellijk hierna het tegendeel blijkt. Beter is het natuurlijk de mededeling helemaal
achterwege te laten, want men manoeuvreert zichzelf in de positie van een genie’.
Enfin, Priestley zakt al sprekend geleidelijk in een door hem zelf gegraven graf weg.
Hij had de mededeling, niets voorbereid te hebben, kunnen gebruiken, als hij daarna
gezwegen had. Want als we hem alle kansen geven, kan hij misschien hebben
willen zeggen, dat er niets meer voor te bereiden is. Doordat alles al bereid is. En
het gehoor van kenners zou daarvoor alle begrip hebben gehad’.
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‘De wereld van Multatuli’ zou de titel hebben kunnen zijn van het boek Multatuli dat
onlangs in de serie met de rare naam ‘Genie en wereld’ bij Heideland in Hasselt is
verschenen. Op het eerste gezicht - de buitenkant - verwacht je van dit boek met
zijn gewatteerde band en leeslint het ergste. Maar ik was er nog niet aan begonnen
of ik was voor enige tijd verloren, want het boek blijkt onder meer een heel rijk
prentenboek te zijn, waarin Multatuli's leven en zijn werk in talrijke platen gestalte
krijgen. Als platenboek is het even verrassend als het werk van Wilson. Nagenoeg
al het materiaal is afkomstig uit de collectie van het Multatuli-museum in Amsterdam
en het is, althans voor mij, onbegrijpelijk, dat dat materiaal nog niet eerder in
boekvorm bijeen is gebracht. Ik kende van het opgenomen materiaal slechts weinig.
Het heeft in veel onderdelen ervan voor mij het effect van het opengaan van een
luik of raam en ineens wordt iets zichtbaar dat je altijd uit beschrijvingen hebt moeten
raden. Sommige platen geven je echt een schok. Een ervan was voor mij een foto
van een statige oude heer. Het bijschrift vermeldt: ‘Bij een van zijn lezingen zag hij
(Multatuli, F.) de gepensioneerde Petrus Albertus Alexander Collard (1825-1895)
terug, zijn medewerker in Lebak, de Duclari uit Max Havelaar’. Romanpersonages
op foto's zien is al een wonderlijke sensatie, ze zien jaren nadat de wereld van de
roman werd afgesloten, is bijna ontroerend. Een schok(je) kreeg ik ook bij een groot
aantal platen die nooit eerder gepubliceerd werden. Omstreeks 1880 zijn er plannen
geweest voor een uitgave van een geïllustreerde Max Havelaar. Het
Multatuli-museum bezit een aantal tekeningen van Anton Gerard Alexander ridder
van Rappard, die voor die uitgave bedoeld waren. Ze zijn hierom zo aardig: ze zijn
zeer naturalistisch, en gemaakt door wat je een tijdgenoot van Multatuli kunt noemen.
De eerst afgedrukte plaat al geeft een kijk op een gebeuren dat wij een eeuw later
ons nooit zo zouden hebben kunnen voorstellen: Sjaalman ontmoet Droogstoppel
in de Kalverstraat, een overvolle schaars verlichte straat, op een koude winteravond
en daar staat de burgerlijk deftige, behaaglijk geklede Droogstoppel tegenover de
armoedige Sjaalman, en de tekenaar heeft alle moeite gedaan de laatste op Multatuli
te doen lijken. Of de tekenaar ooit in Nederlands-Indië is geweest, weet ik niet, maar
de platen met voorstellingen uit de Indische delen van Max Havelaar zijn zeer
sfeervol.
In het platenmateriaal valt de nadruk op Multatuli's leven en op Max Havelaar.
Het boek had nog gewonnen, was er een poging gedaan iets van het Amsterdam
van Woutertje Pieterse in platen op te roepen. En dat zou toch niet zo'n geweldig
karwei zijn geweest, dunkt mij.
Het boek kwam tot stand onder algemene leiding van prof. dr. Garmt Stuiveling.
En dat terecht, want hij is niet alleen voorzitter van het Multa-
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tuli-genootschap, hij is ook een der beste kenners van het werk van Dekker. Hij zelf
schreef de biografie in deze uitgave. En ik beken graag dat het een van de beste
stukken is door Stuiveling geschreven; beknopt - noodzakelijk beknopt -, vaak heel
goed geformuleerd en zeer informatief. En de platen, althans de keuze, spelen er
goed op in. Verder leverden bijdragen o.m. prof. dr. W.F. Wertheim (over het Indië
van Multatuli's tijd, heel goed, vind ik), prof. dr. Marcel Janssens (over de bouw van
Max Havelaar), Hella Haasse (over ‘Multatuli en de vrouwen’) en P. Spigt (over
‘Multatuli als moralist’, een werkelijk uitstekend stuk).
Het is met Multatuli een klein, heel klein beetje als met Dickens: het aantal kenners
is groot, nog groter het aantal betrokkenen, want Multatuli was niet zo maar een
schrijver en hij heeft ook nooit zo maar en alleen een schrijver willen zijn, getuige
zijn eigen uitspraken (al ben ik altijd geneigd aan die uitspraken de welwillendheid
van de twijfel te gunnen). Ook door dit boek zullen wel weer reacties opgewekt
worden, want gezien de veelheid aan partijen en meningen kan het nooit goed zijn.
Het zijn niet de kleinste schrijvers die oorzaak zijn geweest van een heel
partijenstelsel.
Een der fraaiste documentjes, in het boek afgedrukt, is een advertentie die Multatuli
een jaar voor zijn dood in enkele Nederlandse dagbladen liet afdrukken: ‘Om
misverstand uit den weg te ruimen, verklaar ik dat de meeningen der
sociaal-demokraten over de middelen ter verbetering van den treurigen toestand,
waarin 'n zeer groot gedeelte der bevolking van Europa verkeert, my voorkomen in
hoofdzaak onjuist te zyn. Multatuli’. De laatste stelling uit een leven dat het
proefschrift voor zijn literaire werk was.
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Een waarheid als een glazen oog
Lodewijk De Boer als toneelauteur
Carlos Tindemans
You're on earth, there's no cure for that.
Samuel Beckett, Endgame.
1

Tussen zijn vroegere bedrijvigheid als altviolist en zijn huidige als theaterregisseur
heeft Lodewijk de Boer een reeks toneelstukken geschreven. Bij de opvoering
werden ze door de dagkritiek in reliëf geplaatst om hun onmiddellijke theatrale
2
potentie; nu ze uitgegeven zijn , kunnen we nagaan wat ze dramaturgisch (structuur,
relatie vorm-inhoud, enz.) te betekenen hebben. De uitgever heeft echter een selectie
gemaakt. Zo wordt de structuur van dit oeuvre van meet af aan vertekend. Ik kan
aanvaarden dat moeizame proeven als Esron (1963) en De brandtrap (1967) of de
tekst van Peter Schat's Labyrint (1966) wegblijven; maar Het gat (1965) en
Lykensynode (1968) vertegenwoordigen vitale momenten in De Boer's thematische
ontwikkeling. Ook zijn er nogal wat toch niet onbelangrijke tekstwijzigingen
aangebracht tegenover vroegere tijdschriftversies, zonder dat de lezer gewaarschuwd
wordt.
Dramatologisch (wat het genre van de verschillende stukken betreft) biedt De
Boer nergens houvast. De kaalkop luistert (1963) noemt hij ‘een eenakter’, een
uiterlijk-technische aanwijzing dus. De verhuizing (1964) krijgt niets mee. Borak valt
(1967) wordt voorgesteld als ‘een koningsdrama’, wat zowel op de inhoud als op
de compositie kan slaan. Darts (1967) is ‘een partituur’ voor acteurs, stemmen en
beelden, een voorontwerp dus voor een te realiseren theatraliteit. Intrinsiek is in
deze stukken geen ontwikkeling te bespeuren; hoogstens kun je in De kaalkop
luistert nog een dramatische short-story zien, in elk geval veel sterker narratief dan
Darts, dat geen gebonden intrige meer heeft en enkel teken en signaal wil zijn voor
wat geen centrum is, maar mentale flard.

Isolement
De plaats van handeling is in de vier stukken ideëel nagenoeg identiek.

1

2

Ook buiten Nederland. Na de regie van eigen werk in Franstalige gezelschappen te Brussel,
is hij onlangs ook in de Bochumer Kammerspiele aan het werk geweest. Cfr. Theater heute,
mei 1970, p. 12: L. de Boer ‘forcierte (...) seine szenische Aufbereitung mit allzu extensiv
angewandten optischen und akustischen Mitteln’.
L. de Boer, De kaalkop luistert. De verhuizing. Borak valt. Darts, De Bezige Bij, Amsterdam,
1969, 192 pp., f 9,50.
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Ze spelen zich af binnen één enkel vertrek, waarvan de sociale functie wel kan
verschillen (van miezerige woonhal tot armelijk huurkamertje en koninklijke
troonruimte), niet echter de mentale functie: overal opsluitend, beschermend en
afwerend, een suggestie van fobie, van ontvluchting en angst, van isolement. Licht
wordt geweerd; in Borak valt wordt uitdrukkelijk voorgeschreven: geen ramen. De
communicatie is opgegeven.
Dit isolement heeft motiefwaarde. Het bezit voldoende destructieve symptomen
om een eigen wereld te construeren waarbinnen de dramatische spanningen
plotgehalte verwerven. De symptomen zijn altijd dreigend; de dreiging is echter niet
hallucinant, niet atmosferisch, maar mentaal; ze leidt tot menselijke relaties die zich
grillig (de gril van de auteur), maar consequent (de consequentie van het personage)
wijzigen. De relaties zijn op elk niveau van erotische aard; maar de erotiek is
gedempt, niet openlijk, als motor aanwezig zonder zich op de voorgrond te dringen.
Deze basiserotiek zorgt voor abrupte tempowisselingen, visuele schokken en
breuken. Deze wereld is coherent in haar labiele fundering, maar niet in haar
uitdrukking; de logica is niet die van de handboekpsychologie maar die van de
temperamentschommelingen en neurotische golfslagen.
Dat wil zeggen dat De Boer's dramatiek nooit episch gebonden is. Hij plaatst geen
personages in een situatie, maar suggereert een situatie waarop personages
reageren. Een idee of een boodschap heeft De Boer niet, alleen een algemene
onvrede met de werkelijkheid. Het gaat hem om gedragspatronen die waarschijnlijk
relevant zijn voor deze tijd, zij het coïncidenteel. De vanzelfsprekendheid van zijn
figuren is ongereflecteerd, meteen ook onverantwoord; zij trippelen een stippellijn
af, een parabool met talrijke uitgespaarde momenten, die wezenlijk zijn voor hun
innerlijke constitutie, maar de participatie van de toeschouwer niet bevorderen. Hier
ligt een merkteken van De Boer als dramatisch ontwerper. Hij werkt in een ijzige
speelruimte en met tastbare rekwisieten, maar goochelt met de
metamorfosemogelijkheden van de situatie. Directe motivering vermijdt hij en de
actie wordt herhaaldelijk gestimuleerd door elementen die van buiten de scenische
ruimte worden aangedragen, zonder informatie over de juiste herkomst ervan.
Psychologisch echter wordt alles binnenscenisch geargumenteerd en daaruit volgt
continuïteit in de actie. Het totale personage wordt nochtans op deze wijze nergens
bereikt; de assemblage van de deelmomenten wordt aan de toeschouwer
opgedragen.

De kaalkop luistert
De externe fantasie is aanvankelijk vrij kaal. In De kaalkop luistert stelt zich de
cynische invalide Waldo (lichamelijke geschondenheid ook als sym-
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bool voor een diepere verminking, al vermijdt De Boer alles wat naar archetypen
kan verwijzen) agressief op in een omgeving die fut-en willoos, doch fysisch-gezond
zo maar aanleeft. De geestelijke tirannie van Waldo over Oscar en diens
simplistisch-seksuele vrouwdiertje Pitje loopt uit op een gezamenlijke actie tegen
Vogelbeen, een versteven prop conventionele moraal en rechtdenkerij. Het
culminatiepunt is de verwijdering van Vogelbeens hart: alles wat aan religieuze
franje en menselijk erfgoed het omverwerpen van verstarde situaties en denklijnen
verhinderde, wordt uit hem weggenomen. Niet dat hiermee een euforisch nirwana
wordt bereikt, want de sterk ritualistische finale bedwelmt alle figuren in een Bach-aria
en levert slechts egocentrisme en contactloze landerigheid op. De laatste woorden
van Waldo fungeren als titel en geven deze eenacter meteen een cyclische vorm,
een repetitieve circulariteit die in heel het werk van De Boer terugkeert: aan het
isolement is niets te veranderen.
Met een traditionele analyse kom je niet achter de motievenstructuur van deze
eenakter. De logica zit binnenin; uiterlijk is het slechts een collage. Stilistisch is dit
allang niet meer verrassend. Toch wordt zo het homogene mensbeeld vernield, de
vertrouwde samenhang van mens en wereld zoals het intellect zich die voorstelt.
Dit anti-intellectualisme is geen provocerende houding maar een logische component
van de hedendaagse dramatiek. Het vindt zijn neerslag hierin, dat de verhoudingen
tussen de rollen altijd labiel blijven, niets belovend, op ieder moment te wijzigen,
zonder vaste of diepe reacties en consequenties. Tegelijk echter geven ze suggesties
van werkelijkheid aan of van wat scenisch als zodanig kan functioneren. Vrijblijvend
spel en experimenterende ernst in de gedragssituatie lopen door elkaar. De figuren
zijn besluiteloos, zonder veel gericht bewustzijn. De achterkant van deze mentale
puzzels wordt nooit volkomen opgehelderd; wel laten ze momenten vrij die glimpen
van mensanalyse, vooral ook syntheses van verbeelding laten zien, een teken-taal
van wat het theater vandaag bezig is geobsedeerd te zoeken: het construeren van
zijns-en bewegingsinhouden, de mens als voorwerp, de situatie als bestaansessentie,
en die situatie niet zonder meer betrokken op een maatschappelijke actualiteit, maar
als expressie van wat zich mentaal kan voordoen.

De verhuizing
In De verhuizing komt De Boer niet los van zijn eerste intrigevlak, maar hij schrijft
het nu uit over vijf bedrijven, onverantwoord eindeloos. Nu vecht de invalide violist
Costal, samenhokkend met de opwindende Nerja, tegen de indringende nozem
Maks. Beide mannen reageren hun spanningen af op een pop, een dummy als
substituut voor hun eigen conflict. (In
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een vroegere versie werd de brutalisering nog sterker uitgedrukt; toen was de pop
nog een oude man die ze zo van de straat hadden binnengehaald). Uiteindelijk is
echter Costals machtspositie hersteld en de cirkel is opnieuw rond.
Het drama staat dicht bij het realisme, maar de herkenbaarheid wordt telkens
weer bewust vertekend. Het gaat bij De Boer niet om reële daden, om reële motieven;
het gaat om een suggestie van rationaliteit, om wat ónder het bewustzijn broeit en
3
in het sociaal-maatschappelijke samenzijn meestal onderdrukt wordt .
De plots van deze eerste twee stukken zijn identiek, de argumentering echter
verschilt. Beide hoofdfiguren isoleren zich op grond van een handicap; terwijl echter
de verminking van Waldo uit de oorlog stamt en dus reële trekken vertoont, is die
van Costal een psychische fobie (één aspect: hij, de violist-met-toekomst, is niet tot
spelen in staat in het bijzijn van publiek). Waldo's achtergrond is rechtstreeks
herkenbaar, al valt zijn daarop gebaseerde reactie buiten de normale emotiviteit;
naar Costals motivering hebben we het raden, de complexiteit ervan wordt enkel
zichten hoorbaar gemaakt in uiteenlopende ‘abnormale’ gedragsfenomenen. Slechts
in schijn wordt hier afgeweken van het realisme; in het spel van oorzaak en gevolg
wordt de causaliteit verwaarloosd en enkel het effect getoond. Ik heb het gevoel dat
in dit proces van bewust eenzijdige tekening de symboolkracht, zoniet de
modieus-absurdistische kenmerken door de kritiek sterk overschat werden. A. Rutten
bijvoorbeeld spreekt van een ‘vergroot realisme in de richting van een toneel, waarin
4
de hele figuur uitgroeit tot masker’ . In werkelijkheid zoekt De Boer het nog niet in
een verheviging van vorm maar in een reductie van dimensies.

Borak valt
Dat blijft een constante in Borak valt. Rutten zoekt ook hier terecht een
oerpsychologie. Mij komt nochtans de vergelijking met antieke koningsdrama's
overtrokken voor. Het al dan niet overeenstemmen met eeuwenoude theaterpatronen
is irrelevant. De Boer is in dit stuk bezig met het theater-van-vandaag en daarom
is het meer dan een herhaling van wat hij vroeger al gedaan heeft. Opnieuw geeft
hij de reacties van de figuren, en niet hun ontstaansfactoren, gestalte in functionele
toneeltekens. Hij heeft daarvoor geen metaforische sublimeringen nodig, hij doet
dit in de simpele

3
4

Ch. A. Rutten, Het belang van mythen en riten. Lodewijk de Boer ontwikkelt eigen taalvorm.
in Het Toneel - Teatraal, 1969-2, p. 89.
Cfr. A. Rutten in Het Toneel-Teatraal, 1969-3, p. 212.
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strikken van het associatieve theatergebeuren. En andermaal mét hiaten. Al dreigen
ze nergens archetypisch te worden, een individualiteit halen deze figuren niet, en
dat laat hen weer vrijblijvend achter.
De circulariteit in De Boers werkwijze wordt hier na drie bedrijven nogmaals
bevestigd. Aan het slot ruimt de jonge generatie brutaal de oude tiran op, schiet de
jonge, potentiële tiran overhoop en weet dan verder zelf geen raad meer met de
bloederige brokken. Oude, niet-langer-begrepen banden van zich afwijzen, een
schijnwereld ongenadig in elkaar trappen, het opgeven van de spelregels van het
morele compromis blijken evenzovele illusies. De kwaal van dit thematisch onechte
stuk zit in de opzet. Wat De Boer op het toneel wil brengen, de rebellie van de
adolescent, die hem in het bezit brengt van een macht waarmee hij geen weg weet
en van een vrijheid waarvoor hij geen opdracht bezit, behoort natuurlijk niet tot de
orde van de gewone logica en de ratio. Compositorisch en structureel tracht De
Boer nochtans een onvermijdelijkheid te suggereren vanuit een diepere logica en
ratio. Zijn poging om aldus te ontkomen aan de dreiging van het fait-divers, de
individuele case-study, drijft zichzelf naar een mythisch gebeuren toe. Maar is de
thesis van het stuk echt zo verrassend, als je als moraal overhoudt: jonge mensen
die zichzelf waar willen maken, schoppen herrie? Het bovenpersoonlijke leidt tot
ontpersoonlijking. Steeds weer opnieuw gaat de realistische duidelijkheid dwars
voor de interpretatieve algemeenheid liggen. De Boer moest van dit realisme weg,
wilde hij ooit nog eens bij zijn eigen centrum aansluiten. Dit te hebben ingezien,
maakt de grootste winst van Darts uit.

Darts
Darts is geen gebonden verhaal, maar een fabelschema over een Vedakoning die,
verliefd op zijn zuster, haar schoonheid naar zich toe haalt in een moord, haar as
over zich heen strooit en bij de puinhopen van zijn rijk versteent. De intrige bestaat
uit de fragmentarische reconstructie van deze mythe door een koning Ekkard en
diens hofnar Roda, die de Veda-koning en zijn zuster reïncarneren in hun spel. De
rollen van koning en nar, de acteurs die deze rollen dragen, zijn louter apparaat en
instrument, en worden geen ogenblik zelfstandig karakter. Wat ze als flitsen van de
mythische figuren uit-spelen - flarden van nauwelijks duidbare momenten - blijft
a-realistisch en on-psychologisch. Het ritueel van de gepassioneerde séances
verloopt moeizaam maar alleszins herkenbaar, tot De Boer ingrijpt en de
chronologische structuur andermaal verstoort.
Het dramatische patroon bestaat uit een traumatisch onderbewustzijn dat zichzelf
uitbeeldt. Dat leidt tot verminking van de menselijke figuur, het
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versnellen van beweeg-en spreekritme, het mimische vertekenen van
gedragsonderdelen, het stukbreken van de normale stemapparatuur, tot regelrecht
consonantisme en kreetparoxysme met verkillende perfectie, tot het inschakelen
van beelden (dia's; in Lykensynode komt hij zelfs tot film) om onzichtbare emoties
alsnog zichtbaar te maken. Karakteristiek is b.v. de menselijke stem die van
communicatieorgaan verbrokkelt tot ongearticuleerde geluidsstoot:
Ekkard: Ah!
Roda: Ah!
Ekkard: Sjak!
Roda: Uogh!
Ekkard: Skja!
-------Ekkard: Hondehok!
Roda: Broodzaag!
Ekkard: Dorkan!
Roda: Koppal!
Ekkard: Bieslok!
Roda: Sabbies!
Ekkard: Tokker!
Roda: Bokka!
Ekkard: Stubs!
Roda: Koppa!
Ekkard & Roda: Fots! Pok!.. Tak, ka', pe. FFFFFrt. K.. K.. rààaaa.. Pok.. tékàpà..
5
frrrtttTTT.. ko.. (p. 170) ‘Een menselijke oerdrift in geperverteerde verschijningsvorm’ ,
oordeelt A. Rutten. Dat zijn grote woorden, slechts te aanvaarden als het De Boer
echt alleen maar om het vormgeven van een thema zou gaan. Daarin geloof ik
echter niet. Want tussen het schrijven door is De Boer creatief bij de theaterproduktie
betrokken geraakt. Waar hij in zijn eerste stukjes vlijtig poogde na te schrijven wat
Ionesco, Beckett en Pinter beter doen, verliest hij thans zijn animo voor het
auteurschap en ontdekt zijn talent als regisseur. Redigeerde hij eerst teksten die
een ander tot tekens kan maken, nu spelt hij zelf tekens uit die hij met woorden (en
soms niet eens) opvullen kan. Deze finaliteit wijzigt zijn methode. Het milieu waarin
hij gaat werken, het experimenterende theater van Studio Amsterdam, heeft geen
behoefte aan het navertellen van realistische incidenten en aanvaardt slechts
toneeltaal die acteertaal is. Theater dat geen reproduktie is, maar creatie. Daarom
is Darts geen tekst, maar een partituur. Het verhaal is slechts achtergrond; de
voorgrond bestaat uit houdingen en vormen, beelden en kreten,

5

Cfr. A. Rutten in Het Toneel-Teatraal, 1969-3, p. 212.
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geïsoleerde momenten in een simultaansuggestie, begrijpelijk als Gestalt, niet in
hun opbouw. Andermaal staat niet het intellectuele begrijpen centraal, maar de
intuïtieve associatie, waarmee een vitale kern geraakt wordt van de relatie tussen
acteur en toeschouwer. De acteur is instrument in het aangeven en tonen, niet in
het naar zich toehalen van kennis en begrip, in de assimilatie van een personage;
wat de toeschouwer zich aan zin en teken uit de vertoning bewust weet te maken,
wordt door hemzelf gecreëerd. Deze techniek, die meer is dan alleen maar een
stilistische nieuwlichterij en naar de gronden tast van beelding en ver-beelding, heeft
De Boer in Darts voor het eerst in Nederland systematisch gevolgd.
De methode wordt streng toegepast, op één onderdeel na. De Boer werkt o.m.
met Stemmen, waaruit zich een dozijn keer een Man en een Vrouw losmaken die,
via geluidsprojectie, opgenomen worden in de handeling. Meestal zijn dit
nonsensicale reacties, ergens herinnerend aan het gezond verstand,
ironiserend-verfremdend, provocerend ook voor het begripgrage maar
niet-begrijpende publiek. Bijvoorbeeld:
Vrouw: Hoe ver zijn ze nu?
Man: Niet ver.
Vrouw: Denk je dat ze verder komen?
Man: Misschien.
Vrouw: Hoe ver denk je?
Man: Geen idee.
Vrouw: Kan het nog verder denk je?
Man: Absoluut.
Vrouw: Hoe ver denk je?
Man: Iets verder.
Vrouw: Verder dan nu denk je?
Man: Tamelijk ver.
Vrouw: Hoe ver denk je?
Man: Iets verder.
Vrouw: En dan?
Man: Altijd hetzelfde.
Vrouw: Wat?
Man: Hopen.
Vrouw: Waarop?
Man: Het verhaal dat zo rond wordt als een wiel! (pp. 181-182)
Dergelijke intermezzi worden (als auditieve dia's) ingelast als responses van
toeschouwers-rollen op het getoonde dramatische gebeuren. Ze krijgen echter geen
eigen theatraal woord-beeld mee, ze zijn nergens metafoor, ze zijn nauwelijks
instrument. Het effect blijft beperkt tot een hautain
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grapje, in de aard van: ik stel me voor tot welke associaties de
niet-opmijn-niveau-meeacterende toeschouwer moeizaam komt. Mij stoort deze
puberachtige inleg zeer; wellicht is ook dat de bedoeling geweest. Hoe dan ook, het
blijft een procédé.

Taal
Overigens is de evolutie in het taalgebruik bij Lodewijk de Boer niet te verwaarlozen.
Treffend is in zijn debuut de irreflexieve taal van zijn figuren; zij praten zelden vanuit
zichzelf, zij treden ook dan reeds op vanuit het spelpersonage zoals De Boer dat
onaf heeft gemodelleerd. Dat leidt tot stilering, tot lichtgeritmeerde praattaal, tot
asyndetische korte zinnen, met veel inversies en associaties, waarbij de syntactische
logica aan kant wordt geschoven. Bijvoorbeeld in De kaalkop:
Waldo: Nog twaalf uren lang. Een mars is het niet. Nooit geweest. Maar je poten
voelen als lood. Opgeblazen. Het zand schuurt tussen je billen. Het is toch een
mars. Achterwaarts mars! Twee één, twee één. Nooit geweest, nooit van gehoord
of gezien. Dit is je overkomen. Of niet! Het bloed klotst tussen je tenen van het
lopen. Je bent dronken en je oog schuift over het veld. Je afgehakte hand grapjast
in je mouw. Nooit gebeurd en toch waar. Een waarheid als een glazen oog. Je kunt
er mee zien als je wilt... (p. 15).
Deze taal mist het vermogen om als verheldering van bewustzijn te fungeren, zij is
geen instrument, zij geeft niet iets door dat in scenisch beeld op te vangen is. Ze
put zich uit in zichzelf. Het gebaar kan hoogstens begeleidend worden en niet meer
expressief werken. Ook Vogelbeen wordt met vlakke, platte taal op zijn
conventionaliteit gepriemd, zonder gelegenheid voor de acteur om iets anders te
zijn dan spreekautomaat:
Vogelbeen: Mijn vader verheugt zich in een goede gezondheid. Mijn moeder stierf
kort na mijn geboorte. Voorzien van het H. Oliesel. Zij was een goede, lieve vrouw.
Ik ken haar van de foto. Mijn vader was bij de spoorwegen. Hij geniet zijn pensioen.
Ik ben altijd een goede zoon geweest. Ik deed mijn best op school. Met gods hulp
ben ik geworden wat ik ben... (p. 21).
Als je daarbij Darts vergelijkt, bijvoorbeeld het taallabyrint van het slotkoor van
Ekkard, Roda en de Stemmen:
Konden wij dit verhaal.. gekend en gezien.. met de ogen boven de hand .. geheven
landschap.. tot aan de horizon bedacht door een kind.. van boven en een been tot
tweespalt gedreven.. kon hij zijn been, zijn hand,
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tot razernij gedwongen hout.. kon hij stilaan stijver en botter - kleiner - kon hij de
verhoute ontbinding, het verbeende blad van zijn bot.. zijn bladbeen, verhout tot in
het bot verbeende vogel, oud als een tak.. kon hij tot in het botte verhoute
binnenbeen, het bothouten verbeende bladbot - kon hij.. (verder ‘uitgeschreven’ tot
een elektronische klankcompositie, die geruime tijd voortduurt)
dan zie je hoe het radeloze menszijn dat deze wezens doormaken, hun
ongearticuleerdheid en incoherentie automatisch leiden tot verbrokkeling van
zinsstructuren en-constructies, tot een atomisering van beeldsamenhang en tenslotte
tot het reeds genoemde consonantisme. Signalen van een wijze van menszijn.
Hiëratisering van het taalinstrument. Schuim op de ziel.

Evaluatie
Er bestaat m.i. geen ernstige aanleiding om De Boer een rebel in de Nederlandse
toneelletterkunde te noemen; wel werkt hij op vruchtbare wijze mee aan de evolutie.
Bij hem is - eindelijk - het theater een doel op zichzelf geworden en het resultaat
hiervan is een aantal projecties van theaterintenties i.p.v. afgewerkte teksten. Dit
standpunt wordt zonder twijfel nog door weinigen gedeeld, maar alleen op grond
daarvan vormt De Boer nog geen volstrekt eigen waarde, heeft hij nog geen volstrekt
eigen stijl. Wat mij in het bijzonder hindert, is het uitblijven van een theorie. Op Darts
na zijn De Boer's stukken vanuit de intuïtie geschreven en dat verklaart ook de
geringe variatie. Technisch, esthetisch en politiek mist De Boer radicaliteit; het feit
dat Astu en Studio hem spelen, maakt hem nog niet tot een progressief auteur. De
kracht waarmee hij problemen aangeeft, weerspiegelt nog geen persoonlijke
problematiek. De technologische sfeer van deze tijd waarmee hij theatraal wil werken,
blijft menselijk nog zonder centrum en zonder grenslijnen, wazig, non-engaged,
wrange Spielerei. En zijn regie van Solid State heeft hem des te eenzijdiger
vastgespijkerd op een bedenkelijk aureool van technocraat van de scène.
6
G. Rekers acht hier een basis aanwezig voor een Nederlands Theatre of Cruelty .
Ik vrees dat deze interpretatie steunt op de optische potigheid en brutalisering die
in alle stukken van De Boer voorkomen. ‘Cruauté’ heeft bij Antonin Artaud echter
weinig van doen met geweld in de zin van morbiditeit en sadisme; het is een
metafysische categorie. Iets hiervan is bij De Boer wel te vermoeden. Zijn situaties
en gedragspatronen drukken een

6

Cfr. Guus Rekers, Perspectief bij jonge dramaturgen, in Het Toneel - Teatraal, 1965-1, pp.
26-35.
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morele, intermenselijke onrust uit en hij gooit een koortsig mensbeeld in het publiek.
Hiermee laat hij de toeschouwer echter doen waar die toevallig zin in heeft. Daar
knelt dan ook de schoen. De Boer's visie op de mens en zijn conditie is niet
voldoende gearticuleerd, te labiel. Alleen methodisch geeft hij blijk van de
Schilleriaanse behoefte om het publiek morele vragen voor te werpen, zijn verkeerd
vertrouwen in de mogelijkheden van de mens aan te randen. Slechts uitzonderlijk
bereikt zijn woordkracht de intensiteit van dat verlangen. Hij manipuleert de mens
als een symbolische marionet. Hij bouwt een spektakel op uit een metafysische
obsessie die ondergaan en beleden wordt; hij slaagt er echter niet in dit potentiële
perspectief ook een geweten mee te geven (een volkomen vreemd element in De
Boer's autopsie), een bestemming die hij domineert en die de peripetieën uiteindelijk
kan bundelen tot een visie.
De metafysische exploratie blijft daardoor zwak. De Boer bedrijft de virtuositeit
van het vacuüm. Het verst komt hij hiermee in Darts, waarin de wrede passages
niet te onderscheiden vallen van gratuïte spelletjes. Op de stomp in de buik volgt
geen verwijzing naar een katharsis. Het resultaat is dan niet meer dan emotionele
intelligentie. Deze omschrijving is niet zonder lof bedoeld. En toch zitten er
weerhaakjes aan vast. Zelfs nog in Darts is het beeld te zelden verlenging van het
woord en nagenoeg nooit is het woord verdichting van beeld. De spanning tussen
tragische en komische belevingsmodaliteiten (termen die fundamenteel nog steeds
terzake doen, al is de vormcode ervan volledig afgesleten) valt ergens wel te raden,
maar de metafysische spanning tussen het farcicale van het spel en het tragische
bewustzijn van onze werkelijkheid buiten de scène komt niet over. Het ontbreken
van reële sociaal-maatschappelijke verwijzingen is een ernstig tekort. Schrijven voor
het theater betekent nog steeds een interactie tussen rol en realiteit; dit te
verwaarlozen, zoals De Boer blijkt te doen, brengt mee dat hij zich de bodem uit
zijn activiteit slaat. Schrijven als reflectie over aard en zijnstoestand van de mens
wordt genegeerd. Eigengerechtige affirmaties over toevallige mensexemplaren
vormen geen vervangmiddel. Een glazen oog biedt geen optiek. Wat bijgevolg
afwezig blijft, zijn waarheid en waarde.
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Cellen zonder ouders
Geert Verschuuren S.J.
De droom der alchemisten heeft plaats gemaakt voor een nieuwe droom: dat biologen
ooit zelf leven zullen kunnen maken. Toch ligt deze droom in het verschiet van
huidige wetenschappelijke ontwikkelingen. Helaas is het vraagstuk vaak vertroebeld
door andere dan wetenschappelijke overwegingen: religieuze principes schenen
soms de mogelijkheid hiertoe bij voorbaat te moeten uitsluiten; anti-religieuze
doctrines dreigden het vraagstuk soms al te gemakkelijk te simplificeren.
Toch blijft de uitspraak staan dat de wetenschap ooit erin zal slagen het ontstaan
van het leven hier op aarde begrijpelijk te maken en daardoor wellicht opnieuw tot
stand te brengen. Vele lezers zullen misschien sceptisch staan tegenover deze
aanspraken van de natuurwetenschap. Dat vraagt vooraf een korte beschouwing
over de achtergronden van de natuurwetenschappen.

Aftasten van de natuur
De natuurwetenschap voor-onderstelt een aantal dingen. Zo meent zij dat al het
waarneembare om ons heen in principe voor haar toegankelijk is - dus ook het
leven. Zij mag de hele natuur aan een soort ondervraging onderwerpen, door met
haar ‘verlengde’ zintuigen het nog onbekende te achterhalen in het experiment.
Daardoor zijn er geen feitelijke grenzen, want de technieken ontwikkelen zich. Maar
door ondervraging alléén kom je er nooit achter wat de vragensteller zélf denkt,
waaruit zijn vragen geboren zijn, welke indruk hij al van zijn object heeft. Er liggen
dus geen feitelijke, maar wel principiële grenzen - namelijk dat de vraagstelling
slechts aspecten van het object betreft en dus nooit het object volledig blootlegt; de
experimenten zijn, met andere woorden, beperkte middelen om achter de
werkelijkheid te komen.
Van de natuurwetenschap kunnen we nu zeggen dat zij zowel algemeen als
abstract is; dat wil zeggen dat zij de totále zintuigelijke werkelijkheid als haar object
heeft, maar steeds vanuit een bepááld gezichtspunt. Als we nu
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maar aannemen dat al het materiële een eenheid vormt, dan behoort ook het leven
in zijn materiële uitingen tot het terrein van de natuurwetenschappen. Dan zijn er
ook uitspraken mogelijk over hoe het leven opgebouwd is - en misschien ook hoe
het ontstaan is -, maar natuurlijk niet over wat leven in wezen is. Professor van
Melsen heeft hierover behartenswaardige dingen gezegd, onder andere dat het
leven op zích niet zo mysterieus is, maar veeleer de héle werkelijkheid waarop de
natuurwetenschap vanwege haar eenzijdige, abstracte karakter uiteindelijk geen
vat heeft.
De natuurwetenschap benadert het leven dus als een structuur die fysisch en
chemisch te onderzoeken is. Toch wordt een levend organisme als iets bijzonders
gezien, want een aparte tak van de natuurwetenschappen, de biologie, houdt zich
met deze fysisch-chemische structuur bezig. Waarin dat bijzondere - nog steeds
natuurwetenschappelijk gezien - schuilt, is moeilijk te zeggen. Over het algemeen
zijn de chemische bouwstoffen van een levend organisme veel ingewikkelder; veelal
zijn het macro-moleculen. Lange tijd dacht men dat één van de eenvoudigere stoffen,
ureum (CO(NH2)2) dat in de urine uitgescheiden wordt, iets met dat mysterieuze
leven te maken had. Doch in 1828 kon men het zelf samenstellen. Achteraf zeggen
we dat de natuurwetenschap inzake de opbouw van chemische structuren ook geen
feitelijke grenzen kent; nu kunnen we al eiwitten maken, waarom dan bijvoorbeeld
ook niet de erfelijkheidscode van een levend wezen.

De nieuwe wereld van de cel
Maar wat is dan de ingewikkelde bouw van een organisme? Een vereenvoudiging
van het probleem werd mogelijk, toen men ontdekte dat alle levende wezens uit
één of meer cellen opgebouwd zijn. De vraag is nu: wat is het kenmerkende van
een levende cel?
1. Op de eerste plaats moet de cel geïsoleerd zijn van haar omgeving. Er moet
binnen deze omheining, een omringend membraansysteem, een interne
bestendigheid heersen. Alleen die stoffen die de cel nodig heeft, moet het van buiten
kunnen opnemen, en eventuele afvalprodukten weer kunnen uitscheiden. Het
functioneren van de cel blijkt ook hier weer afhankelijk te zijn van enkele
fysisch-chemische factoren, zoals temperatuur, concentratie van ionen enz.. Over
de structuur van het isolerend membraansysteem krijgen we steeds meer
duidelijkheid.
2. Binnen de cel heerst een voortdurende bedrijvigheid. Stoffen van buiten moeten
omgebouwd worden tot eigen bouwstoffen zoals specifieke eiwitten (= stofwisseling).
Andere moeten in een soort verbrandingsproces afgebroken of geoxydeerd worden,
om daardoor energie voor vele werkzaam-
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heden te onttrekken (= energiewisseling). De chemie der levende systemen is vooral
chemie van ingewikkelde moleculen, maar ze gedragen zich volgens dezelfde
scheikundige regels. Deze moleculen hebben vaak een skelet dat bestaat uit een
reeks aan elkaar gekoppelde koolstofatomen (C), terwijl bij eiwitmoleculen ook
regelmatig stikstofatomen (N) zijn opgenomen. Hieronder staan alleen de skeletten
van enkele organische stoffen afgebeeld, om hun regelmaat en omvang te laten
zien:

De ‘skelettten’ van enkele organische stoffen

Een wezenlijk deel van de stofwisseling in levende planten of dieren wordt gevormd
door het opbouwen of afbreken van dergelijke ketens. Tijdens de opbouw van deze
scheikundige bindingen wordt er chemische energie opgeslagen. Tijdens de afbraak
of oxydatie van het molecule kan de scheikundige energie overgedragen worden
op nieuwe bindingen in de cel, of eenvoudig afgegeven worden als vrije energie en
in de vorm van warmte. Nu veranderen stoffen in het algemeen niet zo spontaan;
daarvoor zijn ‘machines’ nodig die we in de cel enzymen noemen. Ook over deze
stoffen heeft de verstrekkende methode van de natuurwetenschappen veel
opgehelderd. Het zijn eiwitten die bestaan uit een lange keten van aminozuren
(soms wel 3000). Er bestaan in de natuur iets meer dan 20 aminozuren, die in wezen
eenzelfde opbouw hebben:
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Uit deze 20 bouwstenen kan de cel nu duizenden verschillende eiwitten maken,
door deze aminozuren in alle mogelijke rangschikkingen aaneen te schakelen; aldus:

Het aantal aminozuren en hun onderlinge volgorde bepalen hoe het enzym werkt dus welke stof in de cel omgezet zal worden. Het bijzondere van het afgesloten
cel-milieu is, dat het over verschillende ‘lopende-band-systemen’ beschikt om de
noodzakelijke eindprodukten af te leveren.
3. Maar wat bepaalt nu dat de cel over de juiste enzymen beschikt en dat een
eventuele ‘dochteronderneming’ weer hetzelfde functioneert? Er moet, met andere
woorden, een programma klaarliggen waarin de opdrachten uitgewerkt staan, én
dit programma moet gekopieerd kunnen worden om aan nieuwe cellen door te
geven. In verband met levende wezens noemen we dit programma altijd de
erfelijkheid. Daarom lijken kinderen zo op hun ouders en splitst een tyfus-bacterie
zich in twee nieuwe, die ook weer tyfus-bacterie zijn. Hoe dat in wezen zit, is te
verklaren door het feit dat de erfelijke code bepaalt welke aminozuren er aan elkaar
gekoppeld worden, bijgevolg welke eiwitten er komen, oftewel hoe de cel zal gaan
functioneren.

Die code is eveneens scheikundig te benaderen. Het blijkt een soort letterschrift te
zijn: met 4 letters (eigenlijk vier scheikundige stoffen) kunnen 64 woorden van 3
letters gevormd worden; dat is meer dan voldoende om

Streven. Jaargang 24

74
elk van de aminozuren (± 20) te kunnen coderen. Voor de liefhebbers staat hierboven
de opbouw van zo'n stukje code getekend: de 4 basische stoffen zitten in groepjes
van drie als uitsteeksels gekoppeld aan een soort streng van suikers en fosfaten.
Zo'n lange keten wordt DNA genoemd en vormt het belangrijkste bestanddeel van
de chromosomen, waarin dan ook de erfelijkheid van elke cel vervat blijkt te liggen.

Een structuur die leeft
Deze drie eigenschappen - membraanisolatie, een patroon van chemische reacties
en een kopieerbare code voor vorm en functie - mogen we gerust kenmerkend
noemen voor elk levend systeem; overigens beantwoorden virussen daar niet
helemaal aan. De scheikundige en ruimtelijke structuur van de cel bepaalt dus het
functioneren en regelt dat zelf. Kortom, leven is een bepaalde materiële structuur
die dynamisch is in haar functies en zelfregulatie bezit. Ieder zal begrijpen dat de
structuur in dit verband van essentieel belang is. Als dan ook bacteriën die vooraf
zo diep ingevroren waren dat alle stofwisselingsprocessen stil stonden, door
onderzoekers van achter het IJzeren Gordijn weer tot leven gebracht worden, dan
klinkt hun pretentie ‘leven gemaakt te hebben’ ons wel erg naïef in de oren.
Hoe is echter die structuur ooit in het verleden ontstaan? Overdracht via DNA is
een onvoldoende verklaring, want onze planeet is er niet van eeuwigheid af. De
biologie als natuurwetenschap mag ook niet berusten in een niet-wetenschappelijke,
bovennatuurlijke uitleg. Zelfs als er een generatio spontanea zou zijn, zoals in het
verleden lange tijd gedacht is, dan zou nog onderzocht moeten worden waarom
wormen nu juist uit slijk ontstaan. Met name biologen van formaat hebben het ons
niet gemakkelijk gemaakt. Pasteur heeft overtuigend aangetoond dat een steriele
voedingsbodem zonder verontreiniging steriel blijft. De patholoog Virchow, en
eigenlijk ook Mendel, hebben erop gewezen dat cellulaire organismen alleen maar
van bestaande organismen kunnen afstammen in een onafzienbare en
ononderbroken reeks.
Toch moeten we aannemen dat leven - als het er niet altijd geweest is - ooit uit
anorganische materie ontstaan is, want natuurwetenschap bedrijven betekent dat
we voor elke materieel gegeven een natuurwetenschappelijke verklaring mogelijk
achten. De enige oplossing lijkt dat de uitspraken van Pasteur en Virchow weliswaar
juist zijn, maar alleen onder de huidige omstandigheden. Twee aspecten zijn evenwel
bij het ontstaan van het leven anders geweest: er was nog geen leven dat nú overal
zijn invloed doet gelden, én het fysisch-chemische milieu was anders.
In 1936 al heeft de Rus Oparin deze aspecten aangesneden. Het eerste
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probleem waarmee we geconfronteerd worden, is de aanwezigheid van organische
verbindingen, waartoe o.a. de koolhydraten als belangrijke energiebron en de
aminozuren gerekend worden. Momenteel zijn het voornamelijk de groene planten
die met behulp van ingewikkelde enzymcomplexen en zonneënergie energie-rijke
organische verbindingen synthetiseren uit eenvoudige stoffen (=fotosynthese, fig.
op p. 76). Maar dan kunnen deze stoffen nooit aan het leven voorafgegaan zijn tenzij de omstandigheden gunstig waren voor het ontstaan van gereduceerde,
energie-rijke koolstofverbindingen die vooral waterstof in plaats van zuurstof aan
zich gekoppeld hebben. Dit lijkt toch aannemelijk, omdat onze primitieve atmosfeer
weinig vrije zuurstof bevatte, zodat oxydatie van koolstof zelden voorkwam. Verder
was er waarschijnlijk veel koolstof (C), waterstof (H2) en stikstof (N2) aanwezig in
eenvoudige verbindingen als: oceaanwater (H2O), methaan (CH4), ammoniak (NH3).
Dat hieruit, zonder enzymen, toch grotere complexen gevormd kunnen worden,
moet verband houden met de sterke ultraviolette straling, die beter tot het
oceaanoppervlak doordrong vanwege het ontbreken van een ozonlaag (O3).
Proeven die op dit gebied gedaan zijn, bevestigen deze vermoedens. De
Amerikaan Miller probeerde de oeratmosfeer na te bootsen in een buizenstelsel,
waarin elektrische ontladingen plaatsvonden op een mengsel van waterdamp,
methaan en ammoniak. Bij latere analyse bleken er ‘spontaan’ 9 aminozuren gevormd
te zijn, waarvan de twee eenvoudigste als volgt eruit zien:

Daarmee is de stap naar eiwit-achtige peptide-bindingen weliswaar nog niet gezet.
Doch Fox bewees dat droge verwarming van twee aminozuren tot een
peptide-verbinding kan leiden (fig. p. 73).
Uit deze proeven blijkt al dat onder bijzondere omstandigheden, zoals die
waarschijnlijk in de oeratmosfeer heersten, niet elke chemische verbinding statistisch
even waarschijnlijk is; atomen kennen onderling verschillende affiniteiten. Ook het
identiek verdubbelen van scheikundige structuren, zogenaamde polymerisatie, is
in de scheikunde niet zo vreemd. Het vastkoppelen en loshaken is bij de koolhydraten
1
belangrijk, het verdubbelen treedt op bij eiwitten en DNA-ketens .

1

Zeer onlangs hebben astronomen in wolken tussen de sterren blauwzuur (HCN) aangetroffen.
Voordien was in sterrenwolken al formaldehyde (HCHO) ontdekt. Hoewel ook Miller na zijn
proef deze verbindingen kon aantonen, zouden deze laatste ontdekkingen erop kunnen wijzen
dat belangrijke organische verbindingen niet zozeer in de oeratmosfeer van onze planeet,
maar al vóór haar ontstaan gevormd zouden zijn.
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Temidden van een levenloze wereld
Zodra er eenmaal complexe structuren ontstaan zijn, is het denkbaar dat eiwitten
zich concentreren in zogenaamde coacervaat-druppels; afscherming van het
omringende, homogene oceaanmilieu door een omhulsel van vetachtige moleculen
zou een soort membraansysteem kunnen opleveren. Oparin merkt op dat deze
kleine eenheden voor energie afhankelijk waren van omringende organische
verbindingen. Eenheden die ‘toevallig’ over de optimale enzymen beschikten, konden
het meest efficiënt energie aan de omgeving onttrekken. Ze zouden nog meer in
het voordeel zijn als ze het ‘geheim’ van deze enzym-structuren in code, dus in
DNA, konden bewaren en overdragen. Aldus zou het principe van natuurlijke selectie,
zoals Darwin dat voor alle leven aannam, ook hier al gelden - want ook hier ontbrak
het niet aan tijd. Het voordeel van een concentratie van eiwitten is bovendien dat
succesvolle reacties gekoppeld kunnen worden en aldus directer en efficiënter
verlopen.
We moeten dan ook aannemen dat de eerste organismen hun energie direct uit
organische verbindingen betrokken - zoals gistcellen en melkzuurbacteriën dat
bijvoorbeeld nu nog doen. Pas later, toen deze voorraad

Fotosynthese = opbouw van suikers

laatste ontdekkingen erop kunnen wijzen dat belangrijke organische verbindingen
niet zozeer in de oeratmosfeer van onze planeet, maar al vôôr haar ontstaan gevormd
zouden zijn.
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uitgeput dreigde te raken, zijn bepaalde organismen zich gaan specialiseren in het
opbouwen van energie-rijke verbindingen met behulp van enzymen en zonlicht (=
fotosynthese). Zij gebruikten daarvoor het afval van hun voorgangers, en voorzagen
andere organismen zo van koolhydraten, eiwitten en zuurstof. Toen er in hoge mate
vrije zuurstof in onze atmosfeer kwam, kon de energie-onttrekking aan de
koolhydraten vollediger, en dus efficiënter worden. Voor dieren die zich zouden
gaan specialiseren in het voortbewegen, was deze extra energie via de
ademhalingsketen erg welkom.
Zoals we in de energie-voorziening een geleidelijke vooruitgang mogen
waarnemen, zo geldt hetzelfde voor de bouw van de cel - want steeds weer test het
leven nieuwe vormen. De meest primitieve celsystemen die we nu nog aantreffen
als parasieten en in riolen, en die waarschijnlijk vanaf het ontstaan van het leven
weinig verder geëvolueerd zijn, bezitten slechts de meest elementaire bestanddelen:
een celwand, erfelijke fragmenten en eiwitten, waarvan er meer dan 40 als enzymen
functioneren. Een uitbreiding in de samenstelling van de cel kwam er dankzij het
ontstaan van nieuwe structuren voor fotosynthese, enzymcomplexen enz.. Pas bij
de ‘echte’ cellen van meercellige organismen vinden we een afzonderlijke kern en
een apart membraansysteem waarin de energie-rijke verbindingen systematisch
en volledig benut worden.

Maar zo langzamerhand zijn we in een volledig andere situatie beland. Het
toenemend gehalte aan zuurstof werkt een spontaan ontstaan van gereduceerde
koolstofverbinden tegen. De ozon-laag remt ultraviolette straling, die nu minder
gewenst zou zijn gezien de kwetsbaarheid van de erfelijkheidscode en het verlaten
van het beschermende oceaanmilieu. Eventuele organische verbindingen krijgen
geen kans zich te groeperen, omdat ze door alom tegenwoordige (micro-)organismen
afgebroken of
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benut worden. Pasteur en Virchow hebben dus toch gedeeltelijk gelijk gehad. Toch
hopen we ooit ‘kunstmatig’ die allereerste levensstappen te kunnen herhalen. De
natuurwetenschap bewijst dan alleen dat het kán, uiteraard niet dat het historisch
ook precies zo heeft plaatsgevonden.
Historisch gezien weten we alleen uit vulkanische resten in Swaziland dat er 3,4
miljard jaar geleden waarschijnlijk al primitieve organismen op onze planeet waren.
2,1 Miljard jaar geleden moeten er al wiertjes geweest zijn. Om enig idee te geven
van het verdere verloop en van de omvang van de perioden waarmee de evolutie
haar werk in de wereld van het levende verricht, dient de volgende tabel:
1.300

miljoen

seksuele
voortplantingswijze

700

eerste dieren

500

gewervelden

300

amfibieën

250

reptielen

200

zoogdieren

tertiair

80

primaten (halfapen
en apen)

kwartair

1

mensachtigen
(Afrika)

0,01

eerste landbouwers
in Klein Azië

cambrium
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Politiek Overzicht
Internationaal

Midden-Oosten
In ons vorig overzicht vermeldden wij, dat er enig uitzicht was op wijziging in de
toestand in dit gebied. Meer en meer begon het besef door te dringen dat de situatie
zo slecht was geworden, dat een confrontatie tussen de beide grootmachten achter
de schermen steeds dreigender werd. Daar geen van beiden hier iets voor voelde,
werden van beide zijden pogingen gedaan om tot een schikking te komen en lieten
beiden proefbalonnen op om de reacties na te gaan.
Van deze pogingen was die van de Amerikaanse minister Rogers het langste
leven beschoren. Zijn plan was gebaseerd op de resolutie van de Veiligheidsraad
dd. 22 november 1967, waarin werd vastgelegd dat Israël zich zou terugtrekken uit
‘gebieden, bezet tijdens het jongste conflict’; erkenning van de souvereiniteit,
territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van alle staten en het recht om
te leven binnen veilige en erkende grenzen; vrije vaart door internationale
waterwegen (Suezkanaal en Straat van Tiran) en een rechtvaardige oplossing van
het probleem der vluchtelingen.
Er kan niet gezegd worden dat de voorstellen met gejuich door de partijen werden
begroet. Na lange besprekingen van Nasser in Moskou en waarschijnlijk onder
sterke druk van zijn Sovjet-vrienden ging Nasser er tenslotte toe over om positief
te reageren op Rogers voorstellen tot een bestand voor een beperkte periode, waarin
geen van beide partijen zijn posities zou mogen verbeteren. Nasser zag geen nieuws
in de plannen, maar meende dat men zelfs de kleinste kans op een vreedzame
regeling niet mocht laten voorbijgaan. Van begin af aan waren er echter al
moeilijkheden; zo sprak Caïro over terugtrekking van Israël uit ‘de’ bezette gebieden,
daarmee meer suggererende dan de Veiligheidsraad had vastgesteld; tevens
aanvaardde het een wapenstilstand voor drie maanden, waarmee het de ‘beperkte
periode’ meteen vastlegde.
Al eerder was ook aan Israëlische zijde de bereidheid gebleken om te zoeken
naar een vreedzame oplossing; premier Meir had reeds verklaard in principe de
resolutie van '67 aan te nemen, maar zij onderschreef niet de opvatting dat Israël
zich uit alle bezette gebieden moest terugtrekken, daar er bepaalde strategische
knelpunten waren waarover Israël wilde praten. Ook had Tel Aviv bezwaren tegen
de beperkte duur van een bestand, omdat dit gebruikt kon worden om zich beter
voor te bereiden op de hervatting van de oorlog - waarbij speciaal gedacht werd
aan de verdere installatie van Russische raket-
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bases dichter bij het Suezkanaal -, reden waarom Israël liever een definitieve
wapenstilstand zag. Nu Egypte echter op Rogers’ voorstellen inging, kwam Tel Aviv
in een moeilijke situatie. Afwijzen zou hoogstwaarschijnlijk leiden tot de weigering
van de Verenigde Staten om verdere militaire en economische hulp te verlenen en
Israël is volgens minister Dayan niet sterk genoeg om zich de weelde van een
isolement te kunnen veroorloven; hij meende daarom dat niet vitale compromissen
niet verworpen konden worden. Het is mogelijk dat Moskou en Caïro een dergelijke
situatie wensten te bewerkstelligen; het is echter ook mogelijk, dat Moskou oprecht
is en er rekening mee houdt zijn invloed in Egypte gedeeltelijk te verliezen en in die
richting wijst de verhoogde Russische activiteit in Lybië.
Binnen de Israëlische regering bleek onenigheid te bestaan over het te geven
antwoord. De zes ministers behorende tot de Gahalpartij wensten onder geen
voorwaarde steun te geven aan het plan Rogers; zij dreigden uit de regering te
treden, mogelijk in de - overigens ijdele - hoop zo een regeringscrisis te forceren
en in de daaropvolgende verkiezingen politiek voordeel te behalen. Ook onder de
duiven waren meningsverschillen; men vond 90 dagen lang genoeg voor de
Arabische landen om hun posities te verbeteren en te kort om te komen tot een
definitieve regeling; daarom wenste men tenminste ijzersterke garanties voor de
handhaving van de status quo aan de fronten. Gedachtig de plotselinge terugtrekking
van de V.N.-troepen in '67 door Oe Thant voelde Tel Aviv weinig voor een nieuw
V.N.-toezicht; ook een gemengd Russisch-V.S. toezicht vond men niet aanvaardbaar,
zodat de regeling van het toezicht op de naleving van het bestand eigenlijk alleen
maar meer onzeker werd; men spreekt nu over een stilzwijgend akkoord tussen de
Verenigde Staten en Rusland geen wijzigingen in de militaire positie te dulden;
verder zouden er indirecte verkenningsvluchten plaats hebben door hoogvliegende
en speciaal uitgeruste vliegtuigen van Israël en Egypte en zouden S.U.- en
V.S.-satellieten elektronische waarnemingen doen.
Ook aan Arabische zijde waren meningsverschillen. De Egyptische instemming
werd gevolgd door o.a. Jordanië en Libanon, maar Syrië, Irak en Algerije weigerden
en probeerden druk uit te oefenen op Nasser om zijn antwoord te herroepen. In
enkele Arabische kringen werd Nasser uitgekreten voor verrader en speciaal de
Palestijnse verzetsbewegingen voelden zich in de steek gelaten en verklaarden bij
monde van de nog als gematigd genoemde Arafat, dat zij zouden doorvechten tot
het bittere einde. Aan genoemde regeringen verweet Nasser, dat zij op het militaire
front nooit veel hadden betekend, maar hem de oorlog hadden laten voeren en nu
hem de wet wilden voorschrijven; Sovjet-druk op Syrië en Irak bracht beide landen
niet tot andere gedachten en Irak en Algerije weigerden deel te nemen aan een
conferentie van ministers van buitenlandse zaken te Tripolis op 2 augustus.
Een van de vragen die de Israëlische regering zich had gesteld, was natuurlijk of
de diverse Arabische regeringen in staat zouden zijn de Palestijnse
verzetsbewegingen er toe over te halen het bestand te handhaven. Vermoedelijk
zal zij zich er terecht niet al te veel illusies over hebben gemaakt. Wel kon men
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hopen, dat er ook hieronder groepen zouden zijn die zich achter Nasser zouden
opstellen. Inderdaad bleek dit het geval te zijn en dit leidde in Jordanië tot bloedige
botsingen tussen voor- en tegenstanders van het plan Rogers; bovendien deden
tegenstanders tevens herhaalde pogingen in Amman om koning Hoessein ten val
te brengen, zodat hier een burgeroorlog dreigde, waarin zich dan ook de in Jordanië
gelegerde Iraakse troepen zouden mengen aan de zijde der fanatieke Palestijnen.
Voortdurende gevechten tussen het Jordaanse leger en commando's van de
Palestijnen maken het nodig ook te gaan praten over een wapenstilstand binnen
de Arabische Liga.
Na veel aarzeling stemde Israël in met het bestand, maar binnen 48 uren na het
in werking treden - 7 augustus - kwam de eerste klacht over schending binnen; het
betrof niet een of andere gewapende aanval, maar een Israëlische bewering dat
Egypte met behulp van Rusland nieuwe raketten installeerde op korte afstand van
het Suezkanaal; Tel Aviv eiste dat de Verenigde Staten zouden optreden, omdat
hierdoor de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten ernstig ten nadele van Israël
werden gewijzigd, zodat het - hetgeen tegelijkertijd geschiedde - dringend aan de
Verenigde Staten verzocht om levering van de reeds lang beloofde phantoms. De
Verenigde Staten wilden niet onmiddellijk op deze klacht ingaan; zij bestreden de
Israëlische waarnemingen en veronderstelden verplaatsing van reeds aanwezige
of hoogstens voltooiing van reeds begonnen installaties. Hun dilemma was of een
eis aan Rusland om terug te trekken en een mogelijke confrontatie, of de gevraagde
vliegtuigen aan Israël verstrekken en een nieuwe bewapeningswedloop beginnen.
In beide gevallen zouden de besprekingen van Jarring getorpedeerd zijn voor ze
begonnen waren.
Tenslotte stapte Tel Aviv ook over deze bezwaren heen en konden de
onderhandelingen beginnen. Terwijl Israël liever op Cyprus directe onderhandelingen
had gezien, stemde het in met New York voor een gesprek à la Rhodos in '49, d.w.z.
dat beide partijen niet direct met elkaar spreken, maar de V.N.- vertegenwoordiger,
Jarring, moet luisteren naar de standpunten van de verschillende regeringen
afzonderlijk om die vervolgens over te brengen aan de anderen. Het is zijn taak om
dan een basis te leggen voor overeenstemming, die daarna in directe besprekingen
kan worden uitgewerkt. Zover is het nog lang niet; integendeel! Kort na de eerste
oriënterende besprekingen werd de Israëlische vertegenwoordiger, Tekoah, voor
beraad terug geroepen; de Israëlische beschuldigingen van verdere
bestandsschendingen volgden elkaar steeds sneller op en tenslotte moesten ook
de Verenigde Staten de juistheid wel erkennen. Zij hopen van Rusland gedaan te
krijgen dat het dwang uitoefent op Egypte om zo de onderhandelingen te kunnen
voortzetten, maar na dagenlang beraad bleek de situatie onveranderd te zijn en
verklaarde Tel Aviv de besprekingen op te schorten totdat de toestand in de aan
weerszijde van het Suezkanaal 50 km brede bestandszone was hersteld zoals deze
op 7 augustus was; uitdrukkelijk verklaarde zij dat dit geen afbreken betekende,
maar ver er van af lijkt het niet te zijn. Praktisch hangt nu weer alles af van de
Russische afkeer van een scherp conflict met de Verenigde Staten.
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Brandts Ost-Politik
Misschien wel de voornaamste gebeurtenis in de laatste jaren is het Duits-Russisch
verdrag, dat op 12 augustus in Moskou werd ondertekend door Brandt en Kosygin.
Over de inhoud kunnen wij kort zijn: beide partijen zien af van het gebruik van geweld
om de in Europa bestaande toestand te wijzigen; erkenning van de Oder-Neissegrens
met Polen en de grenzen van de DDR; erkenning van het recht van de BRD om te
streven naar hereniging van beide Duitslanden; vaststelling, dat deze overeenkomst
geen inbreuk maakt op andere bi- of multi-laterale verdragen waarbij de beide
partijen betrokken zijn. Daarnaast een mondelinge afspraak, dat Bonn het verdrag
eerst ter ratificatie aan de Bondsdag zal voorleggen als er vorderingen gemaakt zijn
in het overleg der Grote Vier over de kwestie Berlijn.
Hoewel dit geen vredesvedrag is, kan men toch wel stellen dat er nu een einde
aan de tweede wereldoorlog in Europa is gekomen. Hiermee bereikte Brandt een
eerste groot succes in zijn Ost-Politik, zoals hij die tijdens zijn burgemeesterschap
van West-Berlijn formuleerde en sedertdien als minister van buitenlandse zaken in
de grote coalitie en vervolgens als Bondskanselier trachtte te verwezenlijken. Na
het Russische ingrijpen in Tsjecho-Slowakije in '68 begreep hij, dat hij niet moest
beginnen met toenadering te zoeken tot de satellietlanden maar eerst Moskou voor
zich moest zien te winnen.
De overeenkomst is ook het begin van een nieuwe periode. Hier ontmoeten elkaar
Europa's grootste economische macht, Duitsland, en de grootste militaire macht,
Rusland. Dit kan tot gevolg hebben dat Frankrijk meer genegen zal zijn om Engeland
tot de EEG toe te laten, al was het maar uit angst voor een Duits overwicht in deze
gemeenschap; zo zou de mogelijkheid van één Europa van de Atlantische Oceaan
tot de Elbe - niet tot de Oeral, zoals de Gaulle wenste - naderbij komen.
Voor Moskou zijn er voordelen aan verbonden; het bijeenkomen van een Europese
Veiligheidsconferentie, waarop het al lang heeft aangedrongen, wordt waarschijnlijker;
met behulp van de Duitse industrie kan Rusland proberen zijn grote economische
achterstand in te lopen en tevens kan het zijn satellietlanden laten profiteren van
grotere economische contacten met het Westen; tevens hoopt Rusland het Westen
nu beter te kunnen afhouden van het aanknopen van economische betrekkingen
met communistisch China. De Sovjet-Unie heeft het Duitse revanchisme niet meer
nodig om haar zware eisen aan het Russische volk te rechtvaardigen nu de
moeilijkheden met Peking-China voor iedereen duidelijk zijn en heeft er in deze
situatie meer behoefte aan Peking economisch en politiek zoveel mogelijk te isoleren.
Hiertegenover staat echter het gevaar, dat elke ontspanning in de verhouding
met het Westen liberale groepen binnen de satellietlanden en binnen Rusland zelf
stimuleert om te proberen in eigen land grotere vrijheid te verkrijgen.
Een andere kwestie is de reactie van West-Europa. Het gevaar bestaat dat het
zich als gevolg van de ontspanning in slaap laat wiegen; het is onderling nog steeds
verdeeld, maar ook één vormt het geen macht vergelijkbaar met de
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Verenigde Staten en de Sovjet-Unie; zal het - indien de Verenigde Staten hun
interesse in Europese zaken verliezen - in staat zijn aan de Russische druk te
weerstaan? Dat deze niet meer zou streven naar de hegemonie over Europa is niet
zo zeker, als wij zien hoe zij haar invloed uitbreidt in Azië, het
Middellandse-Zeegebied en de Indische Oceaan en tegelijkertijd haar greep versterkt
in Praag en op de communistische partij in Frankrijk. Mogelijk geeft de houding van
Rusland op de conferentie der vier mogendheden over Berlijn, maar vooral in de
veel ernstiger moeilijkheden in het Midden-Oosten wat meer opheldering over de
verdere plannen van de Sovjet-Unie.
12-9-70
J. Oomes

België

Onderwijs
Het Ministerie van Nationale Opvoeding (Vermeylen) heeft een ontwerp van wet
klaar gemaakt, dat in een prematuur stadium in de pers terecht is gekomen. Het
raakt twee belangrijke punten die wel wat stof zullen doen opwaaien. Bij de vrije
universitaire instellingen wordt een regeringscommissaris aangesteld voor controle
op alle beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag. Van katholieke zijde
wordt dus verwacht dat men zich akkoord zou verklaren met gemeenschapscontrole
op het gebruik van gemeenschapsgelden. Het tweede punt betreft de normen voor
het toekennen van toelagen voor de werkingskosten van universitaire inrichtingen.
Er wordt uitgegaan van een ‘standaarduniversiteit’, waar de norm neerkomt op tien
studenten voor één prof. In feite komt dit overeen met de Université Libre de
Bruxelles, die 8.000 studenten telt. Daarnaast een ‘basisuniversiteit’, 5.000 studenten,
zoals in de Vrije Universiteit van Brussel. Bedenkelijker lijkt het feit dat de norm
vanaf 10.000 studenten progressief strenger wordt, zodat vooral de twee grootste
Belgische universiteiten (de twee Leuven's) slecht worden bedeeld. Koren op de
molen voor spanning in de schoolpolitiek!
Inzake de universitaire expansie hoopte men begin 1970 nog dat de nieuwe
faculteiten van Antwerpen (UIA) en Hasselt in oktober zouden kunnen starten. Maar
heeft niet mogen zijn. Vooral het statuut van de nieuw op te richten faculteiten te
Hasselt blijft nog ter discussie. Een beslissing wordt verwacht tegen eind september.
De inrichtende macht van UIA krijgt een pluralistisch statuut op basis van 50 / 50
gelovigen - ongelovigen (een moeilijk te objectiveren criterium!). In de BSP zijn
stemmen opgegaan om hetzelfde statuut te Hasselt toe te passen. De Limburgers
zelf wensen een heel eigen formule van pluralisme, zoals deze in feite al werkt in
hun Economische Hogeschool: iedere representatieve organisatie heeft een
vertegenwoordiger in de raad van beheer, zodat men een weergave krijgt van wat
sociologisch bij de bevolking leeft.
In het secundair onderwijs zijn belangrijke vernieuwingen aan de gang. De
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coïnstructie wordt principieel ingevoerd in het Rijksonderwijs en enkele katholieke
scholen. Er zijn ook experimenten bezig om het secundair onderwijs in te delen in
drie cycli van twee jaar, waarbij minstens het eerste jaar gemeenschappelijk is voor
iedereen, zodat de differentiatie tot later uitgesteld kan worden. Een idee die hieraan
ten grondslag ligt is: gelijke kansen te scheppen voor iedere jongere, o.m. door een
determinatie vanuit sociale afkomst bij de keuze van het middelbaar onderwijs tegen
te gaan.
Deze experimenten staan het verst in het Rijksonderwijs in Wallonië. Herhaaldelijk
hoort men klagen over een gebrek aan informatie hierover. Dit klopt met onze
ervaring. We hebben ons herhaaldelijk tot het kabinet en de diensten van minister
Vermeylen gewend, maar werden telkens van Pontius naar Pilatus gestuurd. Het
ministerie van onderwijs geeft aldus de indruk dat de vernieuwing van het onderwijs
de zaak is van een kliek en dat de bevolking er niets mee uit te staan heeft.

Maatschappelijke Voorzorg
Sinds maanden is er een discussie aan de gang over de vernieuwing van de
Maatschappelijke Zekerheid. Deze sector is inderdaad dringend aan coördinatie
toe. Stemmen gaan op om de hele opvatting van de M.Z. te herzien, o.m. door de
financiering gedeeltelijk te ontkoppelen van de bijdragen op de lonen en over te
schakelen naar een vorm van fiscalisering of van heffing op het zakencijfer. Aldus
zou men een werkelijke herverdeling van de inkomens krijgen en zouden de lasten
rechtvaardiger verdeeld worden. Zoals het nu is, wordt immers de kapitaalintensieve
industrie bevoordeeld tegenover de kleine en middelgrote ondernemingen. Het
tekort loopt dit jaar tegen de 2,8 miljard aan, volgend jaar waarschijnlijk 6 miljard.
Dit lokt niet alleen protest uit maar ook positieve voorstellen tot sanering. Wat hier
echter ontbreekt, is een grondig toekomstgericht gezondheidsbeleid. Alle partijen
hebben het gevoel dat de gelden inefficiënt gebruikt worden. In België zijn er geen
objectieve wetenschappelijke studies op dit terrein en geen ruimte voor goed
opgezette experimenten. En wie daarvoor pleit, vindt geen gehoor.
Ook in de dokterssyndicaten is er iets op til. Het syndicaat Wynen, dat vooral in
Brussel sterk is, heeft na vier jaar verbeten strijd nu plannen om samen te werken
met het syndicaat van de groep Henrard. Het gaat hier om economische belangen,
met name zou er druk zijn van firma's die met deze dokters een akkoord willen
sluiten tot overschakeling op computers en andere moderne informatietechnieken,
zonder dat hiervoor voldoende wetenschappelijke argumenten en organisatorische
voorbereiding aanwezig zijn. In ieder geval zijn er dokters die zowel in het
beheerscomité van het R.I.Z.I.V. als in de raad van beheer van de computerfirma
zetelen. Het Algemeen Syndicaat (30% van de Vlaamse dokters) heeft laten weten
dat het ‘niet bereid is om mee te werken aan eenheidspogingen die alleen bedoeld
zijn om de werkelijke problemen te verdoezelen’, wel echter tot overleg op
voorwaarde dat alle persoonlijke belangen op zij worden gezet.
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Sociale vrede of sociaal conflict?
De eerste drie dagen van september was er weer een spontane staking in de mijnen
te Zolder en Waterschei. Het gaat hier opnieuw om arbeiderseisen die duidelijk
gesitueerd moeten worden in de economische evolutie.
De staalnijverheid, en bijgevolg ook de cokesverwerking en de mijnindustrie,
wordt gekenmerkt door een onverwachte bloei. Tijdens de internationale bijeenkomst
van het mijnpatronaat te Leon in Spanje werd een blijvende groei van de
cokesproduktie in het vooruitzicht gesteld (Bureau Européenne d'Information
Charbonnière, april 1970). Dit staat in tegenstelling met de tot voor kort gevoerde
politiek van geleidelijke mijnsluitingen, en met de ‘drievoudige stop’ voor de
resterende mijnen in ons land: lonen, prijzen en produktie. Tijdens de
mijnwerkersstaking van januari - februari was er een gemeenschappelijke
belangenlijn tussen de mijndirectie en de stakers. Via een sterke loonstijging zou
de prijzenstop doorbroken kunnen worden, waarbij de directie er op rekende vanwege
de grote vraag naar cokeskolen hoge prijzen te kunnen halen. In dezelfde
gedachtengang zou tenslotte een doorbreken van de produktiestop de mijnen
opnieuw winstgevend kunnen maken.
Tegen die achtergrond kan ook de korte staking van begin september worden
gezien. De directie had de mijnwerkers verzocht ook tijdens collectieve verlofdagen
te werken en betaalde hiervoor een supplementaire premie van 75 F. per dag.
Waarop de mijnwerkers zeiden: als dat op verlofdagen kan, dan kan het ook anders.
Het Permanent Stakerscomité kondigde een actie aan voor 14 september.
Mijnwerkersmacht ving hen af door veertien dagen vroeger een staking te doen
uitbreken: 75 F. opslag per dag, pensioen na 25 jaar dienst en bekendmaking van
de beloofde en intussen uitgevoerde loonstudie. Aanvankelijk steunde het Permanent
Stakerscomité de staking; enkele uren later zette het de mijnwerkers aan het werk
te hervatten.
De evolutie van de gebeurtenissen en van de verschillende groepen die hier aan
het werk zijn, blijft bijzonder boeiend: wat leeft er bij de mijnwerkers? Hoe stellen
zij zich op ten opzichte van de kritiek op de huidige maatschappij? Zullen zij een rol
spelen bij een eventuele poging tot grondige vernieuwing? Op het ogenblik schijnen
de zusterorganisaties ‘De vrienden van Zwartberg’ en ‘Het Permanent Stakerscomité’
de lijn te volgen van het gemeenschappelijk belang van mijnwerkers en mijndirectie.
‘Mijnwerkers, neem geen risico's, blijf op de mijn. Het blijvend tekort aan cokeskolen
is een waarborg voor blijvend werk en verdere loonopslag’. Aldus de Vrienden van
Zwartberg in een pamflet.
De communistische partij wil dat de mijnen, nu ze misschien weer expansief
worden, genationaliseerd worden. De Socialistische Jonge Wachten willen die
nationalisatie onder de controle van de arbeiders stellen. Mijnwerkersmacht zegt:
als je de mijnen nationaliseert, komen ze aan de staat, en dat wil zeggen opnieuw
in handen van de kapitalisten. Zij willen de strijdbaarheid van de arbeiders verhogen
via om het even welke actie en hun organisatie verder uitbouwen in een zuiver
revolutionaire lijn.
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De vakbonden hebben de septemberstaking niet erkend. Ze zijn gebonden aan het
gegeven woord in de akkoorden. De vraag is hier welke houding ze zullen aannemen
nu de politiek van mijnsluitingen kan veranderen in een expansieprogramma van
de mijn- en cokesindustrie. Zullen zij zich beperken tot een loonpolitiek in afspraak
met het kolendirectorium, of een vorm van socialisering of nationalisering eisen?
Met eenzelfde nieuwsgierigheid kan al uitgekeken worden naar de syndicale
activiteiten tegen het einde van het jaar. In een aantal bedrijfstakken moeten de
akkoorden van sociale programmatie hernieuwd worden. Zullen die akkoorden
opnieuw nationaal worden afgesloten, ofwel per onderneming of per gewest? Nog
belangrijker echter is de vraag, welke inhoud die akkoorden zullen krijgen. Tot nu
toe was de betekenis van de sociale programmatie dat ze een zekere loonpolitiek
realiseerde, die tot doel had de werknemers ‘hun deel van de welvaart’ te bezorgen.
Dit realiseerde men door de gehele werknemersgroep een loonsverhoging toe te
staan die ongeveer overeenkwam met de prognose van de groei van het B.N.P..
De stakingen konden dan beschouwd worden als een correctie daarvan in functie
van de conjunctuur. Het is echter ook mogelijk via de programmatieakkoorden een
oriëntatie te geven aan de sociale vooruitgang, en een begin te maken met een
herstructurering van het produktiesysteem. Of dit er al inzit, is de vraag.

Partijleven
In de partijen is het stil geweest. De militanten hebben te veel werk met de
zesjaarlijkse verkiezingskramp in de gemeenten (11 oktober). Alleen studiegroepen
en -diensten hebben tijd voor ernstiger werk. Op de oproep van BSP-voorzitter
Collard tot frontvorming van alle linkse krachten en die van PVV-voorzitter
Vanaudenhove tot ‘levende democratie’ is er vanuit de christendemocratische hoek
een afwijzend antwoord gekomen. Een partijdag in Brussel en meerdere plaatselijke
bijeenkomsten stonden in het teken van het affirmeren van het eigen gezicht. Ook
een vraaggesprek met Minister Tindemans in Het Volk werd betiteld: ‘de ideologie
van de christendemocraten’. C. Van Cauwelaert maakte van die gelegenheid gebruik
om in weinig bedekte termen te suggereren dat voor Leo Tindemans nog heel wat
weggelegd was als voorzitter van een in Christen-Democratische zin vernieuwde
CVP. Ondertussen stelde Voorzitter Houben (CVP-PSC) aan de pers een ontwerp
voor een christen-democratisch programma voor waarrond hij graag zijn beide
partijkinderen wil laten verbroederen. De indruk over het stuk blijkt verdeeld. Voor
bepaalde groepen is het zowat de hoopvolle vernieuwing à la Jean-Jacques
Servan-Schreiber, door anderen werd het nogal sceptisch onthaald als ‘niet
fundamenteel’. Het is wellicht nuttig te vermelden dat sinds een jaar in talloze
werkgroepen van de CVP gedokterd wordt aan een uitgebreid programma dat een
veel radicaler vernieuwing voorstaat.
In december moet een nieuwe voorzitter van de BSP verkozen worden. Leo
Collard is geen kandidaat meer. Heel wat voorstanders van de ‘progressieve
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frontvorming’ betreuren dit. Maar Collard zelf vindt dat zijn idee al genoeg
voorstanders heeft in het bestuur van de partij, en dat hij als ‘buitenstaander’ meer
aanvaardbaar zal zijn voor iedereen en zo al zijn tijd besteden aan de frontvorming.
In dit verband wordt de naam van Gust Cool steeds meer in één adem genoemd
met die van Collard.
Minister Leburton is de grote favoriet voor de opvolging. Over zijn houding
tegenover de frontvorming hoort men tegenstrijdige meningen. Algemeen wordt ook
verwacht dat Van Eynde als ondervoorzitter zal heengaan. Zijn opvolger moet een
Vlaming zijn. De meest geciteerde namen zijn Bert Van Hoorick, Willy Calewaert
en Willy Claes. Bert Van Hoorick, voorlopig de meest genoemde, zou echter vooral
het burgemeesterschap van Aalst op het oog hebben. Willy Calewaert wordt van
alles verweten: te flamingant, te onafhankelijk, te marxistisch; maar als Van Eynde
en de Antwerpse federatie achter hem gaan staan, worden zijn kansen vrij groot.
Een handicap voor Willy Claes (Hasselt) is dat hij evenals Leburton uit de mutualiteit
komt, en één deelorganisatie mag niet te veel invloed krijgen in de partij. Als 32-jarige
is hij volgens de enen te jong, terwijl dit volgens anderen juist een element zou
vormen om het imago van de partij te verjongen.
7-9-'70.
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Christelijke contemplatie en oosterse ascese
Naar aanleiding van het boek van Yves Raguin Chemins de la contemplation - na
de Chinese (1968) is nu bij Desclée een Franse editie verschenen - wijdde het
Pinksternummer van La Vie catholique zijn hoofdartikel aan de vraag: waartoe
dienen in de moderne wereld de monniken? De belangstelling voor de contemplatie
begint vooral van de kant van jongeren toe te nemen. Er zijn mensen die in
commune-verband God zoeken, en dat nog wel levenslang; groepjes mannen en
vrouwen die het als een roeping zien hun leven met God te vullen: is het eigenlijk
te verwonderen dat zij onze nieuwsgierigheid in hoge mate prikkelen?
Tegelijkertijd keert een generatie zich, moe gewerkt en onbevredigd door de
geleverde energie, naar de eeuwenoude meditatietechnieken van het Verre Oosten.
Vinden wij daar misschien heul tegen het activisme van de consumptiemaatschappij?
Zouden wij onszelf daar kunnen hervinden?
Het boek van Raguin bevindt zich op de snijlijn van Westerse contemplatie
(Antonius, Benedictus, Cassianus, Ruusbroec, Jan van het Kruis, Marie de
l'Incarnation, tot en met Charles de Foucauld) en Oosterse meditatie. Jarenlange
studie en werkzaamheid in China en Vietnam hebben de schrijver in staat gesteld
die confrontatie ook te doorleven. Het boek is geen makkelijk reisverslag - wie verre
reizen doet kan veel vertellen (kan ons soms nog meer vertellen), met name terug
uit India - maar beschrijft etappe na etappe het proces van beschouwing dat de
auteur kennelijk zelf heeft doorgemaakt.
In deze jaren ontdekt het Westen opnieuw dat de christelijke contemplatie veel
gemeen heeft met spiritualiteiten van Oost-Azië. Beide peilen de grond die alles
draagt en willen alleen gedijen in de totaliteit van mens en kosmos. De verhouding
met het absolute beschouwen zij zelfs als fundament van alle menselijke relaties.
Hun ideale gebedsmilieu is dan ook niet de microwereld van de binnenkamer of de
beperkte vriendenkring, maar heel de schepping. Vooral het taoïsme benadrukt,
met het christendom, dat de initiatie in dit beschouwend leven niet gebeurt doordat
er een leer wordt uiteengezet, maar door het methodisch begeleiden van reeksen
ervaringen. ‘Ontlediging’ en ‘eraring’ zijn sleutelwoorden voor alle mystiek.
Geen wonder dat Oost en West elkaar in dit opzicht bevruchten. Neemt het Oosten
vooral denkpatronen over, het Westen put uit de contemplatieve verworvenheden
van het Oosten. Zo signaleert\ Raguin al een Westers boeddhisme (zoals er ook al
een niet-Chinees want West-Europees maoïsme bestaat). Zij kunnen elkaar ook
corrigeren: de Westerse mystiek is hoopvol, het taoïsme kan de Westerse
godsdienstigheid misschien van haar formuleer-zucht genezen.
Desondanks zijn er wezenlijke verschillen. Raguin noemt er een vijftal. Voor
christenen is contemplatie niet mogelijk buiten Jezus Christus om; in tegenstelling
tot Boeddha - ‘de Verlichte’ - is Hij de noodzakelijke middelaar. Want het christelijk
godsbeeld is persoonlijk; de mens die de Vader van Jezus zoekt, lost niet op in het
absolute, wordt er niet identiek mee, valt er niet mee sa-
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men, maar gaat met God communiceren, ontmoet Hem in liefde, van persoon tot
persoon; terwijl de boeddhist het nirwana poogt te bereiken in een eenzaam proces
van depersonalisatie, gelooft de christen dat God zich aan hem openbaart in een
liefdesgroei. Opvallend zijn daarom in het Oosters gebed de Zen- en
Yoga-technieken; zij brengen tot concentratie, evenwicht, zelfkennis of intens
wereldbesef, bieden bevrijding, kosmisch gevoel, stellen in staat om het absolute
te beleven; die methodes, praktijken, inspanningen kunnen de mens tot aan de
grenzen van zijn bestaan voeren en zelfs een springplank worden naar christelijke
mystiek. Maar deze blijft zelf een gave, een ‘genade’; de christen weet dat hij God
niet kan bereiken maar dat God zich geeft; God geeft zichzelf te kennen, de mens
kan niet zichzelf naar God opwerken; volgens de christelijke genade-opvattingen
moet de mens uit zichzelf treden en zich persoonlijk overgeven aan God: mystiek
veronderstelt minder ‘de werken’ dan ‘bekering des harten’. Zo weet de
christen-mysticus eigenlijk niet meer van God dan iedere andere gelovige die met
heel zijn hart gelooft, hij beseft alleen intenser hoe alles in God bestaat en hoe wij
het leven van God zelf leiden, hij ervaart persoonlijk Gods aanwezigheid. Het geloof
- dat de Kerkgemeenschap (medechristenen, gezag, traditie) via de H. Schrift
uitstraalt - verlicht de gang van de christen; zijn subjectieve indrukken en ervaringen
worden er door geverifieerd. Wie dus gelovig, dat is in helder besef, uit zichzelf
treedt, ontmoet God van meet af aan; Raguin toont meermalen aan hoe de christen
God niet slechts op het einde van de weg ontmoet, maar dat God hem vanaf het
begin van de tocht zelf tegemoetkomt. Aan iedere serieuze christen geeft God zich
te kennen. Het beslissende verschil tussen christelijke mystiek en Oosterse meditatie
ligt dus in de uiterst persoonlijke relatie die al of niet beleden wordt. De christen
houdt zich niet bezig met een ‘godsidee’ of met een theologisch uitgewerkte
‘Christusfiguur’, maar treedt in dialoog met ‘de Levende’ zelf (Luc. 24, 5; Openb. 1,
18; Mare. 12, 27).
Bergson zag indertijd nog andere nuances: ‘Uiteindelijk is mystiek een contactname
en bijgevolg een gedeeltelijk samenvallen met de scheppingskracht die het leven
aan de dag legt. Deze kracht komt van God, zo zij al niet God zelf is. De grote
mysticus zou een individualiteit zijn die de begrenzing welke de materialiteit oplegt
aan de soort, overschrijdt en die aldus het goddelijk handelen voortzet en doortrekt’
(zie onze Kerngedachten van Henri Bergson, pp. 107 en 49-51). Ofschoon de
Oosterse mystici uitzijn op bevrijding, zelfverloochening en extase, missen zij vaak
uitstralingskracht. De christen-mysticus - Paulus, Catharina van Siena, Franciscus
van Assisi - leeft vanuit de scheppende emotie en geeft ook zijn medemensen deel
aan de levensbron; hij is een ‘getuige’.
De geestelijke toenadering tussen Oost en West mag geen bagatelle heten, mits
zij meer is dan een modeverschijnsel rond drugs, Beatles en de (Amsterdamse)
Kosmos, of zelfs meer dan een serieus studieobject van reislustigen. Bevrijdt de
christelijke contemplatie het Oosten van zijn uiteindelijke hopeloosheid, het besef
van Gods tegenwoordigheid is beslissend gediend met meditatie-technieken die
leiden naar de bronnen van ons bestaan.
F. Kurris s.j.

Waarschuwing aan de vakbonden
Engeland begint zich ernstig ongerust te maken over de macht van de vakbonden.
Dat één enkele vakbond de macht bezit om door middel van een havenstaking
de voedselvoorziening van het hele land in gevaar te brengen is nog tot daaraan
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loe. De arbeiders hebben nu eenmaal het stakingsrecht en als het land door het
gebruik van dit recht in moeilijkheden raakt, zijn zij zelf mede de dupe. Ernstiger
echter is dat dezelfde vakbonden, die driftig op de barricaden klimmen zodra zij
menen dat aan hun rechten tekort wordt gedaan, het met de
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rechten van de individuele arbeiders niet zo nauw nemen.
Dat is gebleken uit een zaak die onlangs werd behandeld door het Hof van Appèl,
het hoogste Britse rechtscollege voor civiele procedures.
Een typograaf eiste van zijn vakbond schadevergoeding omdat deze bond zonder
voldoende reden en zonder hem zelfs maar te horen zijn lidmaatschap vervallen
had verklaard. De man werkte op dat moment bij een drukkersbedrijf in Manchester.
Dit bedrijf had hem graag in dienst gehouden maar zag zich door de vakbond
gedwongen hem te ontslaan. Anders zou zijn hele personeel in staking zijn gegaan
omdat het een niet-vakbondslid te werk stelde. De man kon daarna ook nergens
anders meer terecht, want overal vervolgde hem de vakbond - en bovendien was
hij nog een kleurling!
Het Hof van Appèl is in zijn uitspraak uitzonderlijk scherp tegen deze praktijken
van de vakbonden opgekomen. Wanneer het de bonden vrij staat een arbeider om
het eerste het beste wissewasje zijn lidmaatschap te ontnemen, betekent dit in het
‘closed-shop’-systeem, dat zij naar eigen willekeur en zonder enige vorm van proces
een mens kunnen beroven van zijn onvervreemdbaar en wettelijk erkend recht op
arbeid. Zij kunnen de internationale verklaring van de rechten van de mens aan hun
laars lappen als zij dat willen - en zij doen het. Zelfs op de meest schandelijke manier:
op gronden die sterk aan rassendiscriminatie doen denken. Zij beroepen zich op
hun statuten, waarin - in het onderhavige geval - stond, dat iemand van zijn
lidmaatschap kan worden beroofd wanneer hij zes weken geen contributie had
betaald. Het Hof verwierp ieder beroep op dergelijke bepalingen, die het immoreel
achtte. Iemand kan door omstandigheden geheel buiten zijn schuld in achterstand
raken met de betaling van zijn contributies; daarom mag hem zijn recht op arbeid
nog niet worden ontnomen!
Behalve dat het Hof de betreffende vakbond tot een zware schadevergoeding en
een zware boete veroordeelde (een vergoeding die nog meer dan verdubbeld zou
zijn geworden als de vakbond intussen niet in verband met het hangende proces
de man weer een permanent lidmaatschap had verleend) gaf het de vakbonden in
het algemeen een uitzonderlijk strenge waarschuwing. Het Hof zou niet aarzelen,
verklaarde het, om niet alleen in soortgelijke gevallen zware schadevergoedingen
en boetes te blijven opleggen, maar ook een eind te maken aan dit soort praktijken
door de statuten van de bonden onder de loep te nemen en die bepalingen die de
vakbonden een arbitraire macht over fundamentele mensenrechten verlenen, daaruit
te schrappen en ze te herschrijven.
Dat rassendiscriminatie de vakbonden niet vreemd is, weten wij uit Amerika. In
Engeland gaat de rechter er nu tegen optreden.
Vege tekenen.
H.H.

Rijkdom uit de zeebodem
Dat er onder het oppervlak van de zee, in de zeebodem, rijkdommen zitten, is al
lang bekend. 17% van alle ruwe olie komt uit de zeebodem en fikse gasbellen zijn
er ook al in gevonden.
Maar wat zit er nog meer? Zitten er ertsen - en zo ja wat voor ertsen? Hoe veel?
Wáár precies en hoe diep? Liggen zij op de zogenaamde continentale platten, die
tot 200 meter diepte reiken en die naar internationale overeenkomst ter beschikking
staan van de aangrenzende landen? Of liggen zij dieper en verderop en moeten zij
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dus beschouwd worden als eigendom van niemand of van iedereen? Wie mag ze
dan gaan exploiteren, verondersteld dat het technisch mogelijk is ze te exploiteren?
Degenen die het eerst over de technische middelen beschikken om erbij te komen?
Moeten dan de minder ontwikkelde landen achter het net vissen?
Over al deze vraagstukken heeft zich gedurende de maand augustus in Genève
een internationale Conventie gebogen, waaraan deskundigen van 42 landen
deelnamen. Deskundigen die eigenlijk al moesten beginnen met te erkennen dat
zij nauwelijks wisten waar zij
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het over hadden. ‘Wij weten meer van de hemelruimte dan van de zeebodem’
verzuchtte een hunner. Maar bezield van goede wil waren ze allemaal wel. Er werden
tenminste druk plannen besproken om het verlenen van concessies tot het opdiepen
van eventuele rijkdommen uit de zeebodem buiten de continentale platten toe te
vertrouwen aan een soort internationaal lichaam, dat de concessiewinsten zou
moeten verdelen over de onderontwikkelde landen, die aan de winning van deze
rijkdommen nog geen deel konden nemen.
Allemaal nog academische discussies. Geen lucht- maar waterkastelen.
De grote vraag is wat er gebeurt als puntje bij paaltje komt en een of andere
mogendheid of maatschappij de technische middelen binnen zijn bereik krijgt om
aan de slag te gaan. Zal er dan nog veel van die mooie theorieën terechtkomen?
De oliemaatschappijen en dat soort liefdadige instellingen beginnen nù al te
waarschuwen dat het allemaal veel te veel zal gaan kosten en dat de arme landen
(waar zij zo vréselijk bezorgd voor zijn!) er zich vooral niet te veel van moeten
voorstellen. Dat zijn ándere dan academische discussies.
H.H.

Spanje op de weg terug?
Het is verre van gemakkelijk berichten uit Spanje op hun betrouwbaarheid te
beoordelen en het is nog moeilijker zich uit die berichten een sluitend beeld te
vormen van wat er bezuiden de Pyreneën gaande is.
Uit het weinige beschikbare materiaal echter meent de Economist toch enkele
interessante conclusies te mogen trekken.
Twee tegengestelde tendensen tekenen zich volgens dit Londense blad duidelijk
af. Aan de ene kant vertoont Generaal Franco de neiging om zijn land heel voorzichtig
terug te loodsen in de moderne wereld. Aan de andere kant vertoont Spanje zelf
steeds meer neiging om de generaal de tijd daartoe niet meer te gunnen en zelf uit
te maken waar het heen wil.
Symptomen van het eerste acht de Economist de aanwijzing van Don Juan als
‘troonopvolger’ en de benoeming van Admiraal Carrero Blanco tot Vice-President.
Het is vooral deze admiraal die met voorbijgaan van Franco's politieke aanhangers
Spanje probeert los te maken uit zijn isolement en in te schakelen in het proces van
de moderne technische ontwikkeling.
Symptomen van het laatste zijn:
- ten eerste de toenemende arbeidsonrust, waar generaal Franco klaarblijkelijk
niet tegen opgewassen is. Hij heeft tenminste al enkele malen tegenover stakende
arbeiders bakzeil moeten halen.
- ten tweede de harde aanpak van de rechterlijke macht tegen de corruptie, die
onder Franco's ministers welig schijnt te tieren. Twee oud-ministers zijn al
veroordeeld en tegen verschillende nog zittende ministers is een onderzoek gaande.
O.a. tegen Sr. Gregorio Lopez Bravo, de minister van buitenlandse zaken, die met
Europa over een handelsovereenkomst bezig is.
- ten derde de teleurstelling van de Falangisten, de aanhangers van Franco's
officiële politieke partij, die door de Vice-President systematisch buiten de hangende
beleidskwesties worden gehouden en nauwelijks meer een voet aan de grond krijgen
in het moderniseringsproces van Spanje. De ontevredenheid van de Falange is
zelfs reeds in het tot nu toe altijd erg volgzame, door Franco zelf aangewezen
parlement, de Cortes, tot uiting gekomen.
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- ten vierde het groeiend verzet van de bisschoppen tegen het Francoregime. In
juli hebben de Spaanse bisschoppen, in conferentie bijeen, openlijk een beroep
gedaan op de Regering om ver-reikende hervormingen door te voeren, meer vrijheid
van vereniging en vergadering en volledig vrije vakverenigingen geëist.
Van vier kanten krijgt Franco dus nu de wind van voren. Van de arbeiders, de
rechters, zijn eigen partijgenoten en de Kerk. Zal hij zich tegen deze wind inwerpen
of zal hij hem in de rug nemen en zijn pas op de weg terug versnellen?
H.H.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Cultuuranalyse
Carl Belz
The Story of Rock
Oxford University Press, New York, 1969, 256 pp., $ 5,95.
‘Rock’ is de naam die men in de U.S.A. geeft aan wat bij ons doorgaans ‘beat-’ of
‘pop-muziek’ wordt genoemd. S. gaat ervan uit dat deze vorm van muziek een ‘folk
art’ is eerder dan een ‘popular art’. In de Amerikaanse context is deze differentiatie
beslist van betekenis: ze betekent namelijk dat de schrijver dit voornamelijk
commerciële fenomeen vanuit een niet-commerciële hoek benadert. Men verwacht
bijgevolg een ‘cultureïstische’ aanpak, met benadrukken van het poëtische in teksten,
van volkse tradities in woord en taalgebruik, van folkloristische inbreng van
dansritmen, enz.. Niets daarvan! Wel situeert Belz zijn onderwerp in een traditie
van ‘volksmuziek’ zoals die in de U.S.A. heeft gebloeid tijdens de voorbije halve
eeuw, maar tevens benadrukt hij overal waar hij maar kan de specifieke ‘moderniteit’
van de ‘rock’. Deze moet volgens S. vooral gezocht worden in het feit dat ‘rock’ in
eerste instantie een artificieel produkt is. Rock-muziek heeft doorgaans - en tot voor
kort - bijna uitsluitend bestaan in zijn gramofoonplaatvorm. Een volledig synthetische
muziek, het resultaat van mechanische middelen, die ook op die manier
gedistribueerd wordt. Heel belangrijk voor S. is dan ook de interactie tussen deze
muziek, de massa-media en het nieuwe, jonge publiek. Met een vanzelfsprekendheid
die verrassend aandoet, schrijft Belz korte en kernachtige opmerkingen neer die
van een groot cultuurfilosofisch inzicht getuigen.
E. De Kuyper

H. Montgomery Hyde
The Other Love
An historical and contemporary survey of homosexuality in Britain
Heinemann, London, 1970, 323 pp., 60/-.
De auteur, die reeds een indrukwekkende reeks van historische studies op zijn
naam heeft staan, richt zijn geschiedenis van de homoseksualiteit in Groot-Brittannië
op de juridische aspecten ervan, door de eeuwen heen; literair-historische reflecties
van het verschijnsel en sociologische uitschieters vullen deze basistendens aan. Al
heeft de auteur blijkbaar een voorliefde voor de ‘petite histoire’ en wijdt hij veel
aandacht aan anecdotische aspecten, voortdurend blijft de toon toch zakelijk en
ingehouden. Ook betreffende de recente evolutie, met de tribulaties rond het
‘Wolfenden Report’, blijft een ‘onpartijdige positieve’ aanpak gehandhaafd. Nergens
wordt op een ruimere maatschappelijk-seksuele samenhang gemikt, zodat deze
‘goodwill’ uiteindelijk typerend is voor een ontsluierende ‘terreinverkenning’.
Vergeleken met b.v. de discussie die op het ogenblik aan de gang is in Nederland,
doet deze studie in haar strakhumane en historisch-gebonden feitelijkheid een beetje

Streven. Jaargang 24

formalistisch aan: alsof men een probleem dat (ook in Groot-Brittannië) nog altijd
taboe is, het veiligste benadert vanuit de hoek van de traditierijke geschiedenis.
Zoals gebruikelijk in werken over homoseksualiteit komt de vrouwelijke
homoseksualiteit slechts terloops ter sprake; dat S. er zich van bewust is dat hij aan
dit facet geen of te weinig aandacht heeft (kunnen) besteden, kan echter als een
pluspunt gelden.
E. De Kuyper
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Theologie
Bornkamm, Günter und Karl Rahner - Die Zeit Jesu. Festschrift für Heinrich
Schlier. - Verlag Herder Freiburg, 1970, 336 pp., DM. 52,-.
Frank, K. Suso e.a. - Zum Thema Jungfrauengeburt. - Verlag Katholisches
Bibelwerk, Stuttgart, 1970, 158 pp., DM. 16,-.
Fries, Heinrich, Hrsg. - Handbuch Theologischer Grundbegriffe. I. - Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1970, 419 pp.
Gardavzky, Viterslav - Hoffnung aus der Skepsis. - Chr. Kaiser Verlag München,
1970, 78 pp., DM. 5,80.
Mainberger, Gonsalvo, - Jesus starb umsonst. - Verlag Herder, Freiburg, 1970,
184 pp., DM. 15,80.
Mascall, E.L. - Théologie de l'avenir. - Desclée, Tournai, 1970, 169 pp., BF.
180.
Mélanges bibliques en hommage du R.P. Béda Rigaux. - Duculot, Gembloux,
1970, 618 pp., BF. 700.
Metz, Johann Baptist e.a. - Kirche im Prozess der Aufklärung. - Matthias
Grünewald Verlag, Mainz, 1970, 143 pp., DM. 9,50.
Reicke, Bo/Rost Leonhard - Bijbels-Historisch woordenboek V en VI. - Spectrum,
Utrecht, 1970, 422 en 190 pp., 6 delen, f 42, - BF. 696.
Roover, Aemilio-Raphaele De - L'exégèse patristique de Luc. 1, 35 des origines
à Augustin. - Bij de auteur, Averbode, 1970, 64 pp., BF. 75.
Scholem, Gershom - Über einige Grundbegriffe des Judentums. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/Main, 1970, 170 pp., DM. 4,-.
Stoevesandt, Hinrich - Die Bedeutung des Symbolums in Theologie und Kirche.
- Chr. Kaiser Verlag, München, 1970, 46 pp., DM. 4,50.
Zahrnt, Heinz - Gott kann nicht sterben. - Piper Verlag, München, 1970, 328
pp., DM. 24,-.

A. Descamps e.a.
Priester, Geloof en Contestatie
Patmos, Antwerpen, 1970, 171 pp., BF. 140.
Dit boek is meer dan een van de vele publikaties welke thans over dit onderwerp
worden uitgegeven. Het is een teken van de na-Vaticanum II-tijd waarin de
bisschoppenconferenties een vastere vorm hebben gekregen. Voor ons land werd
in de bisschoppenconferentie o.m. een Commissie voor Doctrine opgericht, waarvan
de bisschop van Namen, Mgr. Charue, voorzitter is. Op haar beurt heeft deze
commissie in 1968 een team van een tiental theologen opgericht, onder de leiding
van Mgr. A. Descamps, om een studie te maken van de problemen die vandaag
rond het priesterschap gerezen zijn. Deze documenten waren aanvankelijk alleen
voor de bisschoppen bestemd. Toch waren ze niet vertrouwelijk, zodat verschillende
andere personen ze gelezen hebben en aandrongen op hun beschikbaar stellen
voor een ruimer publiek. Onderhavige uitgave heeft dit verlangen waar gemaakt.
De bundel opent met een bijdrage van G. Danneels, De hedendaagse problematiek
met betrekking tot het ambt in de Kerk (11-28), een voortreffelijke inventaris van de
opvattingen welke op dit moment opgeld maken, en die met nauwgezetheid aangeeft
wat goed en niet goed lijkt te zijn en de diepere vragen welke achter deze opvattingen
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schuilgaan in reliëf stelt. Met deze status quaestionis voor ogen wordt de
geschiedenis geraadpleegd. Allereerst de schrift. Aldus P. Vanden Berghe handelend
over De taak van de Kerk volgens het Nieuw Testament (p. 29-38) en de gedegen
exegetische studie van J. Giblet betreffende De Twaalf. Geschiedenis en theologie
(p. 39-62). Vervolgens in aansluiting daarmee wordt een peiling gedaan naar De
leer van de Kerkvaders over het priesterschap (p. 81-84), Het priesterschap op het
Concilie van Trente door P. Fransen (p. 85-112), De priester volgens Vaticanum II
in samenwerking door P. Delahaye en C. Troisfontaines (p. 113-127). Ook wordt
het nieuwe wijdingsformulier van 1968 onderzocht naar zijn theologische betekenis,
door A. Houssiau (p. 127-144), terwijl in pastorale richting G. Philips zijn gedachten
laat gaan over De priester-leraar in de hedendaagse Kerk (p. 145-158). Tenslotte
dient nog de bijdrage van P. Grelot vermeld, De roeping tot het ambt in dienst van
het volk van God (p. 63-80), een artikel dat reeds vroeger was verschenen in No.
48 van de Assemblees du Seigneur als een commentaar op Lc 5, 1-11 in 1964.
De uitgave werd bezorgd door Mgr. Descamps die de bundel van een inleiding
voorzag en in een knap artikel een proeve van besluit over dit geheel waagt (pp.
159-171). Naar zijn oordeel zijn gedachtewisselingen te groeperen rond drie
essentiële kwesties: Wat is de taak van de kerk in de wereld van vandaag?, Wat is
de zin van het ambtelijk priesterschap? en, Wat is er in dit priesterschap blijvend
en onveranderlijk?
S. De Smet
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Prof. Dr. P.J.A.M. Schoonenberg S.J.
Hij is een God van mensen. Twee theologische studies
Malmberg, 's Hertogenbosch, 1969, 195 pp., f 14,90.
Dit boek bevat de uitwerking van reeds eerder gepubliceerde studies. Allereerst de
uitwerking van zijn in 1965 gehouden inaugurale rede ‘God of mens: een vals
dilemma’, waarin wordt aangetoond dat God niet tegenpool van de mens is, maar
integendeel degene die het - in zijn mensgeworden Zoon, Jezus Christus - ons
mogelijk maakt mens te zijn en als mens te leven. De tweede, uitvoeriger studie
behandelt een thema dat schr. ook reeds in meerdere tijdschriftartikelen gepubliceerd
heeft, maar dat in dit boek in gerijpte vorm wordt aangeboden: ‘God en mens of
God in mens?’ In de loop van zijn overwegingen wil schr. ons winnen voor het laatste
alternatief als meer eigentijdse benadering van het mysterie van Jezus Christus, de
Zoon Gods. Zo ontstaat een blauwdruk voor een eigentijdse theologie, die het
overdenken alleszins waard is. Zelf is de auteur ervan overtuigd dat hij ‘geen vlotte
lectuur’ aanbiedt. Maar enigszins theologisch geschoolde en geïnteresseerde lezers
mogen dit mooie boek niet ongelezen laten.
S. Trooster

Brokard Meijer
Maria, Evangelisch oder Katholisch?
Wienand Verlag, Köln, 1969, 136 pp., f 10,50, DM. 11,40.
Waardevol in dit boek zijn de ingehouden, sobere mariologische beschouwingen,
die echter tot het wezenlijke van het mysterie der Moeder Gods doordringen: in de
Evangeliën en de vroeg-christelijke geloofsbezinning verschijnt zij vóór alles als de
door God op de meest radicale wijze tot geloofsgehoorzaamheid verloste mens;
daarin prototype van de in Christus verloste mens. Een beschouwing die zeer zeker
van oecumenisch belang is. Toch zou de gedachtengang aan overtuiging gewonnen
hebben, wanneer schr. meer rekening had gehouden met de nieuwere ontwikkelingen
in de christologie en consequenter de verworvenheden van de moderne exegese
had verwerkt. Het wordt m.i. steeds duidelijker dat het mysterie van de Moeder Gods
in de eerste jaren van de Kerk langzaamaan tot helderheid is gekomen in de in het
licht van het verrijzenisgeloof zich steeds verdiepende gelovige bezinning op het
mysterie van Jezus van Nazaret, Heer van de Kerk, Zoon Gods. Deze opmerkingen
mogen overigens getuigen van de diepgang waarmee schr. zijn onderwerp behandeld
heeft.
S. Trooster

Joset Powers
Eucharistie in neuer Sicht
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1968, 204 pp..
Het leeuwenaandeel van dit boek wordt ingenomen door een kritische beschouwing
en verwerking van de discussies die met name hier in Nederland hebben plaats
gevonden rond ‘transsubstantiatie’ en ‘transfinalisatie’ vooral in de jaren 1965-1967.
Als ik goed ben ingelicht is de Amerikaanse theoloog Powers in die tijd student in
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Nijmegen geweest. Het is bij mijn beste weten de eerste keer dat deze discussies
zijn opgenomen in het brede verband van een totaalvisie op een theologie van de
Eucharistie: korte hoofdstukken over de Eucharistie in de dogmageschiedenis, in
de Schrift gaan vooraf, alsmede een korte systematische overweging over de
sacramentaliteit van de Eucharistie. Een helder opgezette en uitgewerkte studie,
die Nederlandse lezers moet interesseren.
S. Trooster

J. Girardi
Dialogue et révolution
Ed. du Cerf, Paris, 1969, 288 pp., FF. 25,-.
Schr. bundelt in dit boek een serie reeds vroeger uitgegeven studies over de dialoog
tussen gelovigen en ongelovigen. Fundamenteel is de eerste studie, een commentaar
op de tekst uit de pastorale Constitutie ‘Gaudium et Spes’ over de Kerk in de wereld
van vandaag, die spreekt over onze houding tegenover het atheïsme en de atheisten.
Daar schr. uitgesproken specialist is in deze materie, wordt ons hier een
fundamentele beschouwing geboden. Kort samengevat: een antwoord op het
‘humanisme athée’ kan alleen gegeven worden, wanneer het christendom bereid
is een steriel ‘surnaturalisme’ te verlaten voor een authentiek ‘humanisme chrétien’.
De christen moet niet meer de wereld willen ‘sacraliseren’, maar haar met de daad
‘transformeren’ in een meer bewoonbare wereld. De volgende studies werken details
uit de eerste beschouwing verder uit.
S. Trooster
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Godsdienst
Andronikoff, C. - Le sens de fêtes. Le cycle fixe. - Ed. du Cerf, Paris, 1970,
309 pp.
Bopp, Jörgen, e.a. - Die Angst vor dem Frieden. - Verlag W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1970, 138 pp., DM. 8,80.
Cox, Harvey - Het Narrenfeest. - Ambo, Bilthoven, 1970, 221 pp., f 9,75.
Gentili, Egidio - L'amour dans le célibat. - (Recherche de Dieu), Duculot,
Gembloux, 1970, 117 pp., BF. 120.
Holenstein, Carl - Der Protest der Priester. - (Krtische Texte), Benziger,
Einsiedeln, 1970, 39 pp., Schw. Fr. 4,80.
Howe, Günter - Die Christenheit im Atomzeitalter. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
1970, 372 pp., DM. 26,-.
Klink, Dr. J.L. - Kind en geloof. - Ambo, Bilthoven, 1970, 301 pp., f 12,50.
Pol, Dr. W.H. Van de - Het voortbestaan van kerk en christendom. - Nederlands
Uitgeverscentrum, Maaseik, 1970, 292 pp.

Han Fortmann
Oosterse Renaissance
Ambo, Bilthoven, 1970, 68 pp., f 5,50.
In dit, op zijn sterfbed voltooide werkje, constateert de schrijver dat er een grote
belangstelling bestaat voor de Oosterse en met name de Boedistische mystiek.
Daarbij haalt hij de verschillende Oosterse systemen, zoals bijvoorbeeld yoga en
zen, nog al eens door elkaar. Hij meent nu terecht dat er duidelijk een streven is
naar een ander, meer algemeen bewustzijn als dat van het dagelijks leven, waarbij
hij dan aanwijst dat ook in de christelijke mystiek dat andere bewustzijn voorkomt.
Daaruit komt hij nu tot de conclusie dat de kerken deze mystiek moeten verkondigen
en wat minder over Vietnam moeten spreken. Met deze conclusie kan men moeilijk
meegaan. Men moet zeker aan mystiek doen, maar mag daarom de ethiek niet
laten. Daarbij is mystiek iets wat men moet doen en waarover weinig te praten valt.
Feitelijk constateert de schrijver dat godsdienst in is en wil hij feitelijk dat de
christelijke kerken daarvan gaan profiteren. Als de godsdienst werkelijk in is op een
andere manier dan antiek nog altijd in is, dan zal dat vanzelf haar uitwerking op de
geloofsbeleving hebben. Dan kan men misschien een eigentijdse geloofsbeleving
verwachten waarin Oosterse vormen een grote rol gaan spelen.
C.J. Boschheurne

Juan Estruch
Protestants d'Espagne
Desclée & Cie, Paris, 1969, 199 pp..
J.E., lid van de Episcopaalse gereformeerde Kerk van Spanje, presenteerde in 1967
aan de universiteit van Barcelona een thesis welke als boek in Franse vertaling
thans voor ligt. Men vindt er gegevens uit de eerste hand betreffende het Spaanse
protestantisme in zijn verschillende denominaties. In een eerste deel wordt na een
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voorafgaande historische oriëntatie de telling van 1961 en de opdeling van nagenoeg
30.000 protestanten in het Iberisch schiereiland besproken en toegelicht. In een
tweede deel gaat de aandacht naar Barcelona, waar 5000 gelovigen verblijven van
de 5.700 in geheel Catalonië. Het is een socio-religieuze arbeid waarin ter sprake
komen: de sociale integratie, de religieuze praktijk, de verschillende
parochieactiviteiten, en de factor van het moderne leven af te meten aan de mobiliteit
en de vrijetijdsbesteding. In een derde deel tenslotte bespreekt J.E. de
godsdienstvrijheid en de vreemde verhouding van het Spaanse protestantisme
tegenover de oecumene. Wat dit boek ons biedt over het verschijnsel ‘bekering’ en
over de relatie ‘kerk en sekte’ lijkt ons samen met de treffende getuigenissen,
resultaat van drie enquêtes, het meest waardevolle.
S. De Smet

A. Wihler en H. Moulin
Anne de Guigné.
Documents authentiques
Inprimerie monastique Saint-Julien-L'ars, 1970, 247 pp., FF. 15.
Anne de Guigné, eerste kind uit een Franse adellijke familie, werd geboren in 1911.
In 1922 overleed zij en bleef bekend als een uitzonderlijk begenadigd kind. De
auteurs hebben authentieke documenten samengebracht. Deze komen van familie,
vrienden, kennissen en worden afgewisseld met een stel foto's van het meisje en
facsimilés van geschriftjes en kindertekeningen. Cardinal Garone schreef een
welwillend woord vooraf.
S. De Smet
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Wijsbegeerte
Chomsky, Noam - Taal en mens. - Van Loghum Slaterus, Deventer, 1970, 158
pp., f 14,50.
Engelman, Paul - Ludwig Wittgenstein. - Oldenbourg Verlag, München, 1970,
127 pp., DM. 12,80.
Etudes Philosophiques, Les - Hommage à Georges Bastide. - Presses
Universitaires de France, Paris, 1970, avril-june 2.
Miller, R.D. - Schiller and the ideal of freedom. - Clarendon, Oxford, 1970, 130
pp., 30/-.
Sedlmayr, Hans - Gefahr und Hoffnung des technischen Zeitalters. - Otto Müller,
Salzburg, 1970, 70 pp., ÖS 42,-.
Verhoeven, Corn. - Bijna niets. - Ambo, Bilthoven, 1970, 270 pp., f 16,50.

Ton Lemaire
Filosofie van het Landschap
Ambo, Bilthoven, 1970, 224 pp., f 12,50.
De schrijver stelt een aantal hoogst originele en belangwekkende vragen. Wat doen
we eigenlijk als we wonen, wandelen, reizen, tourist zijn. Wat is de werkelijke
betekenis die de archeologie, de heemkennis en de folklore voor ons hebben. Hoe
beleven wij het landschap. Dat laatste gaat hij dan ook nog na met behulp van de
geschiedenis van het landschap in de schilderkunst. Zelfs vraagt hij zich af wat doen
we eigenlijk als we ons bruin laten worden. De vragen zijn origineel; de antwoorden
bevredigen veel minder. De schrijver komt steeds weer op een mythische beleving
van het landschap terug zonder dat hij nu precies duidelijk maakt waar dat uit bestaat.
Hij laat totaal buiten beschouwing dat de verandering in de kennis van het landschap
er vooral een is die veroorzaakt wordt door de verandering in de sociale
verhoudingen. Inderdaad is het juist dat het oude platteland verdwijnt. Het platteland
verstedelijkt, wordt b.v. via de steden bevoorraad zodat het in het dorp vaak moeilijker
is vers brood, groente en fruit te krijgen dan in de stad. Maar om nu te gaan
jammeren zoals de schrijver doet over het verloren gaan van het boerenleven en
de gebondenheid van de boer aan zijn land, is toch wel wat overdreven. Het
boerenleven is onvoorstelbaar hard geweest en totdat de eerste machines kwamen,
was het nauwelijks een menselijk leven. De verhouding van de noest werkende
boer tot zijn landschap verschilde nauwelijks van die van het dier. De boerenroman,
die bij deze schrijver nogal in aanzien staat, geeft dan ook een onwerkelijk beeld
van de wezenlijke onvrijheid van de boer. Pas de stadslucht maakte de mens vrij.
De schrijver heeft dan ook gelijk dat we eigenlijk pas vanuit de stad het landschap
kunnen zien. Dat we hier met een dialectische verhouding te maken hebben, schijnt
de schrijver niet te zien. In deze dialectiek zit dan ook de verstedelijking van het
platteland, die van het platteland nog geen stad maakt maar een nieuwe
samenlevingsvorm die ook de stad zal doordringen.
C.J. Boschheurne

Eugene Kamenka
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The Philosophy of Ludwig Feuerbach
Routledge & Kegan Paul, London, 1970, 190 pp., £ 2.
Schrijver behandelt Feuerbach alsof deze denker een positivist was die zich niet
goed uitdrukte. Het dialectisch karakter van zijn denken wordt dan behandeld alsof
het om taalfouten gaat. Feuerbach is nu eenmaal een dialecticus wiens dialectiek
alleen in zoverre van die van Hegel verschilt dat ze zich niet zuiver in de geest
afspeelt. Schrijver had overigens kunnen zien dat deze denker geen positivist is
doordat hij zelf van Feuerbach aanhaalt de zin dat ieder object door de mens alleen
kan worden begrepen en gekend door zijn relatie met andere mensen zelfs als het
om wetenschap gaat. Voor een dergelijk primaat van de medemenselijkheid, die al
onze kennis van de medemens afhankelijk maakt, is in het (neo)positivisme geen
plaats. De werkelijke bedoeling van Feuerbach ontgaat de schrijver dan ook geheel.
Het gaat deze denker er om te komen tot een synthese van de menselijke
afhankelijkheid van anderen en van de dingen. Kant had de mens in zijn liberale,
post-feodale opvatting alleen als afhankelijk van de dingen willen zien, met dien
verstande dat hij door zijn rede toch een redelijke zelfstandigheid ertegenover in
acht kon blijven nemen. Feuerbachs synthese mislukt feitelijk doordat deze redelijke
zelfstandigheid teloor gaat en de mens weer in de eerste plaats behoeftig wordt en
dus niet vrij is van behoeften. De door hem gezochte synthese lukt eigenlijk pas
aan Marx in diens rijk der vrijheid.
C.J. Boschheurne
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1970, 296 pp.
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Harmondsworth, 1969, 400 pp., £ 5,-.
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- Van Gorcum, Assen, 1970, 208 pp., f 39,50.
Plaschka, Richard Georg und Karlheinz Mack - Die Auflösung des
Habsburgerreiches. - Oldenbourg Verlag, München, 1970, 556 pp., DM. 48,-.
Runciman, Steven - The last Byzantine renaissance. - Cambridge University
Press, London, 1970, 112 pp., 22/-.
Schepens, Luc - 1940. Dagboek van een politiek conflict. - Lannoo, Tielt, 1970,
258 pp., BF. 195.
Taylor, A.J.P. - English History 1914-1945. - (Pelican) Penguin Books,
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Erich W. Gniffke
Jahre mit Ulbricht
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1966, 376 pp., DM. 24,-.
De auteur van dit werk was een vriend van Otto Grotewohl en verdiende samen
met de latere eerste minister van de DDR zijn sporen in de SPD. In oktober 1948
vluchtte hij naar het Westen. Als topfunctionaris van de SPD beleefde hij de intocht
van de Russen in Berlijn en nam hij contact op met de uit Moskou teruggekeerde
communistische functionarissen die later een belangrijke rol zouden spelen in de
DDR: de Gruppe Ulbricht. Gedurende een korte tijd konden de auteur en andere
SPD-leiders zich in de DDR inspannen om te komen tot de uitbouw van een
socialistische partij in de Oostzone van Duitsland. Als dusdanig beleefde hij de fusie
van de SPD met de KPD in één enkele SED. Deze fusie, die wel belangrijk was,
liep tenslotte uit op de liquidatie van de SPD in Oost-Duitsland, daar de belangrijke
partijfuncties in handen bleven van topleden van de communistische partij, bv.
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Ulbricht zelf. Als tijdsdocument over het leven van een hoge partijfunctionaris is het
werk van Gniffke interessant en belangrijk. De auteur weet het zelf beleefde levendig
te vertellen.
A. Van Peteghem

W. Hausenstein
Impressionen und Analysen, letzte Aufzeichnungen
Bruckmann, München, 1969, 272 pp., DM. 28,-.
In 1967 verscheen onder de titel Licht unter dem Horizont het eerste deel van het
dagboek van Hausenstein. Het omvatte de jaren 1942-1946, herinneringen dus aan
een diepbewogen oorlogstijd. In deze band lopen de aantekeningen van 1948 tot
1957. In 1950 werd Hausenstein de eerste Duitse zaakgelastigde te Parijs na de
oorlog. Zo treden naast persoonlijke belevenissen en uitingen van zijn universele
belangstelling nu de politieke gegevens van het naoorlogse Frankrijk meer op de
voorgrond. Allerlei problemen blijken hem te interesseren: de Oost-West verhouding,
communisme en christendom, radicalisme en moderne kunst. Tevens heeft hij
aantekening gehouden van zijn contacten met allerlei belangrijke persoonlijkheden
die hij ontmoette en interessante boeken die hij in die periode gelezen heeft.
Daardoor heeft dit dagboek een actuele betekenis. Het werk, dat fraai is uitgegeven,
bevat ook 7 facsimile's uit zijn handschriften, een bibliografie van de boeken en
artikelen van de auteur en een uitvoerig namenregister.
P. Grootens
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Brahm, Heins - Der Kreml und die CSSR, 1968-69. - Kohlhammer, Stuttgart,
1970, 144 pp., DM. 12,80.
Butler, David and Donald Stokes - Political Change in Britain. - Macmillan and
Co, London, 1970, 509 pp., f 4,50.
Doorn, J.A.A. van en W.J. Hendrix - Ontsporing van geweld. Over het
Nederlands Indisch/Indonesisch conflict. - Universitaire Pers Rotterdam,
Rotterdam, 1970, 311 pp., f 14,90.
Dröge, Frantz e.a. - Publizisten zwischen Intuition und Gewissheit. - Van
Gorcum, Assen, 1970, 61 pp., f 4,50.
Grainger, J.H. - Character and style in English Politics. - Cambridge University
Press, London, 1969, 291 pp., 50/-.
Hofmann, Hans-Hubert - Die Entstehung des modernen souveränen Staates.
- Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1970, 496 pp., DM. 26,-.
Hautmann en Kroner - Kleines Lexikon zur politischen Bildung. - Hornung,
München, 1970, 189 pp., DM. 5,80.
Kimche, Jon - The Second Arab Awakening. - Thames and Hudson, London /
Denis, Borgerhout, 1970, 288 pp., BF. 307. King, Anthony - The British Prime
Minister. - Macmillan and Co, London, 1969, 210 pp., 10/-.
Krippendorff, Ekkehart - Die Amerikanische Strategie. - Suhrkamp Verlag,
Frankfurt 1970, 496 pp., DM. 24,-.
Linke, Horst G. - Deutsch-Sowjetische Beziehungen bis Rapallo. - Wissenschaft
und Politik, Köln, 1970, 296 pp., DM. 35,-. Meissner, Boris, Hrsg. - Die deutsche
Ostpolitik 1961-1970. Kontinuität im Wandel. - Wissenschaft und Politik, Köln,
1970, 448 pp., DM. 38,-.
Mierau, Fritz - Links, / Eine Chronik in Vers und Plakat. - Rutten und Loening,
Berlin, 1970, 455 pp., DM. 27,-.
Narr, Wolf-Dieter - CDU-SPD. Programm und Praxis zeit 1945. - Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, 1970, 327 pp., DM. 29,-.
Oehlke, Paul en Hans H. Herzog - Intellektuelle Opposition im autoritären
Sozialstaat. - Luchterhand, Neuwied, 1970, 216 pp., DM. 12,80.
Raphael, D.D. - Problems of Political Philosophy. - Pall Mall Press, London,
1970, 207 pp., 35/-.
Vahlefeld, Hans Wilhelm - Weltrevolution aus Fernost. Das neue China. - Econ,
Düsseldorf, 1970, 320 pp., geïll., DM. 22,-. Widmann, Carlos - Report aus
Cuba. - List, München, 1970, 150 pp., DM. 11,80.

Botschaft aus Moskau. Vom Leben, Fühlen und Denken der Sowjetbürger
Econ Verlag, Düsseldorf, 1970, 272 pp., DM. 24,-.
Alhoewel op het ogenblik de toeristische activiteit ook naar de Sovjet-Unie toeneemt,
is het toch nog moeilijk om zich een gedachte te vormen over het dagelijks leven
van de Sovjet-burger. Wat denkt deze, hoe reageert hij op de gebeurtenissen waarin
zijn land betrokken is, hoe staat het daar met de intellectuele vrijheden. De auteur
is een West-Europeaan die in Rusland studeerde en er verschillende vrienden heeft.
Hij geeft kriskras een aantal beschouwingen over zijn belevenissen in het Rusland

Streven. Jaargang 24

van Brezjnev en Kosygin. Om allerlei moeilijkheden te vermijden voor zijn vrienden
verkoos hij anoniem te blijven. Het werk bestaat uit een aantal losse notities
gegroepeerd rond volgende thema's: de 21ste augustus in Rusland (inval van
Tsjecho-Slovakije); het neo-stalinisme; notities tijdens een winter in Rusland;
Nadjescha Nikolajewna (gesprekken met een taxichauffeur); de intellectuelen;
verleden en toekomst.
Heel persoonlijke getuigenissen van een man die jaren in Moskou geleefd heeft.
A. Van Peteghem

K.L. Poll
Het masker van de redelijkheid
Politieke Essays
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 191 pp., f 9,50.
Schrijvend over de Amerikaanse democratie merkte Alexis de Toqueville meer dan
een eeuw geleden al op, dat de deugd van een kunstenaar de ondeugd kan zijn
van een staatsman. Dit is in wezen ook het uitgangspunt van Polls beschouwingen
over het politieke leven in het Nederland van vandaag. De politiek is volgens hem
het terrein bij uitstek van de ‘redelijkheid’. Redelijkheid is de norm van de politiek
zoals waarheid de norm is van de wetenschap, goedheid die van de moraal en
schoonheid die van de kunst. Het is de laatste tijd in Nederland echter zo, dat allerlei
lieden - studenten, ideologische zeloten en kunstenaars - zich op de politiek werpen.
Zij zetten dan wel ‘het masker van de redelijkheid’ op, maar achter dat masker schuilt
een bewogenheid vanuit een heel ander normenstelsel, dat aan de politiek volkomen
vreemd is en in feite de politiek denatureert en dus vertroebelt.
Denatureert hij zelf de politiek niet in

Streven. Jaargang 24

99
sterke mate wanneer hij haar de ‘redelijkheid’ als norm toeschuift? De redelijkheid
van het compromis met de feiten - daar komt het op neer. Het zou er treurig met de
politiek uitzien als zij nimmer andere normen had gekend. En het ziét er ook treurig
met de politiek uit in perioden, waarin die ‘redelijkheid’ haar hoogste norm is. In haar
grote perioden leeft de politiek echter uit ideeën, uit idealen - vooral niet te verwarren
met ideologieën. De vaders van de Amerikaanse Grondwet, de vader van de
Nederlandse Grondwet, Thorbecke, de promotoren van onze sociale wetgeving,
waren mensen van ideeën en idealen. Dat studenten, ideologen, kunstenaars dit
in de politiek van vandaag missen - geef hun eens ongelijk! Dat zij bij het zoeken
naar ideeën en idealen ernaast schieten, daar kan men Poll wel een eindweegs in
volgen. Maar om nu te zeggen, dat hij zélf veel inbrengt in het zoeken daarnaar nee. Zijn negativisme maakt het rookgordijn in de politiek alleen maar dichter.
Hans Hermans

John Waterbury
The Commander of the Faithful
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 368 pp., 65/-.
Waterbury, hoogleraar aan de universiteit van Michigan USA, analyseert de
Marokkaanse politieke structuur van de eerste 10 jaar van de onafhankelijkheid van
het land (1956-166).
Een structureel-functionalistische aanpak bij analyse van ‘jonge’ landen voldoet
naar de mening van Waterbury niet geheel: bij nieuwe regimes dient de nadruk te
liggen op de politieke cultuur, zodat de relatie tussen sociaal-historisch bepaald
gedrag en het politieke handelen binnen de nieuwe staat beter bestudeerd kan
worden.
Volgens de auteur voldoen de analytische categorieën als ‘partij’, ‘elites’, klassen
e.d. niet, omdat ze het specifieke van het politieke proces verhullen.
Theoretisch uitgangspunt bij de analyse van het Marokkaanse politieke proces
is dat de politieke cultuur, de normen en waarden die het politieke gedrag bepalen,
het gedrag van de politiek handelende mens begeleiden en als katalysator en
stimulans werken voor politieke actie.
Naar de mening van de schrijver staat speciaal Marokko model voor een
combinatie van ‘traditioneel’ en ‘modern’ in het normbesef binnen het politieke
systeem zoals dat in het Midden Oosten wordt aangetroffen.
Deze combinatie vindt hij speciaal - hoe kan het anders - in de politieke elite.
Deze elite heeft de algemene trekken zoals in alle ‘jonge landen’: hogere opleiding
is bijna een garantie tot toegang tot de elite die belang heeft bij handhaving van de
sociale en machtspolitieke status quo. De betrekkelijk korte (Franse)
protectoraatsperiode weekte de elite niet los van het traditionele waardenpatroon.
In het algemeen constateert Waterbury in het Midden Oosten een grote invloed van
de traditionele cultuur. Daarom meent hij ook Franz Fanon's opvatting te kunnen
bestrijden dat emancipatie van de traditionele waarden en de feodale structuren
door een volksopstand, zoals in Algerije, het belangrijkste mechanisme is tot sociale
verandering. Wanneer Fanon nog zou leven, merkt Waterbury op, dan zou hij zien,
dat ook in Algerije de traditionele politieke waarden weer de overhand gekregen
hebben. In het centrum van het politieke systeem in Marokko, gedomineerd door
de politieke en sociale elite, staat de koning - amir almuminin -, die door een
verdeel-en-heers-politiek de elite de baas tracht te blijven en zich daarbij verzekerd
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heeft van directe controle op het leger en de politie. Hét grote dilemma voor de
koning (Hassan) is het invoeren van economische ontwikkeling zonder het delicate
evenwicht binnen de elite te verstoren. Koning en elite handhaven zich door ‘gepast’
gebruik te maken van terreur-methoden. Daarom is het jammer dat Waterbury geen
gebruik heeft gemaakt van een nadere beschrijving van positie, functie en handelen
van generaal Oufqir, de minister van binnenlandse zaken, om dit te illustreren.
Oufqirs naam is verbonden met de geruchtmakende Ben Barka-affaire en met de
zoutmijnen in het binnenland waarin politieke tegenstanders van het regime de dood
vinden.
Waterbury's analyse is afgezien van dit detail een belangrijke bijdrage tot inzicht
in de politieke structuur van Marokko en het Midden Oosten. Naar de mening van
de auteur is de elite niet of nauwelijks in staat de komende problemen van
urbanisatie, bureaucratisering en volksonderwijs het hoofd te bieden, problemen
die zij zelf scheppen om de eigen positie te kunnen handhaven. Oufqirs
onderdrukking van studentenprotest middels executies en werkkampen is een
symptoom van het wankelen van het elitaire politieke systeem in Marokko, maar
geen garantie dat dergelijk systeem niet in een andere vorm zal blijven bestaan.
F. Nieuwenhof
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Ejlersen, Mette - Orgasme bij de vrouw. - (Alphaboek) Uitgeverij N.V.S.H., 'sGravenhage, 1970, 127 pp.
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Geldard, Frank A. - Handboek van de psychologie, I en II. - Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 491 en 349 pp., samen f 16,-.
Guichard, Olivier - L'éducation nouvelle. Pion, Paris, 1970, 124 pp..
Hadfield, J.A. - Psychotherapie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 489
pp., f 7,50.
Haenen, Dr. A.W. - Van kleuter tot schoolkind. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
19702, 250 pp., f 19,90.
Hofstede, Peter - Tot onze diepe droefheid. - (Anthos), Bosch en Keuning/In
den Toren, Baarn, 1970, 176 pp., f 8,50.
Mannoni, Maud - Le psychiatre, son ‘fou’ et la psychanalyse. - Le Seuil, Paris,
1970, 269 pp.
Meuwese, Dr. W. - Onderwijsresearch. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970,
239 pp..
Moors, Dr. P.C. - Gezinsregeling. - Van Gorcum, Assen, 1970, 313 pp., f 29,90.
Nolte, Helmut - Psychoanalyse und Soziologie. - Hans Huber,
Bern/Stuttgart/Wien, 1970, 247 pp., Schw. Fr. 28,-, DM. 25,-.
Plancke, R.L., uitg. - Paedagogica historica, X, 1. - Gent, 1970, 201 pp.
Pougatch-Zalcman, Léna - Les enfants de Vilna. Une expérience pédagogique.
- Casterman, Tournai, 1970, 234 pp., BF. 90.
Stellwag, Prof. Dr. H.W.F., e.a. - De leraar en zijn klas. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1970, 142 pp., f 10,90.
Stuart, Simon - ‘Say’. An Experiment in Learning. - Thomas Nelson and Sons,
London, 1969, 219 pp., 42/-.
Thiels, Manfred, Hrsg. - Enzyklopädie der Geisteswissenschaftlichen
Arbeitsmethoden. 6. Methoden der Kunst und Muzikwissenschaft. - Oldenbourg
Verlag, München/ Wien, 1970, 153 pp., DM. 24,-. Bij intekening op het geheel
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G.L. Janssen
Jeugd en jonge schrijvers in onze tijd
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 210 pp., BF. 195.
Het eerste deel van dit boek bevat zoals vele andere publikaties een beeld van de
jeugd in deze tijd. Op zichzelf niet slecht. Maar te uitgebreid (120 pp.) t.o.v. het
tweede deel (60 pp.), in functie waarvan het zou geschreven zijn. Een element dat
hier sterk naar voren gebracht wordt is het onderscheid tussen de puberteit of
jeugdjaren en de daarop volgende periode van jongvolwassenheid. De hedendaagse
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jeugd zou te bestempelen zijn als een zachte generatie, terwijl de
maatschappij-kritische houding typerend zou zijn voor de jongvolwassenen. Het
tweede deel behandelt de tijdgeest bij jonge vlaamse prozadebuten (20 debuten
tussen 1957 en 1966). Wat opvalt is het groot aantal werken geschreven in de eerste
persoon én in de tegenwoordige tijd. Daarenboven zijn de romans waarin de
gedachten overheersen, meestal geschreven in de eerste persoon en in de
tegenwoordige tijd. Bij de romans waar de actie overheerst, vindt men de
tegenovergestelde tendens nl. derde persoon en verleden tijd. De ideeën van de
jonge schrijvers worden eerst negatief beschreven en dan komt men tot
maatschappijkritiek en vereenzaming, vervreemding. Positief beschreven kan men
zeggen dat een vrije, persoonlijke uitbouw van eigen bestaan primeert. Het
schuldbewustzijn wordt op een originele manier behandeld. De jonge auteurs leggen
geen wederkerige band tussen seksualiteit enerzijds en huwelijk en gezin anderzijds.
Positieve normen voor het gedrag vindt men zelden, al kan men vermelden: het
positief bijdragen tot de vrije uitbouw van het bestaan van iemand anders (liefde
maakt de ander vrij). In het derde deel (30 pp.), ‘konfrontatie’, is ondermeer
interessant een korte typering van de moraal der bestudeerde auteurs. Deze blijkt
een humanisme te zijn met 3 hoofdprincipes: 1) integriteit van het individu, dat
volkomen vrij moet zijn; 2) ge-
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meenschap gebaseerd op liefde en rechtvaardigheid, oprechtheid en waarachtigheid;
3) volkomen harmonie tussen het lichamelijke en het spirituele in de mens. Als slot
van deze bespreking een korte bemerking nog: het boek bevat geen analyses van
de werken afzonderlijk. Geen verticale analyses, alleen horizontale.
P. Marineau

Celia Green
Vlucht in de medemens
(Boom paperback), Boom, Meppel, 1970, 129 pp., f 8,90.
Hoe komt het dat je, wanneer je een vraag stelt over de mens en het universum,
altijd een antwoord krijgt dat gaat over de ‘mens in de samenleving’? Dat is de vraag
die de schrijfster, directrice van het Oxford Institute of Psychofysical research, zich
stelt aan het begin van dit boekje. Zij tracht de psychologische krachten te
achterhalen die bepalen dat men zo vaak zegt dat andere mensen datgene zijn
waarmee de mens ‘in laatste instantie’ te maken heeft. Brutaal in het formuleren,
geestig in het associëren tracht de schrijfster de heersende opvatting van geestelijke
gezondheid te ontmaskeren als een angstvallige ontkenning van de werkelijkheid,
waarin sociologie de troost én opium is van iedereen voor iedereen. Het omgekeerde
van de geestelijk gezonde mens, die verstandige boeken schrijft, verstandig over
het bestaan spreekt, een religie, filosofie en wetenschap van het gezonde verstand
pleegt, zou de trekken vertonen van een alternatieve bestaanswijze, waarin de mens
meer belang stelt in de werkelijkheid dan in andere mensen, waarin het begrip
oneindigheid niet verdrongen wordt, en waarin gedrevenheid, slechts op één zaak
geconcentreerde aandacht, onvoorwaardelijkheid en geestelijke autarkie naar voren
komen. Wanneer de schrijfster als voorbeelden van deze levenswijze Christus en
Nietzsche aanhaalt, op basis van een ‘vluchtige’ exegese van de evangelies en
over de eerste geschriften van de tweede persoon, vervluchtigt haar origineel betoog
en ontaardt het in een vlucht voor logica en feitelijkheid.
Het sterkste punt van dit in weerbarstige stijl geschreven betoog is gelegen in het
constateren dat bij alle pleidooien voor communicatie van ik-jij-verhoudingen etc.,
de mensen bij gebrek aan dromen over oneindigheid zo stokstijf bevroren zijn dat
ze nauwelijks een woord kunnen wisselen.
G. Wilkens

Biografie
R.A. Blondeau
Mandarijn en Astronoom. Ferdinand Verbiest S.J. (1623-1688) aan het
hof van de Chinese Keizer
Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1970, 525 pp., geïll., BF. 385.
Onlangs voor de BRT ondervraagd over zijn opzet, verklaarde R.B. dat zijn zin voor
de geschiedenis van de astronomie hem twee beroemde Vlamingen heeft doen
waarderen: de Brugse mathematicus Simon Stevin, en de wellicht op dit terrein
minder bekende Jezuiet Ferdinand Verbiest uit Pittem. Vooral de laatste heeft hem
blijkbaar geïntrigeerd. Jarenlang geduldig opsporingswerk, een uitgebreide
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briefwisseling, aanhoudend contact met sinologen en astronomen hebben het
mogelijk gemaakt een historisch verantwoorde biografie te wijden aan deze
merkwaardige missionaris in het China van het einde van de 17e, het begin van de
18e eeuw. Blondeau biedt zijn lezers echter meer dan een biografie. Hij zocht zich
immers een oordeel te vormen over de waarde en de betekenis van zijn held tegen
de brede achtergrond van de Europese cultuurgeschiedenis en in het licht van een
belangwekkende episode uit de kerkgeschiedenis, gekenmerkt door de oprichting
van een soort ministerie voor buitenlandse missies, de Propaganda Fide en zijn
conflict met het Patrao van de kwijnende Portugese wereldmacht. De voornaamste
bron van dit werk zijn evenwel de verschillende publikaties (boeken, verhandelingen,
memories van toelichting, tabellen, cartografisch materiaal en ephemeriden) en
brieven van Verbiest zelf geweest (pp. 482-494). De historici van de fameuze kwestie
der Chinese riten zullen voor de toekomst verplicht zijn rekening te houden met
Blondeau's visie (p. 307, n. 4). De schrijvers van tal van cultuurhistorische
monografieën en naslagwerken zullen al te westerse uitspraken dienen te
herschrijven (p. 375 b.v.). Misschien vinden sommigen deze biografie te wijdlopig
geschreven. Het mag dan waar zijn dat inderdaad op p. 132 Verbiest voor het eerst
ten tonele verschijnt, en men zich afvraagt of het zin heeft te spreken over het al
dan niet gemotiveerde in Verschaeves toneelstuk be-
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treffende Verbiest (pp. 400-404). Toch zal iedereen toegeven dat het overzicht van
de Chinese cultuurgeschiedenis, de wetenswaardigheden over de oud-christelijke
missie in China ten tijde der Nestorianen, en zelfs de curiosa mechanica welke de
medewerkers van deze mandarijn samenknutselden ten gerieve van de keizer, aan
het leven van de missionaris een merkwaardig reliëf geven. Staan blijft dat men dit
boek in vlotte, soms wat noord-nederlands getinte stijl geredigeerd, leest als een
roman. Het is verbazend hoe de schrijver zoveel eruditie wist te verwerken tot een
afgerond geheel. Treffend is de manier waarop S. scherp en toch discreet, zonder
een spoor van chagrijnigheid, zijn waardering uit over de Kerk en haar wel eens al
te menselijke gedragingen. Wat de astronomie betreft kunnen we de Leidse professor
Zürcher ten volle bijtreden en zeggen dat ‘deze passages van een uitzonderlijke
helderheid zijn, die het ook voor niet ingewijden in deze moeilijke materie mogelijk
maken zich een beeld te vormen’. Een werk van dit niveau is zeldzaam. Een
eminente Vlaamse bijdrage tot geschiedenis van de wereldcultuur.
S. De Smet

Relman Morin
Dwight D. Eisenhower.
Een dossier van Associated Press
Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1970, 222 pp., geïll., BF. 250.
Een merkwaardig knap geschreven en goed gedocumenteerd relaas van het leven
van deze inderdaad eenvoudige maar grote Amerikaan. Relman Morin behoorde
tot een van de drie bevoorrechte journalisten die de executie van de Rosenbergs
meemaakte. Met eersterangsinformatie kon hij in een aantal gesprekken met zijn
held iets van de sluier oplichten welke elk mensenleven dekt. Eisenhower stemde
toe, hoewel niet zonder tegenzin, toen hij hoorde dat het boek een biografie zou
worden. Titel, datum en wijze van verschijnen interesseerden hem niet. Toch beleefde
de ex-president er genoegen aan te vertellen over zijn verleden, over zijn jeugd en
zijn vrienden vooral.
Wie dit boek ter hand neemt, leest het van de eerste tot de laatste bladzijde. Hij
leeft mee met de barvoets achter zijn groentekar aanlopende kleine Ike, die moet
werken om in het onderhoud te voorzien en met zijn broer kruis of munt gooit om
uit te maken wie van beiden om het jaar zal gaan werken om de ander toe te laten
te studeren. Dat Ike verloor bij de opgooi en nachtwerk aannam in een zuivelfabriek
zullen velen misschien niet weten. Maar het boek van Morin is meer dan petite
histoire. Het is boeiend te zien hoe de toekomstige generaal zijn kans kon wagen
voor het vergelijkend examen dat hem de toegang tot Westpoint ontsloot en het
langs figuren als Former, Mac Arthur en Marshall op onvermoede wijze bracht tot
de rang van geallieerd opperbevelhebber met vrienden als Patton en Bradley naast
zich.
‘De dag van vandaag lijkt enkel maar de voortzetting van wat ik sinds juli '41 heb
meegemaakt, zelfs al eerder’, zo annoteert de nieuwe president in zijn journaal de
eerste dag van zijn verblijf in het Witte Huis. Hiermee lijkt Eisenhower die altijd de
politiek zo geschuwd had, zijn eigen verbazing te uiten over de wending die zijn
leven had genomen.
Het is duidelijk dat vooral dit tweede gedeelte met bewondering maar ook met
realisme en politieke bedoeling geschreven is. Daarvoor getuigen de bondige
hoofdstukjes over Korea, de affaire Rosenberg, het Mac-Cartyisme, de Suez-crisis,
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de rassenrellen van Litle Rock, de eerste Spoetnik (4 oktober 1957), de relaties met
Chroestjew en de verwikkelingen naar aanleiding van Gary Powers' neergehaalde
U-2, het genereuze gebaar van het hospitaalschip ‘Hope’ in de wateren van het
Verre Oosten, de nederlaag van Nixon voor het presidentschap, en tot slot het
bericht van de moord op J.F. Kennedy terwijl Eisenhower in Normandië de twintigste
verjaring van zijn grootse wapenfeiten herdenkt.
Vele facetten van de vijf sterren-generaal worden aldus belicht. Daarbij zijn
opvallend zijn temperamentvolle beslissingen (b.v. de verhouding met Darlan en
de Fransen in voorbereiding op de invasie), zijn trouwe vriendschap (o.a. met Taft,
Dulles en Nixon), zijn diep geloof (aldus b.v. het gebed uitgesproken vóór zijn
inaugurale rede als president en dat hij op de keerzijde van een enveloppe schreef
toen hij in zijn wagen naar de plechtigheid werd gereden).
Tientallen foto's met gepaste onderschriften illustreren dit leven van deze moderne
Amerikaan die toch durfde te schrijven ‘dat vrijheid niets betekent, tenzij er geloof
is’.
Een in alle opzichten verhelderend en verrijkend boek waarvan DDB een fraaie
uitgave heeft weten te bezorgen.
S.D.S.

Streven. Jaargang 24

103

Wetenschappelijk allerlei
Allison, Anthony - Biologie van de seksualiteit. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 302 pp., f 6,50.
Ardenne et Gaume. - Editions Mercator, Anvers, 1970, 249 pp..
Coult, D.A. - Moleculen en cellen. - Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 183
pp., f 4,50.
Fox, Robin - Verwantschap en huwelijk. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970,
270 pp..
Geus, Dr. C.A. de - Huisarts en kankerpatiënt. - Van Gorcum, Assen, 1970,
172 pp., f 17,50.
Groen, Gerard e.a. - Drugs. - (Hoe heet?), Malmberg, Den Bosch, 1970, 43
pp.. Hooff, Dr. Ir.J.H.C. van en Ir.R. Wyatt - De chemische binding. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 29 pp., f 5,50. Harrison, G.A. e.a. - Biologie
van de mens, I en II. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 348 en 261 pp..
Pothorn, Herben - Aap en mens in de evolutie. - Zomer en Keuning
Wageningen, 1970, 191 pp., f 12,90.
Stahl, Franklin W. - Het mechanisme van de erfelijkheid. - Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1970, 260 pp., f 7,50.
Schmeck Jr, Harold M. - De artificiële mens. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1970, 249 pp., f 5,-.
Thiadens, Dr. A.J.H. en M.J. Smulders-Aghina - Huisarts van de toekomst. Katernen 2000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 23 pp., f 2,-.

D.A. Coult
Moleculen en cellen
(Prisma Comp.), Spectrum, 1970, 180 pp., f 4,50.
Het is intussen gebleken dat de grote verscheidenheid in levensprocessen die de
biologie in haar adolescentieperiode heeft kunnen catalogiseren, binnen een
wetenschappelijke benaderingswijze tot een aantal scheikundige reacties herleid
kan worden. De biologie verkeert nu in het stadium dat ze steeds meer inzicht
verkrijgt in het verloop van zulke processen. Het blijkt daarbij voor een groot gedeelte
te gaan om de vele stofwisselingsprocessen die zich binnen een cel - als eenheid
van levensactiviteit - afspelen.
Het onderhavige boek gaat dan ook allereerst in op de bouwbestanddelen van
een cel: kunnen we de structuur daarvan achterhalen, en op een dergelijke wijze
misschien ook het functioneren ervan verstaan? Aldus komen belangrijke organische
stoffen als koolhydraten, eiwitten, organische zuren en vetten ter sprake. Vervolgens
wordt aandacht gevraagd voor activiteiten in de cel: de waterverhouding, opname
van stoffen (diffusie en osmose), het vastleggen van energie en het putten van
energie, en de belangrijke katalytische werking van enzymen. Tot slot komt S. terecht
bij de regulerende werking binnen de cel, welke onder controle staat van een
erfelijkheidscode en van omringende cellen (het organisme).
Het boek gaat dus vrij diepgaand in op levensprocessen die in hun totaliteit het
leven gestalte schijnen te geven. Voor de amateur die iets van scheikunde afweet,
is de inhoud erg aanbevelenswaard, omdat het een aantal ‘intuïtieve’ waarnemingen
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rondom het leven uitdiept en basis geeft. Het zou zelfs te overwegen zijn of dit boek
niet als een handboek kan dienen op hogere klassen van het voortgezet onderwijs.
G. Verschuuren

Dr. Lutz von Hupperschwiller
Familie und Jugendkriminalität II Gewissen und Gewissensbildung in
Jugendkriminologischer Sicht
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1970, 132 pp., DM. 25,-.
Het boek heeft, behalve een korte inleiding en een slotbeschouwing, 3 delen: (I)
Wezen, structuur en functies van het geweten, (II) De aanleg van het geweten en
het proces van de gewetensvorming, (III) De mogelijkheden van misvorming en van
beïnvloeding van het geweten. De schrijver nam de moeite om in dit raam al het
materiaal te rangschikken dat hij uit de desbetreffende literatuur kon opdelven. De
begrippen autonoom en heteronoom geweten werden breedvoerig uitgewerkt.
Deze indrukwekkende literatuurstudie loopt uit in 3 simpele hypothesen en enkele
notities over de wijze waarop deze pragmatisch zouden kunnen worden nagetrokken.
De verwerkelijking van deze verificatie zal vele geïnteresseerden wellicht meer
boeien dan de vrij droge weergave van zo veel literair speurwerk.
Dit toch wel belangwekkend boek is no. 4 in de serie ‘Kriminologie’ onder redactie
van Prof. Dr. Th. Würtenberger.
J.J.C. Marlet
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Horst Steinmetz, Hrsg.
Lessing - ein unpoetischer Dichter
Dokumente aus drei Jahrhunderten zur Wirkungsgeschichte Lessings
in Deutschland
Athenäum, Frankfurt, 1969, 598 pp., DM. 54,-.
Van J.D. Michaelis' recensie over Lessings debuutdrama Die Juden (1754) tot
Hannah Ahrendts Lessingrede (1960), vertegenwoordigd door 111 auteurs van
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diverse recrutering, levert docent Duitse letterkunde te Amsterdam Dr. H. Steinmetz
de verbijsterende bewijzen dat de reputatie van G.E. Lessing constant labiel is
geweest. Met de lippen werd hij als een monument beleden, maar in alle tijden en
uit zowat alle hoeken klonk in dezelfde adem wantrouwen mee. S.'s uitvoerige
inleiding vat de aard en de redenen voor deze labiliteit uitmuntend samen: eigenlijk
houden de Duitsers niet van hem. Ze loven hem als criticus, als polemist, als literair
hervormer, maar precies deze nadruk op het intellectuele gehalte van zijn betekenis
heeft verhinderd dat hij ook als creatief auteur op volle waarde werd aanvaard.
Intellect zou gevoel, gemoed, ziel, innerlijkheid, eenvoud uitsluiten; zijn oeuvre bleef
latent of voluit het verwijt van imperfectie niet gespaard. Argumenten werden gezocht
in zijn niet erg gelukkige levensloop; zijn werk kan dan als menselijke compensatie
wel aanvaardbaar worden, de premisse voorkomt volkomen rijpheid. Zo werden
ook de correcties mogelijk: niet de persoon, wel de tijd heeft Lessing afgeleid van
eigen creatieve vervulling. Daarom konden zijn voorbeeldig-menselijk optreden, zijn
principevaste oprechtheid, zijn national(istisch)e inzet gesublimeerd worden en
analogie bewaren voor telkens het nieuwe interpretatiemoment, zijn Nathan als
misbruikt antithesesymbool tussen Duitsers (i.p.v. christenen) en Joden inbegrepen.
Deze prachtige functionele anthologie (facetten belichtend die literairhistorisch en
daarboven uit reliëf aangeven zoals nooit voordien) herstelt synthetisch de eigen
aard van Lessings persoonlijkheid en werk, terwijl ze tevens de ontwikkeling en
wijzigingen in het denken van tijdgenoot en opvolger in beklemmende getuigenissen
opvangt. Van deze actualiteit uit moet een re-evaluatie kunnen inzetten.
C. Tindemans
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Joseph Roth
Der Neue Tag
Unbekannte politische Arbeiten, 1919 bis 1927
Wien, Berlin, Moskou
Samengesteld door Ingebrog Sültemeyer
Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1970, 280 pp., DM. 12,-.
Literaire arbeid en schrijven van geschiedenis zijn onverbrekelijk verbonden, vooral
wanneer de historicus de gevoelsdimensies, verbonden aan gebeurtenissen in een
bepaalde periode tracht weer te geven. In zo'n geval zal hij gebruik maken van het
essay, het impressionistisch reisverslag en het dagboek. Het herontdekken van
schrijvers als Roth is geen ‘speling van het lot’, maar een direct gevolg van de
politieke belangstelling van onze tijd. Joseph Roth was intellectueel, d.w.z. kritisch,
óók ten opzichte van de uitvoerders van zijn eigen idealen. Meesterlijk beschrijft
Roth zijn angst voor het wegebben van het revolutionaire elan, de corrumpering
van het ideaal. Brechtiaans rekent Roth af met de Duitse bourgeoisie en het
klein-burgerdom, huiveringwekkend is zijn politiek vóórgevoel beschreven in
‘Nationalismus im Abort’, gepubliceerd in Vorwärts van 1922: ‘In allen anderen
Ländern sah ich nur sexuelle Schweinereien. In Deutschand auch politische. Ein
echter Nationaler kann keine Rotunde verlassen, ehe er nicht seinem Drange, ein
Hakenkreuz hinter sich zu lassen, Genüge getan’.
In zijn reisverslagen uit de Sovjet Unie uit 1926 zien we de verburgerlijking van
de revolutie getekend; de negende verjaardag van de revolutie is geen volksfeest,
maar verworden tot een sinistere byzantijnse plechtigheid, met machthebbers op
het mausoleum van Lenin en het rode leger over een immens, nat plein. Een
uitstekende bundel!
F. Nieuwenhof

Per Olof Sundman
Ingenieur Andrées Luftfahrt
Benziger, Zürich, 1969, 409 pp., SF. 17,80.
Er is in Zweden op het gebied van de moderne zakelijke roman een vrij sterke
stroming die zich toelegt op het beschrijven van historische gebeurtenissen. Sundman
o

( 1922) is hier wel de belangrijkste naam. Hij beschrijft objectief wat zijn personen
zeggen en doen. In zijn eerste werken was hierbij duidelijk de invloed van de nouveau
roman merkbaar. Michel Butor schreef een lovende inleiding bij de Franse vertaling
(1965) van zijn vierde boek Expeditionen (1962; deze roman werd ook vertaald in
het Duits, Engels, Deens, Pools, Italiaans en Spaans; in het Nederlands schijnt
alleen Tva dagar, tva nätter, 1965, bij De bezige Bij verschenen te zijn als Twee
dagen, twee nachten, 1968).
Zijn jongste boek Ingenjör Andrées luftfärd (1967) overtreft wellicht al zijn vroeger
werk. Het werd bekroond met de grote romanprijs van Litteraturfrämjandet en met
de literatuurprijs van Nordiska radet en is nu verschenen in een Duitse vertaling van
Udo Birckholz. Sundman beschrijft er de mislukte poging van drie Zweden om in
1897 per ballon van een eilandje ten N.W. van Spitsbergen uit de Noordpool te
bereiken. Een 480 km verder naar het noorden toe moesten ze landen, over het ijs
bereikten ze nog een eiland ten N.O. van Spitsbergen, waar ze omgekomen zijn,
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waarschijnlijk vergiftigd door trichinen uit ijsberevlees. In 1930 werden hun stoffelijk
overschot, hun aantekeningen en 't dagboek van Andrée, hoofd van de
ontdekkingstocht, teruggevonden. Sundman volgt deze gegevens nauwkeurig en
legt het verhaal in de mond van Fränkel, een jong ingenieur. Zijn relaas is zakelijk
en nuchter, zelfs ontnuchterend in de zin dat hij de klein-menselijke kanten aantoont
van wat als een heldendaad kon worden beschouwd. Plaats voor literaire
experimenten is er niet meer in dit sobere verhaal, dat hoezeer het verloop ervan
van meet af aan ook bekend is, toch boeit door de psychologische belangstelling
en de verbeeldingskracht van de schrijver.
V. Claes
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Eva Kolinsky
Engagierter Expressionismus. Politik und Literatur zwischen Weltkrieg
und Weimarer Republik
J.B. Metzier, Stuttgart, 1970, 232 pp., DM. 19,80.
Gisela Luther
Barocker Expressionismus? Zur Problematik der Beziehung zwischen
der Bildlichkeit expressionistischer und barocker Lyrik
Mouton, Den Haag, 1969, 177 pp., f 30,-.
Kolinsky's studie, beperkt tot de literaire tijdschriften, onderzoekt twee aspecten: de
plannen voor een maatschappijvernieuwing, opgekomen uit de oorlogservaring die
in acuut pacifisme omslaat, en de actuele inzet voor de politieke inhoud en werking
van de Weimar-republiek. S. ontleedt zorgvuldig het eigen pathos en utopisme van
de toonaangevende bladen (Die Aktion, Die Weissen Blätter, Der Sturm) en stelt
de specifieke optiek van kunst, kunstenaar en massa in reliëf. Alle elementen blijken
aanwezig om op 1917 en de oktoberrevolutie te reageren, al levert dit nog een reeks
gradaties en nuances in een socialistisch wereldbeeld op. De revolutie-idee
(inderdaad als religieus aangetoond) blijkt stilaan te verlopen in splinterkliekjes: Das
Forum (in aansluiting bij de Clarté-beweging), Revolution, Neue Erde, Menschen,
van extreem communisme tot nazi-koketterie (Heinar Schilling). Belangrijk lijkt mij
dat, waar de literair-esthetische periodisering van het expressionisme het eindpunt
reeds in 1918, hoogstens 1920 wil plaatsen, S. hier weet aan te tonen dat de
vernieuwingsimpuls in de sociaal-maatschappelijke thematiek onverzwakt zij het
niet op hetzelfde niveau tot het einde van de jaren '20 werd aangehouden. G. Luther
bewijst dat de lichtvaardig gehanteerde termen als zou het expressionisme een
herbeleving van barokkenmerken zijn, niet te handhaven zijn. Een fundamentele
studie die een bestaande visie meteen volkomen vernietigt, is deze bijdrage bepaald
niet; de uitgebreide bewijsvoering voor zowat alle facetten van de metafoor -techniek
(hoofdzakelijk gebaseerd op materiaal uit G. Heym, resp. A. Gryphius) is nochtans
zo stevig, dat ze een einde stelt aan de loslippige associaties.
C. Tindemans

Jürgen Jacobs
Letzte Aufzeichnungen
Wielands Romane
Francke, Bern, 1969, 123 pp., Schw. Fr. 12,80.
Men heeft Christoph Martin Wieland (1733-1813) niet zelden van frivoliteit en
oppervlakkigheid beticht. Inderdaad was het de lichtvoetige, mondaine cultuur van
het achttiende-eeuwse Franse hof, die Wieland tijdens de voornaamste periode van
zijn literaire produktiviteit inspireerde, waarbij hij het zorgvuldig vermeed op
diepergaande levensvragen in te gaan. Jacobs bewijst in zijn werk echter eens te
meer, dat deze kijk op de coryfee van de Duitse rokokoliteratuur eenzijdig is. De
piëtistisch opgevoede Wieland was en bleef een man van de Verlichting, die in heel
zijn oeuvre het nut van de lezer beoogde. Wieland wilde zijn kleinsteedse
medeburgers opvoeden en beschreef daarom met pedagogische bedoelingen steeds
weer het ideaal van een ‘schöne Gesellschaft’, waarin men hoffelijk en tolerant,
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wars van elk dogmatisme en alle extreme opvattingen, geestig en galant met elkaar
omgaat en converseert. Deze scepticus, die de diepere vragen uit de weg ging, niet
omdat hij ze ontkende, maar omdat hij uit eerbied ervoor ze niet met een half
antwoord wilde afdoen, was ervan overtuigd dat een urbaan mens die altijd het
gulden midden weet te houden, niet slecht zijn kan. Deze kijk van Jacobs op Wieland
is niet nieuw. Maar door zijn methode, een nauwkeurig onderzoek van alle aspecten
van Wieland's ‘Gesellschaftsideal’, weet hij die kijk overtuigender te beschrijven en
te verdedigen dan dit tot nog toe gebeurd was.
Th. van Oorschot

Per Olov Enquist
Die Ausgelieferten
Hoffmann und Campe, Hamburg, 1969, 461 pp., DM. 19,80.
Ook dit werk kan men bij de zakelijke historische Zweedse romans rangschikken,
ofschoon het meer reportageachtig is dan het boek van Sundman, zozeer zelfs dat
het bijna onder de rubriek Geschiedenis besproken kan worden. In 1946 werden
146 Baltische militairen, die het Duitse uniform gedragen hadden en in 1945 naar
Zweden gevlucht waren, aan Rusland uitgeleverd. Dit verwekte een storm van
protest vooral in Zweedse kerkelijke kringen, een hongerstaking en enkele
zelfmoorden bij de geïnterneerden. De houding van alle betrokkenen wordt van
verschillende zijden belicht. De schrijver blijft objectief, maar wil blijkbaar toch de
sociaaldemocratische regering die het besluit tot uitlevering wel niet nam, maar toch
uitvoerde, schoon wassen van verdachtmakingen. Het lot van de Balten wordt ook
na 1946 gevolgd: niemand werd onrechtvaardig streng gestraft. De reportagetechniek
o

van Enquist ( 1934) herinnert aan T. Capotes In Cold Blood. Legionärerna (het
Zweedse origineel is van 1968) werd ook bekroond met de literatuurprijs van Nordiska
radet.
V. Claes

Streven. Jaargang 24

107

Theater
Borchert, Hans Heinrich - Das europäische Theater im Mittelalter und in der
Renaissance. - Rowohlt, Reinbek, 1969, 225 pp., geïll., DM. 6,80.
Canaris, Volker, Hrsgb. - Ueber Peter Weiss. - Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 184
pp.
Friedman, Melvin J. - Samuel Beckett now. - University of Chicago Press,
London, 1970, 275 pp., 72/-.
Garland, H.B. - Schiller, the dramatic writer. - Oxford University Press, London,
1969, 301 pp., 63/-.
Griffiths, Richard - The dramatic technique of Antoine De Mont-Chrestien. Oxford University Press, London, 1970, 236 pp., 60/-.
Hein, Jürgen - Spiel und Satire in der Komödie Johann Nestroys. - Gehlen,
Bad Homburg V.D.H., 1970, 193 pp., DM. 32,-.
Helene Wiegel zum 70. Geburtstag. - Henschel, Berlin, 1970, 161 pp., geïll.
Jotterand, Franck - Le nouveau théatre américain. - Le Seuil, Paris, 1970, 255
pp. Leisler, Edda en Gisela Prossnitz - Max Reinhardt und die Welt der
Commedia dell'arte. - Müller, Salzburg, 1970, 44 pp., geïll., ÖS. 88,-.
Mrozek, Slawomir - Stücke III. - Henssel, Berlin, 1970, 265 pp., DM. 12,80.
Reich, Bernhard - Im Wettlauf mit der Zeit. - Henschelverlag, Berlin, 1970, 394
pp. Saccio, Peter - The court comedies of John Lyly. - Princeton University
Press, Princeton, 1969, 253 pp., $ 6,95.
Tillyard, E.M.W. - Shakespeare's problem plays. - Penguin Books,
Harmondsworth, 1970, 154 pp., 8/-.
West, Morris - The Heretic. A Play. - Heinemann Educational Books, London,
1970, 89 pp., 12/-.
Winter, Oswald Le - Shakespeare in Europe - Penguin Books, Harmondsworth,
1970, 383 pp., 12/-.

Reinhold Grimm und Jost Hermand, Hrsg.
Deutsche Revolutionsdramen
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, (1969), 884 pp., DM.24,-.
Deze anthologie valt wel te loven: zelden is een aanhoudend symptoom van
maatschappijkritische aard zo overzichtelijk samengebracht. De uitgevers hebben
getracht, van G.Büchner (Dantons Tod, 1835) tot T. Dorst (Toller, 1968) die stukken
bij en tegenover elkaar te stellen die de revolutie als kernthema bevatten. In de
praktijk levert dat een reeks thema's op. Er zijn auteurs die objectief over een of dé
revolutie handelen maar enkel zichzelf, hun aspiratie, hun onmacht, hun utopie
dramatiseren: G. Büchner, A. Schnitzler, R. Goering, E. Toller, P. Weiss. Anderen
schrijven agitatorische (burger-)drama's, knappe procédé's met hoofdletterwoorden
op de geschikte opjutmomenten: R. Griepenkerl, G. Hauptmann, A. Paquet,
cabarettesk-fris in volksrevuestijl gecamoufleerd bij A. Glassbrenner. Brecht brengt
harde, pijnlijke doctrine in scenische podiumoratoria (Die Massnahme, Die Mutter)
of simplificerende, haatvertekende debielendramatiek (Die Tage der Commune),
zoals vóór hem reeds het onverdraagzame Demos und Libertas (auteur anoniem)
of de Dritte Internationale (door een KP-collectief). Als een wanhopig-besluiteloos
stuk projecteert T. Dorst zijn Toller in vraagteken-dilemma-apostrofe. De vlugge
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inleiding van de twee geleerde heren blijft ontwijkend-historisch en vermijdt de
essentiële problematiek van het genre. Fataal dringt zich het inzicht op dat (op een
zichzelf dwingende Brecht na) niemand een politiek drama schrijft, maar zich van
het drama bedient om over politiek affectief te doen. Dat verklaart over de anderhalve
eeuw heen het uitblijven van enig onmiddellijk effect, van enige fenomenologische
analyse, van enige werkelijke politiserende kunst.
C. Tindemans

Arnold Heidsieck
Das Groteske und das Absurde im modernen Drama
Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 144 pp., DM. 12,80.
Het avantgardedrama van de twee voorbije decennia noemen we, ongenuanceerd,
‘absurd’; één van de stilistische kenmerken ervan is het ‘groteske’. S. wil deze
identificatie, die tegelijk een ondergeschiktheidsverhouding aangeeft, specificeren,
zich polemisch afzettend tegen W. Kayser's omschrijving van de groteske als
historische ontwikkelingscategorie. De vraag blijft echter of het onderscheiden van
een polaire relatie tussen, ‘grotesk’ en ‘absurd’ overal duidelijk genoeg of zonder
meer evident is. Als ik S.'s hermetisch taalgebruik benaderend begrijp (de confrontatie
tussen B. Brecht's Im
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Dickheit der Städte en S. Beckett's Fin de partie versterkt althans mijn vermoedens),
dan ziet S. het groteske als een stilistische verheviging die het fantastische opzoekt
vanuit een realiteitsaspect dat zijn essentie put in maatschappelijke fenomenen,
terwijl het absurde met een vergelijkbaar-identiek instrumentarium te werk gaat
vanuit een ideëel aspect dat zijn essentie vindt in metafysische interpretatieschema's
van de werkelijkheid. Onderweg rekent S. ook af met de tragikomedie die met geen
van beide signalementen iets vandoen zou hebben. Ik deel S.'s overtuiging, dat hij
met deze kwalificaties in de buurt komt van waarachtige fundamenten die meer dan
alleen subtiele verschillen aangeven; dat neemt echter niet weg dat de argumentering
te kryptisch is gebleven en om bredere armslag vraagt. Het thema verdient overigens
een ruimere behandeling, aangezien hier op niet-toevallige gronden elementaire
evolutie-aspecten en -factoren van de actuele dramaturgie ter analyse worden
aangetrokken.
C. Tindemans

Jörg Lingenberg
Das Fernsehspiel in der DDR
Ein Beitrag zur Erforschung künstlerischer Formen
marxistisch-leninistischer Publizistik
Verlag Dokumentation, München, 1968, 340 pp., DM. 18,-.
Van wat S. tussen 1 april en 31 juli 1962 op het Deutsches Fernsehen (DDR) aan
dramatische programma's heeft bekeken, heeft hij een boeiende, zij het vrij schoolse
analyse gemaakt; het gaat niet om een geschiedenis van het TV-spel, maar om een
structuuranalyse met communicatiewetenschappelijke synthese. Om zijn bevindingen
in het correcte kader op te hangen, laat hij zijn conclusies voorafgaan door
oriënterende hoofdstukken: de ideologische en organisatorische voorwaarden en
de dramaturgische en ideologische werkingselementen van het DDR-TV-spel.
Nauwkeurige classificatie (historisch, socialisme-opbouwend, anti-bondsrepublikeins,
anti-amerikaans, DDR-verdedigend) leidt tot evaluatie die de inhoud en de
vormnormen inpast in geprefabriceerde schema's, werktechnisch op magistrale
wijze gedoseerd. S. weet alvast waar te maken dat onze esthetisch-werkimmanente
criteria niet te hanteren vallen bij de analyse van een uit ideologische perspectieven
opgezette dramatiek.
C. Tindemans

Friedrich Dürrenmatt
Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht nebst einem helvetischen
Zwischenspiel
(eine kleine Dramaturgie der Politik)
Verlag der Arche, Zürich, 1969, 120 pp., SF. 11,80.
Elisabeth Brock-Sulzer
Friedrich Dürrenmatt. Stationen seines Werkes
3
Verlag der Arche, Zürich, 1970 , 325 pp., SF. 9,80.
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Het jongste produkt van Dürrenmatts speelse geest is een in dramaturgische
spelregels gevatte redevoering over het grote theater van de wereldpolitiek, verkleed
in de groteske termen van het Wolfsspiel (kapitalisme) en het gute-Hirtenspiel (het
socialisme), op basis van een Arabische parabel waaruit schitterende formules,
boutades en aforismen spatten over mens en moraal, geschiedenis en maatschappij.
E. Brock-Sulzer heeft hét standaardwerk over F.D. bijgewerkt tot de laatste stand
en zoals voordien is ook deze uitgave vrolijk en fraai uitgedost met de ondeugende
spottekeningen van het bestudeerde object zelf. Dat mag niet de keurige ernst en
de verlichtende interpretatie doen vergeten waarmee S. een model van in- en
extrinsieke informatie-op-niveau presenteert dat geen onderdeel van het oeuvre
verwaarloost of in waarde benadeelt en tevens altijd de aandacht gericht houdt op
de (al-dan-niet betrekkelijke) representativiteit van F.D. voor het drama van deze
tijd.
C. Tindemans

Ronald Hayman, ed.
The Collected Plays of John Whiting
Heinemann, London, 1969, 2 vols., 323 + 275 pp., 55/- per deel.
J. Whiting (1917-'63), mentaal de oorlogsgeneratie voorbij, in leeftijd de Angry-bent
voorop, heeft onvoldoende waardering ontmoet voor zijn eigen aard en inhoud. Zijn
thema's kringen alle rond de speurtocht naar de aard van het geweld dat de mensen
elkaar aandoen en de graad van bewuste verantwoordelijkheid die als
uitgangshouding daarbij erkenbaar wordt. Als dramatisch motief fungeert steeds de
zelfdestructie, de uitdaging van een wereld waarin het
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individu gedwongen is tot vegeteren. Deze dramatiek van de vijandigheid in de
mens vertrekt, pseudo-Ibseniaans, vanuit het verleden; de dramatische handeling
bestaat uit de uitwerking van deze premisse in een activiteit die niet parabolisch
maar metaforisch gestalte krijgt. Het (negatieve) held-principe staat nog steeds
centraal en de densiteit van de intrige correspondeert met de dempende beslotenheid
van milieu, toon, klimaat en menselijkheid, T.S. Eliot-parodiërend in Saint's Day
(1949), analitisch-psychologisch in Marching Song (1952) en herhaald in No Why
(1957) en het hoorspel A Walk in the Desert (1959) (bewerking van Conditions of
Agreement, 1948-'49), burlesk-persiflerend in A Penny for A Song (1949),
escapistisch-boosaardig in The Gates of Summer (1954). Slechts The Devils (1961)
varieert dit patroon van gesloten handeling; de filmische mootjestechniek verknipt
de intrige tot dialogische krachttoeren, waarin de monomane obsessie van de held
geïsoleerd raakt t.o.v. de bonte menssnippers. Met de logica van de consequente
droomsequentie en de techniek van het activerende denken is S. er wel in geslaagd
een metafysische twijfel aan het species mens-in-deze-tijd grandioos aan te geven;
de bescheiden, zorgvuldige dramaturgie vermocht zich echter niet door de drukken
als een adequate expressie van de weifelende persoonlijkheid van deze auteur zelf,
een pacifistisch mijmeraar, een angstig schuiver-langs-de-wand, een beheerst
tekenaar van onzelfzekere randfiguren, een geengageerde in het leven en niet in
de Kenneth -Tynan-maatschappelijkheid.
C. Tindemans

Bertrand Poirot-Delpech
Finie la comédie
Gallimard, Paris, 1969, 144 pp., FF. 9,-.
S., theatercriticus bij Le Monde, treedt in dit wat lange essay niet op als berichtgever
over het theater maar als moralist van de (Franse) cultuur. Aanvankelijk uitvallend
(zowel hypercynisch als speels-humoristisch, altijd met bewonderenswaardig
krulproza) tegen de dilettanten in de creatieve sector, groeit zijn verontwaardiging
uit tot een systematische invectieve tegen het complete bestel en de voorwaarden
waarin vandaag het cultuurpatroon bevroren ligt, besluitend op een grimmige,
Buchwaldachtige analyse van mei 1968. S.'s stijl (overgeconstrueerd,
hyperopgestapeld, met succes loerend op woord- en zinspelingen) dwingt te sterk
het overwicht af, zodat zijn uitgangspunt als analist en commentator vertroebeld
raakt. Ondertussen getuigt zijn eenzijdig vogelperspectief op het warrige gedoe
onder zijn gedesinteresseerde superioriteit toch welsprekend van de malaise als
ondergrond zowel als van de bellettrie van zijn eigen eindeffect. Geen van beide
zijn erg efficiënte reacties.
C. Tindemans

Peter Quennell
Shakespeare: The Poet and His Background
366 pp., 10/-.
John Russell Brown
Shakespeare's Plays in Performance

Streven. Jaargang 24

266 pp., 8/-.

William Witherle Lawrence
Shakespeare's Problem Comedies
222 pp., 6/-.
Penguin Books, Harmondsworth, 1969.
Deze Shakespeare Library-deeltjes (alle herdrukken uit resp. 1963, 1966 en 1931)
behoren stuk voor stuk tot de basisbibliografie over de beroemde auteur. Quennell
is vooral uitstekend omdat deze kritische biografie de verspreide inzichten van de
experten verenigt in een eminent-leesbaar en wetenschappelijk-deugdelijk geheel.
Brown houdt zich weg van tekstkritiek en gaat de grillige bijvalscurve in het theater
na, niet zonder reden veel aandacht bestedend aan de meer recente
Shakespeare-analyse van de creatieve regisseurs. Lawrence is reeds een klassiek
werk dat, in de geest en het spoor van Bradley, accenten heeft gelegd op de
potentiële tragikomedies die vandaag zo mogelijk nog meer vertroeteld worden dan
de vertrouwde kasmagneten.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Architekturwettbewerbe 60. Schulbau für Morgen. - Krämer, Stuttgart, 1970,
196 pp., geïll., DM. 27,80.
Architekturwettbewerbe 61. Heime. - Krämer, Stuttgart, 1970, 134 pp., geïll.,
DM. 19,50.
Braatz, Wolfgang, Hrsgb. - Frank Lloyd Wright. Humane Architektur. Bertelsmann, Gütersloh, 1969, 273 pp., geïll., DM. 19,80.
Der goldene DuMont-Kunstkalender 1971. - DuMont-Schauberg, Köln, 1970,
DM. 10,80.
Dienst, Rolf-Gunter - Deutsche Kunst: eine neue Generation. DuMont-Schauberg, Köln, 1970, 323 pl., DM. 20,-.
DuMont Art 71. - DuMont-Schauberg, Köln, 1970, DM. 24,-.
Gans, Herbert J. - Die Levittowner. Soziographie einer Schlafstadt. Bertelsmann, Gütersloh, 1969, 366 pp., geïll., DM. 21,80.
Glaeser, Ludwig - Ludwig Mies Van der Rohe. - Museum of Modern Art, New
York, 1969, z.p.
Grosser Kunstkalender 1971. - DuMont-Schauberg, Köln, 1970, DM. 16,80.
Hillmann, Günter - Ueber die Umwelt der arbeitenden Klasse. - Bertelsmann,
Gütersloh, 1970, 238 pp., DM. 16,80.
Hoffmann, Klaus - Neue Ornamentiek. - DuMont-Schauberg, Köln, 1970, 176
pp., geïll., DM. 16,80.
Kultermann, Udo, Hrsgb. - Kenzo Tange. Architektur und Städtebau 1946-1969.
- Artemis, Zürich, 1970, 304 pp., geïll., SF. 118,-.
Magelhaes, Claude en Laurent Roosens - De fotokunst in België 1839-1940.
- Het Sterckshof, Deurne, 1970,121 pl.
Marcus, Greil - Rock and Roll will stand. - Beacon Press, Boston, 1969, 182
pp., $ 7,50.

Beroemde musea van de wereld
Nationaal Museum Tokio
Prado Madrid
National Gallery Washington
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 172 pp., 130 klpl., f 25,- per deel.
In oktober 1969 (p. 109) hebben we de serie voorgesteld. De nieuwe delen
beantwoorden ‘Beroemde musea van de wereld’ uitvoerig aan wat we toen schreven
over het wel toevallige en toeristische, maar in zijn genre verzorgde karakter van
deze uitgaven. Het nationaal museum van Tokio springt een beetje uit de band en
is hierdoor een van de boeiendste, omdat het enkel Oost-Aziatische kunst laat zien.
Tokio bezit een eigen museum voor Westerse kunst. In het Prado van Madrid valt
het zwaartepunt, meer dan in de andere delen van deze reeks, op de nationale
kunst, hoewel ook de Italiaanse en Vlaamse goed vertegenwoordigd zijn. Het
merkwaardige van het deel over de National Gallery van Washington is dat geen
Amerikaans werk op de stofwikkel werd afgebeeld, maar een Italiaans (da Vinci) en
een Frans (Gauguin). In deze verzameling is de Franse school het best
vertegenwoordigd, maar ook de andere scholen zijn met belangrijk werk aanwezig,
hetgeen merkwaardig is voor een instelling die pas in 1942 nationaal museum werd.
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Deze boeken zijn opgevat als kijkboeken, met bij elke kleurreproduktie een bondige
notitie.
G. Bekaert

Erwin Panofsky
Iconologie
Thema's en symboliek bij de Renaissance schilders
Aula, Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1970, 317 pp. geïll., f 8,50, BF. 140.
Het is een goed initiatief geweest dit sterk gedocumenteerde standaardwerk in het
Nederlands te vertalen. Panofsky geeft een weg aan om de bedoeling van de
kunstenaar te achterhalen. Men kan namelijk zijn opvatting zonder meer ook
toepassen op andere takken van kunst dan alleen de schilderkunst. Na een inleidend
betoog waarin de werktheorie voorkomt, wordt in de rest van het boek aangetoond
dat ze toe te passen is. De theorie komt er op neer dat er in het kunstwerk drie lagen
zijn te onderscheiden en wel 1. de artistieke motieven, b.v. een huis met mensen
er in die eten, 2. dan het terrein van de figuren, verhalen en allegorieën, b.v. dit stelt
een laatste avondmaal voor en 3. wat schrijver noemt de inhoud of symbolische
waarde waarin dan de geestelijke stroming van de tijd tot uiting komt. Wat dit laatste
betreft toont de schrijver dan aan dat dit voor de
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renaissance vooral het neo-platonisme is. Het lijkt mij echter fout om zoals de
schrijver dat doet deze laatste laag de intrinsieke betekenis te noemen. We moeten
namelijk als we het over een kunstwerk hebben steeds nog verder vragen. Om te
beginnen zullen we al moeten vragen waarom wordt het neo-platonisme de
heersende geestelijke stroming van de renaissance. Men zou daarop b.v. kunnen
antwoorden dat het vroeg-kapitalisme aanleiding gaf tot een meer vloeiend
zijnsbegrip dan de meer statische middeleeuwen. Maar zelfs daarna komt dan nog
een volgende vraag, namelijk waarom schildert deze schilder in het kader van deze
geestelijke stroming dit verhaal en waarom doet hij het nu precies zo. De schrijver
wijst er al op dat het neo-platonisme niet de gewenste eenheid in de verschillende
stromingen in de toenmalige cultuur bracht. Duidelijk is het bijvoorbeeld dat sommige
schilders wel neo-platoonse motieven gebruiken, bijvoorbeeld die van de hemelse
en de aardse liefde, maar de overgang tussen deze beide niet inzien en ze in
tegendeel juist vijandig ten opzichte van elkaar stellen. In het uitvoerig beschreven
werk van Titiaan over dit thema is dat begrip wel aanwezig, zoals blijkt uit het feit
dat de schilder eigenlijk de zelfde vrouw twee keer uitbeeldt. Anderen zagen dat
echter niet. Mogen wij aannemen dat bij die anderen feitelijk nog de streng
hiërarchische feodale maatschappij tot uiting komt en bij Titiaan de vloeiender
kapitalistische? Pas op dit niveau kan men mijns inziens van intrinsieke betekenis
van het kunstwerk spreken, als men daarbij dan nog in aanmerking neemt de eigen
positie van de kunstenaar wiens werk men beoordeelt in die maatschappij.
C.J. Boschheurne

Georg Lukacs
Probleme der Ästhetik
Luchterhand, Neuwied, 1969, 811 pp., DM. 78,-.
Dit 10e deel in G. Lukacs' verzamelde werk bestaat uit drie grote compartimenten:
‘Beiträge zur Geschichte der Ästhetik’, ‘Karl Marx und Friedrich Engels als
Literaturhistoriker’, en ‘Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik’. Zo hebben
de drie fasen die zich in de opbouw van S.'s persoonlijkheid als constitutief laten
onderscheiden, hier ook werksystematisch hun eigen neerslag gevonden. Het 1e
deel rekent immers af met alle (recente) esthetische dogmatiek die dwars tegen
S.'s marxistische visie ingaat: Kant en de grenzen van het idealisme, Hegel en de
Russische theoreticus Tsjernisjewskij, F. Th. Vischer als aanleiding om de hele
evolutielijn tussen Hegel en Dilthey ongeldig te verklaren, Nietzsche als voorloper
van het fascisme en F. Mehring als een aanhanger van het Lassalleanisme met
verduidelijking van de relatie tot de proletarische literatuur. Het 2e deel concentreert
zich op de socialistische classici Marx en Engels, met het Sickingendebat als centrum
van een ongenadige afrekening met het idealistische estheticisme. In het 3e deel
betreedt S. eigen grond en vat hij zijn autonome ideeën, sedert zijn afwending van
het idealisme in het spoor van Paul Ernst genuanceerd gebed in het historische
materialisme, samen in een magistrale poging tot categorisering, culminerend in
het onderdeel als besluit: ‘Die Kunst als Selbstbewusstsein der
Menschheitsentwicklung’. S. vertegenwoordigt in Westerse ogen zowat de
marxistische esthetica, zonder nochtans identiek te zijn met de starheid van een
dogma, ook al staan de op Lenin georiënteerde weerspiegeling van de
maatschappelijke totaliteitsstructuur en de permanente antithetiek van vooruitgang
en reactie heel stevig in de fundering van zijn systeem geprent. In tegenstelling tot
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Hegels idealisme beschouwen Marx en Engels de kunst als een dialectische
weerspiegeling van de objectieve realiteit; hun fundament is een
maatschappelijkhistorisch, atranscendent antropomorfisme dat gedetermineerd
optreedt in zijn historische, sociale en concrete bepaaldheid. De door de historiciteit
bedreigde artistieke eenheid tracht S. te redden met zijn begrip van de Besonderheit
als centrale categorie. Inhoud primeert en vorm fungeert als middel om een
maatschappelijk-noodzakelijke inhoud uit te drukken, zo uit te drukken dat een effect
ontstaat dat een eveneens maatschappelijke behoefte vormt, concreet is en tegelijk
evocatief. De voortdurende eenheid van singulariteit en universalisering is de basis
van deze Besonderheit: het typische intensifieert de individualiteit in het algemene.
De esthetische, en daarvan onafscheidbaar de ethische en maatschappelijke
betekenis van de kunst ligt in deze weerspiegelde leer en waarheid van en over het
leven: de maatschappelijke Bewährung in de dialectiek van het bestaan. De sociale
functie van de kunst bestaat in de psychische voorbereiding op nieuwe levensvormen.
C. Tindemans
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Miscellanea
Budmiok, Dorothea Renata - Verschwörung am Vesuv. - Verlag Neues Leben,
Berlin, 1970, 559 pp., M. 8,60.
Commers, R. - Sex, fatsoen en sentiment in Vlaanderen. - Johan Sonneville,
Brugge, 1969, 212 pp., BF. 75.
Durnez, Gaston - Mijn leven onder de Belgen. - De Clauwaert, Kessel-Lo, 1970,
167 pp., BF. 165.
Faro, Isaac - Damesverhalen. - (Salamander), Querido, Amsterdam, 1970, 224
p., f 2,50.
Florquin, Joos - Ten huize van.... Zesde reeks. - Davidsfonds, Leuven, 1970,
352 pp., geïll., BF. 135.
Franzos, Karl Emil - Ein Kampf ums Recht. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
413 pp., M. 7,40.
Godden, Rumer - De zigeuners. - (Salamander), Querido, Amsterdam, 1970,
189 pp., f 2,60.
Hardy, Paul en Xaveer de Win - Lectuur-repertorium 1952-1966. S - Z III. Algemeen secretariaat voor katholieke boekerijen, Antwerpen, 1970, 700 pp..
Jonckheere, Karel - Denkend aan de Nederlanden. - Lannoo, Tielt, 1970, 240
pp., BF. 148.
Metz, René et Jean Schlick - Ric 69. Répertoire de l'année 1969. - Cerdic,
Strassbourg, 1970, 490 pp., FF. 120.
Mitford, Nancy - Mondje dicht tegen Alfred. - (Salamander), Querido,
Amsterdam, 1970, 251 pp., f 2,60.
Ngugi, James - Der Fluss dazwischen. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970.
Rummens, Staf - Napalmen zondag. - Johan Sonneville, Brugge, 1970, 45 pp.,
BF. 75.
Sachs, Curt - De geschiedenis van de muziekinstrumenten. - Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1969, 566 pp., f 12,50.
Schmook-Dieltens - Censuur, het veelkoppige monster. - Johan Sonneville,
Brugge, 1969, 218 pp., BF. 75.
Sluyser, Meyer - De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat. - Kosmos,
Amsterdam, 1970, 171 pp., f 8,50.
Sonneville, Johan - Netsky. - Johan, Sonneville, Brugge, 1970, 120 pp., BF.
135.
Teunn. - Meulenhoff, Amsterdam, 1970, 143 pp., f 12,50.
Vervoort, H. en G. Heymenberg - Klein Nederlands Soldatenboek. - Thomas
Rap, Amsterdam, z.j., 172 pp., geïll.
Willem - Weg met de varkens. - Van Gennep, Amsterdam, 1970, 96 pp., f 8,50.

Gijs Stappershoef
Hoor je 't ook eens van een ander
(Anthos), Bosch & Keuning, Baarn / In den Toren, Baarn, 1970, 61 pp.,
f 4,90, BF. 78.
In het voorwoord op deze brochure zegt Robert Adolfs dat Stappershoef, als ‘een
buitenkerkelijke over het christendom’ aan de hedendaagse christen een spiegel
voorhoudt. ‘Het is echt de moeite waard om er ook in te kijken’ (p. 6). In het nawoord
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deelt Stappershoef ons zelf mee dat dit ‘boek als het resultaat van een avondje
praten’ gezien moet worden.
Resultaat van het horen naar een ander kan zijn dat de gewillige instemming
opgeroepen wordt van iemand die een ander laat zeggen wat hij zelf ook vindt, óf
de grimmiger reactie van: dat men het ook niet van een ander hoeft te hebben. In
elk geval kan men na dit ‘avondje uit’ de laatste zin van de auteur beamen; dat
‘ondanks die kerk en de zich christelijk noemende gelovigen nog iets van dat
evangelie is doorgedrongen tot de oren van iemand die buiten de
geloofsgemeenschap staat, voorwaar een wonder mag heten’ (p. 60). Stappershoef
zal dat ‘van dat evangelie’ dan ook wel eens van een ander gehoord hebben.
G. Wilkens

Hans Jenny
Kymatik
Heinz Moos Verlag, München, 183 pp., geïll..
Het boek van de arts Hans Jenny, een bewonderaar van Rudolf Steiner - hij woont
bij Steiners Goetheanum te Dornach/Basel - kan men op verschillende manieren
lezen. In de eerste plaats komt het voor als een album met wonderbare foto's van
ritmen en bewegingen, herinnerend aan experimenten van abstracte kunst en op-art.
Bij dit aspect mag men echter niet stilstaan. De foto's zijn immers niet als zodanig
bedoeld: het zijn visuele transposities van verborgen krachten in de natuur, die
blijkbaar steeds in een bepaald ritmisch patroon verlopen; een fenomenologie van
de natuurlijke bewegingsvormen, het best bekend door de vibraties van een
magnetisch veld. De naam van deze nieuwe wetenschap ‘Kymatik’ (het griekse
woord kyma betekent golf) wijst op de ritmiek die de natuurlijke bewegingen eigen
is. In de tekst beschrijft dr. Jenny zijn methode en enkele van de resultaten die hij
ermee heeft behaald.
S. Heester
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binnenkant achterplat

Personalia
Ivan Illich, geboren 1927. Oprichter en directeur van het Centro Intercultural de
Documentacion (CIDOC). Adres: Apartado 479, Cuernavaca, Mexico.
Thom Sicking S.J., geboren 1940. Studeerde in Leuven, Bikfaya, en aan de Ecole
Suéricure des Letters te Beiroet sociologie. Heeft na vier jaar deelgenomen aan de
‘Conférence Mondiale des Chrétiens pour la Palestine’. Bereidt thans een proefschrift
voor over ‘godsdienst en ontwikkeling’, in concreto toegepast op een arabisch land.
Adres: 4 Montée de Fourviére, Lyon Ve.
Ivo van Trigt werd in 1916 geboren in Ultrecht-Hij reisde voor zaken herhaaldelijk
in het Caribisch gebied en onderhoudt daar, ook in Suriname en de Nederlandse
Antillen, vele vriend-schappelijke betrekkingen. Hij schrijft om begrijpelijke redenen
onder een schuilnaam.
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 een
keerpunt’, ‘Het einde van de architectuur’. Adres: Constantia Teichmannplaats 4,
2000 - Antwerpen.
Dr. Jos Daniëts S.J., Studeerde Frans aan de Universiteit van Amsterdam,
promoveerde op ‘Saint François de Sales et ses rapports avee 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: Bergendalseweg 81, Nijmegen.
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.
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 en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
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. Adres: Oostduinlaan
50, Den Haag.
Drs. J.M.H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans
leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het
Contardo-Ferrini-avondlyceum te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Rita Jolie-Muller, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en
Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren, Adres: Van Putlei 13. 2000-Antwerpen.
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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.
Typografische verzorgin en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1970, nummer 2]
[Inhoud]
Luister naar de ‘cool’, p. 115
Nogal gretig wordt wel eens een verband gelegd tussen hippies en franciskaanse
spiritualiteit, tussen drugervaring en behoefte aan mystiek; popfestivals als
Woodstock of Wight worden dan een nieuwe liturgie. De rechtlijnige denkers die wij
zijn, worden erdoor in de war gebracht.... óf gesust. In een kort stukje haalt de
hoofdredacteur van The Month de vragen naarvoren die door deze gemakkelijke
associatie verdoezeld dreigen te worden.

Het verdrag van Moskou, p. 120
De overeenkomst met de Sovjet Unie verlost de Bondsrepubliek uit een noodsituatie,
die haar zelfstandigheid op het gebied van de buitenlandse politiek tot op heden in
zekere zin verlamde. Door de opening naar het Oosten heeft Bonn een nieuw
zelfvertrouwen gekregen.

De drie cirkels van Gamal Abdel Nasser, p. 125
Nasser heeft te zeer twintig jaar wereldgeschiedenis méébepaald dan dat men nu
over hem zwijgen kan. Schrijver probeert de betekenis van Nasser te schetsen aan
de hand van diens ‘Filosofie van de revolutie’.

Goed en kwaad in de economie, p. 136
Nederlanders hebben zich zelden diepgaand bezig gehouden met hun
welvaartssituatie. Men ging er hier van uit, dat Holland het natuurlijk middelpunt
vormde van de wereldhandel. Schrijver geeft hiervan een overzicht over de laatste
150 jaar.

Franz Marijnen over Jerzy Grotowski, p. 142
De theorie en de methode van de Poolse theaterman Jerzy Grotowski hebben de
laatste tijd bij velen zulk een voortvarende bijval gevonden, dat er helaas een aantal
misverstanden dreigt te ontstaan. Enige nadere informatie is bijgevolg niet overbodig.
C. Tindemans heeft die vooral gezocht in een gesprek met een Grotowski-discipel,
Franz Marijnen.
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Terzijde, Schrijven in kleinere kringen, p. 152
In de steeds sterker wordende commercialisering van het uitgeversbedrijf wordt de
schrijver een anachronisme. Het leven van een boek wordt steeds korter, het belandt
snel bij de tweede-handsboekhandel. Toch is de schrijver noodzakelijk voor de
cultuur.

Toekomstonderzoek, p. 168
In het toekomstonderzoek zoals dat op het ogenblik ter hand wordt genomen, kan
men vier soorten onderscheiden: de ‘forecastings’ van de technologen; de ‘tekenen
des tijds’ van de visionairen; de waarden van de filosofen en de kritische futurologie
van de revolutionairen. Aan deze vier categorieën wordt aandacht besteed.

Demystificatie van de wetenschappelijkheid, p. 176
Juri Srejder heeft in Novyj mir de vraag gesteld naar de waarde van een
wetenschappelijke uitspraak en in laatste instantie naar de objectiviteit van onze
kennis in het algemeen. Hierbij maakt hij zich los van de partij-ideologie en ontketent
daarmee een storm in Russische wetenschappelijke kringen.
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Luister naar de ‘cool’
Peter Hebblethwaite S.J.
Come on friend and take my hand
You can take my hand and
Soon be in another country
Jefferson Airplane

Verschuivingen in cultuur of sensibiliteit zijn moeilijk te ontdekken en te registreren.
Ze hebben plaats zonder dat iemand toekijkt. Maar er is een wet die vrij algemeen
opgaat. Ze ontstaan meestal ondergronds: een minderheid gaat de nadruk leggen
op dingen die gaandeweg als alternatieve of concurrerende waarden worden
geponeerd. Zo is het bijvoorbeeld gegaan met de ‘romantische liefde’ in de
Middeleeuwen: ze begon in de marge van het heersende cultuurpatroon, ging dat
geleidelijk vervangen, totdat ze op haar beurt zelf geleidelijk tot een cliché verviel.
Het heet dat wij op het ogenblik getuige zijn van een soortgelijke culturele
verschuiving. Niemand kan zeggen dat wij die nog niet ontdekt hebben. Ze heeft al
een naam: de ‘tegen-cultuur’, de ‘alternatieve cultuur’. Een cultuur die zich verzet
tégen de hardheid van de grote stad, tégen rassendiscriminatie, tégen het alsmaar
roemen op het technische succes van de twintigste-eeuwse technologie. Haar
alternatieve tekenen zijn: drugs, psychedelische happenings, pop-muziek en de
vrijheid om ‘oeoeoe’ te zeggen. Ze heeft haar festival al gehad in Woodstock en wie
er niet bij geweest is kan er iets van meemaken in de gelijknamige film.
1
Engeland heeft ook zijn Woodstock gehad op het eiland Wight . Het is tekenend
dat de Britse katholieke pers daar veel sympathieker op gereageerd heeft dan de
neutrale pers, die haar aandacht concentreerde op rebellie, orgieën, naakt baden
en de commissaris van politie van Hampshire die zich als een hippie had vermomd.
In het katholieke blad The Universe kwam Dennis Robert F.S.C. tot de bevinding
dat de jongelui bereid waren om heel open te praten over fundamentele zaken.
‘Verbazingwekkend was het aantal jonge mensen dat wilde discussiëren over gebed
en geloof. Hier waren mensen die tot geen enkele kerk behoren, maar een leven
2
van intens gebed leidden’ .
Komt hier een dialoog op gang? Die lijkt me in ieder geval geweldig be-

1
2

Nederland kan verwijzen naar het festival in het Kralingse Bos te Rotterdam.
The Universe, 4 september 1970.
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langrijk. Hij raakt zo'n groot deel van een hele generatie. Andere gesprekken op
hoog niveau kunnen heel belangrijk zijn geweest, maar in vergelijking hiermee lijken
ze ergens hoog in de lucht te zweven: het leven is voortgegaan, het toneel van actie
heeft zich verplaatst. Maar voordat we allemaal over onszelf struikelen van
enthousiasme over dit nieuwe terrein van dialoog, moeten we ons wel realiseren
welke complicaties en onduidelijkheden eraan zitten: pastoraal opportunisme is niet
voldoende.
Wat is precies het alternatief dat ons geboden wordt? Waar ligt dat ‘andere land’
waarheen we uitgenodigd worden? Het gemakkelijkste zal zijn het te nemen in zijn
meest extreme, meest ‘alternatieve’ vorm. Hier is de diagnose van Alex Comfort:
‘In het hart van de nieuwe revolutie ligt de volkomen pragmatische opzet, een
leefbaar evenwicht te ontwerpen tussen ons hart en ons hoofd - een
gevoelstechnologie, even genieus als ons enthousiasme van het ogenblik om de
materie te manipuleren.... De honger van de hippies naar magie, Oosterse religies
3
en fantasie is een poging in die richting; kennis is daarbij van geen belang’ .
Teleurstelling in wat de officiële cultuur en godsdienst te bieden hebben, leidt tot
een hunkeren naar vreemde spijzen. De Beatles trekken naar het Oosten. Comfort
wijst ook op de betekenis van de shaman, de magische charlatan, die genezing en
poëzie bewerkt en de vertolker is van natuur en gebeurtenissen. Naast Theodore
Roszak's The Making of a Counter Culture (Faber, London) is de beste gids naar
4
het andere land Jonathan Eisen's The Age of Rock. Voor Eisen , die vanuit de
beweging zelf schrijft, is datgene wat de beweging bijeenhoudt niet de smaak in
een bepaald soort muziek en ook niet overeenstemming over bepaalde beginselen
en zelfs niet een vast ledental: het is eenvoudig een nieuw bewustzijn, een nieuw
realiteitsprinciep. Woodstock was niet zo'n merkwaardige bijeenkomst alleen omdat
het de grootste menigte was die ooit samengekomen was om muziek te horen (dat
5
was het ook), maar omdat iedereen daar ‘stoned’ was en omdat ze ‘stoned’ waren,
‘waren ze allemaal vriendelijk en tamelijk beleefd’. Hij steekt het niet onder stoelen
of banken dat de alternatieve cultuur ‘gefundeerd is op drugs, en achter de drugs
een nieuwe seksualiteit, en achter de nieuwe seksualiteit een nieuw bewustzijn van
lichaam en ziel, dat per se naar nieuwe vormen van muziek en nieuwe stijlen van
leven toe wil vloeien’.
Op dit punt heeft de ‘rechtlijnige denker’ (u en ik) de behoefte om tussenbeide te
komen met vragen en twijfels. Maar hij wordt al van te voren ontwapend: het nieuwe
bewustzijn maakt aanspraak op zijn eigen logica:

3
4
5

The Guardian, 12 maart 1970.
Cfr. The National Catholic Reporter, 24 september 1969.
Onder invloed van drugs.
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‘Beoordeling en bewustzijn steunen niet meer op intellectuele criteria maar meer
op gevoel en ziel’. Dat maakt discussie en zelfs begrip natuurlijk moeilijk. Laat
daarom Eisen het uitleggen: ‘Het “stoned” patroon loopt meer langs lijnen van
ogenblikkelijk verstaan, een soort bewustwording die voortschrijdt zonder bezwaard
te worden door de verschillende afweermechanismen die de gedachten ordenen in
van te voren bepaalde kanalen’. Voor de hippe denker is waarheid altijd de waarheid
van het nu, van het ogenblik: je hoeft ze niet met begrippen te verklaren of ze te
verdedigen; je moet ze alleen met anderen delen. Een sterk
gemeenschapsbewustzijn is hier aan het werk, gebaseerd op de paradox dat tenslotte
alles gedeeld wordt en dat niets werkelijk meegedeeld kan worden. Men denkt aan
Baudelaire, die zijn ‘gouden ogenblik’ zocht in de hasjies.
Dit alles brengt Eisen tot de conclusie dat in Woodstock iedereen zich gedroeg
‘alsof de revolutie al had plaats gevonden’. Revolte en protest zijn niet langer nodig
indien men op deze wijze om het systeem heen kan. Daarmee is Paul Goodman's
princiep aanvaard: men hoeft niet te wachten op de anarchistische revolutie om het
leven van een anarchist te leiden. Simon Tugwell O.P. heeft een soortgelijke stelling
geponeerd en die toegepast op het religieuze leven, de eschatologische anticipatie
van de parousie: ‘Wij hebben besloten om alles op het spel te zetten voor dat visioen,
die droom. Wij hebben onszelf geëngageerd om te leven alsof mensen werkelijk zo
waren, alsof de maatschappij werkelijk kon leven van liefde alleen. Wij hebben
onszelf laten omvergooien door utopia en we kunnen nooit meer dezelfde mensen
6
zijn’ . De nexus en tegelijk het verschil tussen Eisen en Tugwell ligt in het kleine
woordje alsof. Is er niet een afgrond tussen het alsof van de fantasie en het alsof
van het geloof?
Laten we een ogenblik toegeven dat drugs remmingen kunnen wegnemen en op
die manier de weg kunnen banen voor sensitieve relaties. Het feit blijft staan dat in
Woodstock de revolutie niet heeft plaats gehad. ‘Als je werkelijk intens denkt’, drong
een van de organisatoren aan, ‘kunnen we misschien deze regen doen ophouden’.
De regen viel in stromen neer. Alle gekheid terzijde, te doen ‘alsof’, voor te wenden,
is in het algemeen een gevaarlijke procedure. In Woodstock heeft het drie onwelkome
waarheden verhuld. Op de eerste plaats dat de alternatieve maatschappij, de
voorsmaak van de hemel, heel veel, ja volkomen, afhankelijk was van de tolerantie
en de sympathie van de maatschappij die ze pretendeerde te verwerpen. Door een
uiterste ironie was het een legerhelicopter die medische hulpmiddelen bracht. Zou
Woodstock, zou Freshwater een epidemie de baas hebben gekund? En als dat niet
zo is, wat is dan de werkelijkheid van

6

Thoughts of a Monknik, in New Blackfriars, oktober 1969.
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de ‘alsof’-revolutie? Ten tweede kan men zich afvragen, in hoeverre de muziek van
zo'n festival het produkt is van commerciële sluwheid, gehaat kapitalisme op zijn
slechtst, eerder dan de uitdrukking van ‘soul’. Ten derde, de cultus van ervaring en
fantasie heeft zijn eigen angstaanjagende spiraal, voortreffelijk geanalyseerd door
Christopher Booker in The Neophiliacs. Hij ziet daarin het karakteristieke patroon
van de vijftiger en zestiger jaren, evenzeer weerspiegeld in Jules et Jim als in Lolita.
Een heerlijke episode van verwachting wordt gevolgd door de vervullingbrengende
droom; maar dan komen de frustratie en de nachtmerrie, het omgekeerde van de
droom. Al wat overblijft is het doodsverlangen of een explosieve toewending naar
de werkelijkheid.
Natuurlijk wordt Eisen door deze dingen helemaal niet afgeschrikt, gepreoccupeerd
als hij is met de opwindende beleving van het nu. De uitdaging aan de Amerikaanse
maatschappij komt juist van het feit dat de beweging alle aanvaarde Amerikaanse
waarden stukslaat. Nergens is dit duidelijker te zien dan in de houding tegenover
seksualiteit, waar het puritanisme op zijn kop wordt gezet: ‘Rock spreekt van genot
en hedonisme tot een maatschappij die altijd het huidige ogenblik heeft verloochend.
Rock spreekt van zintuigen en seksualiteit tot een maatschappij die gebouwd is op
plastic en ingekleurd met pasteltinten. Het is een in de clinch liggen met de eigen
persoon en met de gemeenschap die nog altijd bang is om petities te tekenen en
de idee van het collectief niet kan doorgronden. En het ontzegt wettelijkheid aan
bezit in een land waarin bezit hoger gewaardeerd wordt dan leven’. Men zou er een
punt van kunnen maken dat deze affirmatie van de seksualiteit in feite haar
ontkenning is, omdat ze haar persoonlijk karakter verliest en een
stamaangelegenheid wordt, zonder enig onderscheid, net naar het uitvalt, een
mystieke sensatie die er op staat dat iedereen, goed of slecht, aanvaard moet
worden op het meest intieme vlak, zonder culturele voorbereiding, zonder enige
bekommernis om de gevolgen. Kijk maar naar Hair. En hoewel ik P. Tugwells paradox
kan waarderen - ‘het diepe ascetisme van het oprechte hedonisme’ - vind ik die niet
naar voren komen in welke manifestatie van de beweging ook.
‘Bekommernis om de gevolgen’ is nog zo'n zin die de hopeloos rechtlijnige denker
verraadt. In de beweging zijn er ouders, maar geen vaders. Er was een tijd dat de
vader het model was voor de integratie van de jonge man in de maatschappij, maar
nu is hij sprakeloos en verbijsterd of hij heeft het laten afweten. Om met David
Riesman te spreken: ‘Nu het gezag der volwassenen uiteenvalt, zijn de jonge mensen
meer en meer elkaars gevangenen.... Wanneer het toezicht der ouderen verdwijnt,
wordt het toezicht der jongeren op elkaar veel intenser’. Dat is de reden waarom
het feit dat men door de wereld der volwassenen als een buitenbeentje wordt be-
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schouwd, niemand erg ongerust maakt; maar uitgestoten te worden door de kleine
groep van vrienden kan ondragelijk kwellend zijn. Het verwerpen van de vader, het
ontbreken van elk verlangen om zijn plaats in te nemen betekent ook de dood van
een op de toekomst georiënteerde cultuur en verklaart de afwezigheid van elke
‘bekommernis om de gevolgen’. Het symbool hiervan is de hippie van middelbare
leeftijd te Woodstock die zich met verwondering afvroeg of zijn kinderen dezelfde
tredmolen der ervaringen in zouden moeten.
Om terug te keren naar Wight: wat kan de figuur van de shaman-priester doen?
Als hij meer moet zijn dan een sociaal werker van buiten uit - bewonderenswaardig
maar niet genoeg - zal hij moeten toegeven dat het enige gezag dat hij ooit zal
kunnen bezitten in de alternatieve maatschappij, een broederlijk gezag zal zijn dat
voortkomt uit zijn eigen geestelijke ervaringen. Voor een generatie die het gevoel
heeft dat er niets ‘daarboven’, of ‘daarbuiten’ is, maar dat er misschien iets zou
kunnen zijn ‘daarbinnen’, kan hij niet de man worden die God uitdeelt, maar de man
die hen helpt God in zichzelf te ontdekken. Als hij een tolk kan worden van de
innerlijke gebeurtenissen voor hen die zoekende zijn, als hij kan luisteren naar de
‘cool’, als hij kan beginnen te laten zien hoe protest veranderd kan worden in
getuigenis, dan zal hij welkom zijn. Dit is de diepste uitdaging van de alternatieve
cultuur, als het werkelijk een alternatieve is. Een van de liedjes van Joni Mitchell
herinnert ons eraan: ‘Je weet niet wat je hebt totdat je het kwijt bent’.
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Het verdrag van Moskou
Dr. L.L.S. Bartalits
‘Es ist nichts weggegeben was nicht bereits verspielt war’.
W. Brandt.
De historische betekenis van het verdrag van afzien van geweld en samenwerking
tussen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie gaat de geschreven inhoud verre te
boven. Het akkoord dat door Brandt en Kossygin op 12 augustus 1970 is getekend,
betekent voor de Bondsrepubliek aanvaarding van de gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog en luidt tevens een nieuwe fase in de inter-Europese betrekkingen
in.

Met de Russen tegen Napoleon
Dit verdrag is een bewijs dat ook de schijnbaar meest hardnekkige conflicten op
een goede dag worden bijgelegd. Deze historische wijsheid vindt thans in
Centraal-Europa een nieuwe bevestiging. Men is in het Westen te zeer gewend
Duitsland en de Sovjetunie als natuurlijke en erfelijke vijanden te beschouwen. Beide
landen waren echter vaker elkanders bondgenoten dan tegenstanders. Vanaf de
heerschappij van Catherina de Grote kregen de Duitsers en hun ideeën,
respectievelijk methoden zelfs aanzienlijke invloed in leidende Russische politiekemaatschappelijke en militaire kringen. Op het gebied van de tussenstaatse
betrekkingen werd de samenwerking door het verdrag van Tauroggen bekroond,
waarmee Pruisen en Rusland zich in 1814 verbonden tegen de hegemonie van
Napoleon.
Tijdens de 19e eeuw ontsnapte de links-revolutionaire beweging ook niet geheel
aan de Duitse invloed. Vandaar het grote prestige en de invloed van Marx en andere
Duitse socialisten alsmede anarchisten in het prerevolutionaire Rusland. Zelfs Lenin
was ervan overtuigd dat een revolutionaire omwenteling in Duitsland de noodzakelijke
voorwaarde was voor het succes van een door de bolsjeviki uit te voeren
1
staatsgreep . Lenin ontketende de coup d'etat in november 1917 omdat hij geloofde
2
dat Duitsland aan de vooravond van een revolutie stond . Na de wapenstilstand

1
2

J.C.G. Röhl, Front Bismarck to Hitler. The problem of Continuity in German History, London,
1970, p. 92.
2 J.C. Campbell, Tito's separate road. America and Yugoslavia in world politics, New York,
1967, p. 12.
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tussen Duitsland en de westelijke geallieerden te Compiègne kregen de Sovjetleiders
3
opnieuw vertrouwen in de mogelijkheid van een revolutie in Duitsland . Na de
mislukking van de Spartacus-opstand in maart 1921 moesten zij echter in de eerste
plaats hun aandacht wijden aan het voortbestaan van de Sovjetunie.

Het Verdrag van Rapallo
Verschillende factoren, onder andere het vredesdictaat van Versailles en de
interventie van de westelijke mogendheden en Japan in de periode van de Russische
burgeroorlog, brachten de Republiek van Weimar en de zich consoliderende
Sovjetstaat dichter bij elkaar. In het voorjaar van 1922 kwam als een grote verrassing
het nieuws van de ondertekening van het verdrag van Rapallo.
Dit akkoord, in 1926 gecompleteerd door een neutraliteits- en non-agressiepact,
luidde een periode van actieve samenwerking tussen de door de westelijke
mogendheden in het isolement gedrongen belangrijkste Europese mogendheden
in. De nationaal-socialistische machtsovername maakte aan de nauwe samenwerking
op het terrein van handel en wapenproduktie een einde. Daarvoor was ongetwijfeld
de regering-Hitler verantwoordelijk, zodat Molotow in augustus 1939 bij de
ondertekening van het niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjetunie naar
waarheid kon verklaren dat Moskou altijd naar verbetering van haar betrekkingen
4
met Berlijn had gestreefd .
De Duitse aanval op de Sovjetunie kwam voor Stalin als een verrassing. Niettemin
verklaarde hij op 23 februari 1942: ‘De ervaringen van de geschiedenis leren dat
5
de Hitlers komen en gaan, maar het Duitse volk, de Duitse staat blijft’ .
Toen de diplomatieke besprekingen te Stockholm over het sluiten van een
afzonderlijke vrede tussen Duitsland en de Sovjetunie mislukten, hadden de
Sovjetleiders slechts één doelstelling, nl. de Duitsers zo duur mogelijk te laten
6
betalen en hen buiten staat te stellen om opnieuw een aanval te lanceren . Van de
gedachte van een verdeling van Duitsland kwam Stalin in 1945 echter terug. De in
augustus 1945 ondertekende akkoorden van Potsdam bevestigden de nationale
eenheid van Duitsland. Stalin stemde toe in de handhaving van de Duitse
economische eenheid, de vorming van een

3
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6

Adam B. Ulam, Expansion and coexistence. The Historv of Soviet Foreign Policy 1917-1967,
London, 1968, p. 49.
Max Beloff, The Foreign Policy of Soviet Russia 1929-1941, New York, 1947, p. 97.
Der Spiegel, Nr. 31/1970, p. 74.
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‘gesamtdeutsche Verwaltung’ - waarvan de totstandkoming door Frankrijk werd
7
verhinderd - en op een later tijdstip de vorming van een ‘gesamtdeutsche’ regering .

Na-oorlogse Sovjet-Duitsland-politiek
Men kan niet met zekerheid zeggen welke bedoelingen Stalin met Duitsland
gedurende de eerste naoorlogse jaren had. Een verenigd Duitsland waarin de linkse
groeperingen en de russofiele burgerlijke partijen een belangrijke stem in het kapittel
zouden hebben of een provisorische verdeling volgens de grenzen tussen de
bezettingszones. Het schijnt echter dat de Sovjetleiders verrast zijn geweest door
het feit dat de westelijke mogendheden die verdeling in 1947 in het kader van de
Amerikaanse ‘containment-policy’ aanvaardden. Daarna, in 1948, trachtten de
Russen door middel van een blokkade van West-Berlijn de verdeling van Duitsland
ongedaan te maken, maar dat mislukte.
De koude oorlog maakte Duitsland tot de voornaamste inzet van de rivaliteit tussen
Oost en West. In 1949 werden de Bondsrepubliek en de D.D.R. opgericht. Enkele
jaren later, op 10 maart 1952, stelde de Sovjetunie een vredesverdrag met Duitsland
voor. Volgens het Sovjetvoorstel zou Duitsland als eenheidsstaat worden hersteld
8
en zouden alle vreemde troepen van haar grondgebied worden teruggetrokken .
Dit voorstel werd echter door de bondsregering en de westelijke mogendheden
verworpen. Daarna verwierp ook de Sovjetunie de door de westelijke mogendheden
gelanceerde herenigingsplannen, die o.a. een integratie van Duitsland binnen het
westelijke alliantiesysteem beoogden. Een reis van Adenauer naar Moskou in 1955
leidde slechts tot aanknoping van diplomatieke betrekkingen, zonder echter een
9
verbetering van de verhoudingen tussen Bonn en Moskou tot stand te brengen .
Drie weken later, op 20 september, hebben de Russen met Oost-Berlijn een
overeenkomst gesloten waarin zij de D.D.R. als een souvereine staat erkenden. Dit
verdrag vormde de grondslag voor Moskou's twee-statentheorie.
Ondanks het feit dat omstreeks 1956 de Sovjetpropaganda tot een aanbeveling
van de Oostenrijkse oplossing voor Duitsland neigde, bleef Moskou in deze periode
fel gekant tegen Bonn. De regering Adenauer, die een de facto erkenning van de
grenzen voor een eventueel vredesverdrag conse-
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GerdRessing, Versagte der Westen in Jalta und Potsdam?, Frankfurt am Main, 1970, p. 126.
Neue Zürcher Zeitung van 12 maart 1952.
Na de dood van Stalin toonde een deel van de Sovjetleiders zich bereid tot een vergelijk,
resp. entente met Bonn. Zowel aan Beria als aan Malenkov is na hun val het verwijt gericht
dat zij de D.D.R. wilden opofferen.
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quent verwierp en de D.D.R. negeerde, werd van revancbisme en militarisme
beschuldigd. Het echec van het Amerikaanse M.L.F.-project, waarin de Sovjetleiders
10
ten onrechte een middel zagen om de Bundeswehr’ van kernwapens te voorzien ,
bracht nadien enige ontspanning op het terrein van de tussenstaatse betrekkingen.
Tegelijkertijd begonnen de handels-, wetenschappelijke en culturele betrekkingen
tussen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie zich meer te ontwikkelen. De vorming
van de grote coalitie in 1966 bood Moskou de gelegenheid om haar houding
tegenover Bonn ook op het terrein van propaganda en politiek in een zekere mate
te wijzigen. Een meer positieve ontwikkeling van de tussenstaatse betrekkingen
werd echter door de Tsjechoslowaakse affaire verstoord. Eerst de vorming van de
regering Brandt-Scheel, die bijna onmiddellijk tot ondertekening en ratificatie van
het non-proliferatieverdrag overging en bovendien bereid was de zgn. Europese
realiteit te erkennen, bracht een snelle verbetering van het politieke klimaat tussen
beide landen met zich mee.

Totstandkoming en betekenis van het akkoord
De voorgeschiedenis van het thans ondertekende verdrag tussen de Bondsrepubliek
en de Sovjetunie dateert van 1966. Het voorstel met betrekking tot het afzien van
geweld tussen beide landen werd voor het eerst door de regering Erhardt in haar
11
zgn. ‘Friedensnote’ van 25 maart 1966 gelanceerd . Kiesinger herhaalde het aanbod
in zijn regeringsverklaring op 13 december 1966, na de vorming van de grote coalitie
12
met de S.P.D. . Eerst op 12 september 1969, dus voor de bondsdagverkiezingen,
reageerde Moskou serieus op de Duitse voorstellen. Plaatsvervangend Minister van
Buitenlandse Zaken Semjonov stelde toen nl. aanknoping van diplomatieve
13
besprekingen in Moskou voor over het afzien van geweld tussen beide landen .
14
Op 16 november beantwoordde de bondsregering Semjonovs voorstel positief . In
januari 1970 reisde staatssecretaris Bahr voor het eerst naar Moskou. Het resultaat
van zijn besprekingen met Gromyko was het zgn. ‘Bahr-Papier’, dat als basis voor
de formele onderhandelingen kan worden gekarakteriseerd. De laatste ronde van
de besprekingen werd door Minister Scheel gevoerd, die met zijn delegatie op 26
juli in Moskou arriveerde. Deze onderhandelingen duurden elf dagen en zij werden
15
volgens Scheel ‘zäh, geduldig und sachlich’ gevoerd .
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Met de ondertekening van het verdrag tussen Bonn en Moskou is naar alle
waarschijnlijkheid een einde gekomen aan het naoorlogse tijdperk van wederzijds
wantrouwen en aan hun abnormale politieke verhoudingen. Dit akkoord heeft tevens
een grondslag gelegd voor een verstandhouding die wellicht verder reikt dan een
modus vivendi op grond van de status quo. Beide landen beschouwen de status
quo nl. niet als een toestand die in het belang van de Europese Veiligheid
gehandhaafd moet worden, maar als een vertrekpunt voor een brede samenwerking
op het continent.
Een en ander is te danken aan de verrassende heroriëntering van de
Sovjet-Duitsland politiek. Op het eerste gezicht heeft de Bondsrepubliek geen enkele
fundamentele concessie hoeven te doen. Het heeft niet behoeven af te zien van
het zelfbeschikkingsrecht van het Duitse Volk noch van het ideaal der hereniging.
De bondsregering heeft daarenboven impliciet de zekerheid gekregen, dat er ook
16
een einde komt aan de abnormale toestand van West-Berlijn . Het lot van het
verdrag ligt derhalve primair in Russische handen. Indien de Sovjetunie dit akkoord
wil gebruiken als een sleutel voor andere deuren die voor het tot stand brengen van
een Europese Veiligheidsconferentie geopend moeten worden, kan en zal zij het
niet laten stranden op het vraagstuk West-Berlijn.
Tenslotte, de overeenkomst met de Sovjetunie zal de Bondsrepubliek van een
noodsituatie verlossen die haar zelfstandigheid op het terrein van de buitenlandse
politiek tot op heden in zekere zin verlamde. Door de opening naar het Oosten heeft
Bonn ongetwijfeld een nieuw zelfbewustzijn gekregen. Tegelijkertijd meldt zich echter
in Frankrijk, Engeland en elders in West-Europa de historische achterdocht dat dit
zelfbewustzijn Duitse politieke en economische ambities kan wekken die op hun
beurt de Sovjetunie ook in West-Europa een hegemoniële positie zullen verschaffen.

16

Brandt heeft in Moskou vooropgesteld, dat de ratificatie van het Verdrag van Moskou slechts
mogelijk is, indien er een bevredigende oplossing voor West-Berlijn is bereikt. De wil van het
Kremlin om dit akkoord tot stand te brengen zou volslagen doelloos zijn, indien de Sovjetleiders
niet van plan waren verbetering te brengen in de toestand van de voormalige rijkshoofdstad.

Streven. Jaargang 24

125

De drie cirkels van Gamal Abdel Nasser
E. de Moor
Opmerking vooraf
Zolang de eindeloze reeks aanklachten die de wereldpers in de loop der jaren tegen
Nasser heeft ingebracht, nog niet op haar historische waarde is getoetst, mag men
de Egyptische leider het benefiet van de twijfel geven, maar dat betekent allerminst
dat men hem na zijn dood dan maar moet gaan omringen met bijna onsmakelijk
aandoende loftuitingen. Le Monde, zelf beschikkend over een uitstekend team
Egypte-kenners, constateerde in haar editoriaal van 30 september, dat de lovende
necrologieën waarop de internationale pers haar lezers vergastte, een onbevangen
krantenpuzzelaar nauwelijks zouden doen vermoeden, dat over hem ooit minder
vriendelijke dingen geschreven zijn.
Vooral de Nederlandse pers, eens Nassers felste tegenstander, bleek niet
voorbereid op diens plotselinge dood, en verviel in nietszeggend hagiografisch
geschrijf. Maar was Nasser dan niet de grootste leider die de arabische wereld
gehad heeft sinds Saladin - die trouwens niet eens van arabischen bloede was - en
1
hebben niet honderd miljoen arabieren gehuild op zijn graf? . Jazeker, maar ik ben
toch zo vrij te veronderstellen dat vele Egyptenaren onder die arabieren, na het
drogen van hun tranen, een zucht van verlichting zullen slaken, en vol verwachting
uitzien naar een liberaler, opener leefklimaat, waarin men weer hardop kan denken
zonder een mannetje van de geheime politie in huis te krijgen.
Niet voor niets echter hebben journalisten en politici zich het hoofd gebroken over
de vraag: hoe kan een man, ondanks talloze vergissingen en mislukkingen, zo lang,
tot in zijn dood, dé leider blijven, niet alleen van zijn eigen volk, maar van allen die
zijn taal spreken? Nasser heeft te zeer twintig jaar wereldgeschiedenis méébepaald
dan dat men nu zo maar over hem zwijgen kan. Het zal van het komend politiek
klimaat in Kairo afhangen of ooit een objectief historisch onderzoek naar zijn
werkelijke betekenis als staatsman mogelijk is. Een periode van de-Nasserisatie
mag men vroeg of laat verwachten, maar zolang Nassers collega's er belang bij
hebben een Nasser-mythe te cultiveren, zal de wereld verstoken blijven van dit
inzicht. Werk van gerenommeerde journalisten heeft tot nu toe alleen maar gekleurde
2
beelden van Nasser opgeleverd . Ook de hiervolgende korte studie van Nassers'
‘Filosofie van de Revolutie’ en haar consequenties, zal daar niet aan kunnen
3
ontkomen .

1
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De Franstalige Libanese krant Le Jour schreef: ‘niemand was groter dan hij en niets is groter
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De Filosofie van de Revolutie
Eind augustus 1935 schreef de zeventienjarige Gamal Abdel Nasser de volgende
brief aan zijn vriend ‘Ali an-Nashshâr:
‘Ze zeggen dat de Egyptenaar laf van aard is, bang voor het minste lawaai. Hij
heeft een baas nodig, die hem er toe brengt te vechten voor zijn land. Dan wordt
het een donderstraal die het bouwwerk van de onderdrukking doet scheuren. We
hebben al vaker gezegd, dat we samen zouden gaan werken, om het volk uit zijn
slaap wakker te schudden en de krachten op te wekken die in ieder van hen
verborgen zitten. Mijn beste, ik verwacht je daarom 4 september, 4 uur 's middags,
bij mij, om deze zaak te bespreken. Ik hoop dat je deze keer van de partij zult zijn.
4
Gamal’ .
Men ziet, op zijn zeventiende jaar was Gamal Abdel Nasser niet gespeend van
ambities, en droomde hij al van de rol die hij vooral na 1948 op zich ging nemen.
Over deze rol spreekt hij ook in zijn in 1952 gepubliceerde Filosofie van de Revolutie,
die eindigt met de volgende karakteristieke zinsnede: ‘Wij, en wij alleen, zijn geroepen
5
om haar (de rol, d.M.) te vervullen, want wij alleen zijn één en gedisciplineerd’ .
De jaren hebben Nasser geleerd hoe moeilijk het was die rol vol te houden, en
hebben hem er toe gebracht middelen te gebruiken waar hij in zijn filosofie niet van
6
droomde .
Bij al wat na 1952 in de arabische wereld geschreven is over arabisch socialisme,
nationalisme en de politieke betekenis van de Islam, kan men volgens Harald Vocke
Nassers ‘Filosofie’ het meest typerende document van de Nasser-periode noemen,
met zijn zeldzame mengsel van Nationalisme, Panarabisme en Panislamitische
7
ideeën .
Filosofie is een groot woord voor de persoonlijke herinneringen, kreten en ideeën,
die Nasser kris kras door elkaar zijn lezers ter overdenking voorlegt. De stijl van
deze arabische ‘must’ doet brokkelig aan en haalt vaak niet het niveau van een
eindexamenopstel. Dat hoeft ons niet te verhinderen de jonge Nasser, evenzeer
als de vijftigjarige, te herkennen in een zin als deze: ‘Ik behoor tot hen die er vast
8
van overtuigd zijn, dat niets in de leegte kan bestaan, zelfs de waarheid niet’ . Zo'n
zin typeert de slimme opportunist.
In het eerste hoofdstuk van dit uit drie delen bestaande pamflet, essay, hoe
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moet men het noemen, vertelt hij, hoe de Vrije Officieren tot hun staatsgreep zijn
gekomen, en hoe teleurgesteld zij zich voelden, toen de Egyptische massa helemaal
niet van zins bleek hen zo snel te volgen in hun hervormingsdrift. Niet zonder gevoel
voor humor beklaagt Nasser zich over de benepenheid van zijn landgenoten: ‘Als
iemand me toen gevraagd had, wat ik het liefste wilde, zou ik dadelijk geantwoord
hebben: een Egyptenaar iets goeds horen zeggen over een andere Egyptenaar;
een Egyptenaar zijn talent zien wijden aan iets anders dan het afkammen van het
9
werk van zijn landgenoot’ . Van universiteitsprofessoren zegt Nasser dat ze alleen
het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’ goed wisten te verbuigen. Zij haalden hun neus
10
op voor een selfmade regeringsleider uit de kleine middenstand .
Wij staan voor twee revoluties, besluit hij het eerste deel van zijn betoog, een
politieke, waardoor we tot volledig zelfbestuur kunnen komen, en een sociale, die
na klassestrijd moet leiden tot gerechtigheid voor allen. Heel wat persoonlijke
11
meninkjes en belangetjes zullen daaraan moeten worden opgeofferd . Tot aan zijn
dood heeft Nasser op dit aambeeld gehamerd. Dat deze overtuiging duizenden
mensenoffers zou kosten in drie oorlogen (twee met Israël, een in Yemen), kon men
toen niet voorzien.
Uit het tweede hoofdstuk van de Filosofie der Revolutie blijkt, dat Egypte in 1952
absoluut centraal stond in Nassers belangstelling. Wat hij wilde was een machtig
12
Egypte, vrij van Engelsen die hij toen als zijn eerste vijanden beschouwde .
Schijnbaar onbevangen beschrijft hij dan hoe hij eens, met kameraden, een aanslag
beraamde op een bekende, niet-nadergenoemde politieke persoonlijkheid, maar
helemaal over zijn toeren raakte toen de man inderdaad door zijn kogel getroffen
13
bleek . Zonder bijbedoeling zal hij deze jeugdherinnering wel niet hebben
opgeschreven. Ook in 1952 liepen er in Cairo jonge fanatiekelingen rond die prijs
stelden op Nassers hoofd, met name onder de Moslimbroeders.
Het hoofdstuk sluit met een uiteenzetting over wat Nasser als zijn taak ziet: het
terrein bouwrijp maken voor de vestiging van een nationale politiek en economie,
die door bekwame experts zal moeten geschieden.
Er schijnen redenen te zijn om aan te nemen dat Nasser en zijn officieren zich
oorspronkelijk slechts een overgangsrol hebben toegedacht, de omstandigheden
hebben het anders beschikt.
In het derde deel van zijn betoog komt de putschleider dan toe aan dat wat ons
hier het meest zal bezig houden, het uitzetten van het werkterrein van zijn revolutie.
Waar speelt onze revolutie zich af, vraagt hij en wijst dan,
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14

als zovelen voor hem , op Egyptes unieke ligging in het centrum van de arabische
wereld en de Islam; bovendien, betoogt hij, is Egypte de poort van Afrika. Zo komt
hij dan tot zijn bekende theorie van de drie cirkels of sferen, die we in het kort op
haar waarde, en dat wil hier in het getroebleerde licht van Nassers leven zeggen:
op haar verwezenlijking, zullen toetsen. Van al deze cirkels blijft Egypte het centrum.
15
Nasser en zijn officieren zijn daarvan de kern .

De eerste cirkel: de arabische wereld
‘Het staat buiten twijfel, dat de arabische cirkel de belangrijkste is en het nauwst
met ons verbonden. Haar geschiedenis loopt parallel met de onze. We hebben
dezelfde tegenslagen moeten verduren, dezelfde crises doorgemaakt, en toen wij
16
vertrapt werden door de veroveraars, werden zij het ook’ .
Men hoeft er de kranten van de laatste weken maar op na te zien: Nasser heeft
zich in de 18 jaren die hem restten na het schrijven van deze regels, tot de
onbetwistbare, maar helaas vaak twistveroorzakende leider van het door hem
beschreven arabische gebied gemaakt. Hij heeft daarbij teveel andere, belangrijker
zaken opgeofferd aan het behoud van dit leiderschap. De krantenkoppen met zijn
17
doodsbericht stellen zonder uitzondering zijn rol als arabisch leider centraal .
Dit is eigenlijk verbazingwekkend, als men bedenkt, hoe vaak de Egyptische
president bij eenheidspogingen bakzeil heeft moeten halen. Het verhaal van het
failliet van de Verenigde Arabische Republiek, die drieëneenhalf jaar stand hield en
waarvan, na het uittreden van Syrië in september 1961, alleen de naam nog over
bleef, is algemeen bekend.
Er is bij de Arabische staten een voortdurende behoefte aan fusioneren, maar
ook een blijvend onvermogen om persoonlijke geschillen tussen leiders, die de
eenwording in de wegstaan, op te lossen. Ook bij latere eenheidspogingen vervulde
Nasser de leidersrol.
In zijn nieuwste boek doet Jon Kimche verslag van gesprekken die vanaf 14 maart
18
1963 in Cairo plaats hadden tussen delegaties van Iraq, Syrië en de VAR . Vooral
de niet-Egyptische, Baathistische delegaties pleitten
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enthousiast voor een nieuwe eenheidspoging. Nasser, sinds kort gewikkeld in een
Yemen-oorlog die hinderlijk lang zou duren, toonde zich gereserveerd. De Baath,
die veel te stellen had met onrustige, Nasseristische elementen in eigen land, had
kort tevoren contacten gehad met enkele van Nassers officieren, met de bedoeling
iets tegen hem op touw te zetten. Nasser laat dus de anderen praten zonder zich
bloot te geven. De volgende dag opent hij onverwacht het debat, met het verzoek
om een openlijke discussie over de redenen die Syrië er toe gebracht hebben, in
1961 de eenheid met Egypte te niet te doen. De Syriërs spelen de bal onmiddellijk
terug, beschuldigden Abdel Nasser ervan hen als stropoppen voor eigen belangen
gebruikt te hebben, maar deze weet de aanval zo handig te pareren, dat even later
Syriërs en Iraqi's elkaar in de haren vliegen. Met de beschuldiging dat indertijd
Syrische troepen Heliopolis, waar zijn residentie ligt, hebben willen bombarderen,
stuurt Nasser dan zijn gesprekspartners naar hun hotel terug. Op 18 maart wordt
de Syrische delegatie versterkt met de Baathleiders Al-Atassi, Bitar en Aflaq. Ook
zij krijgen de persoonlijke aanvallen van Nasser te verduren.
Tenslotte liepen deze eenheidsbesprekingen vast op Nassers concept van een
arabische natie onder Egyptes politieke en militaire hegemonie, en het onvermogen
van de anderen daar een overtuigend alternatief tegenover te zetten. De toon van
deze gesprekken was typerend voor de wijze waarop Abdel Nasser domineerde in
een kring van politieke leiders die hem naar islamitisch gebruik hun Broeder Gamal
noemden, allen wel een reden hadden om hem te haten, maar toch geen heil zagen
in een arabische nationale eenheid zonder hem. Bij Nasser zelf ervaart men al in
dit korte verslag van een bijeenkomst in 1963 een groeiend wantrouwen tegenover
de arabisch nationalistische pretentie van zijn Filosofie. De groeiende economische
en politieke moeilijkheden in eigen land, deels gevolg van slechte planning, een
bureaucratie die hem over het hoofd groeide en steeds grotere weerstand tegen
het Yemenitisch avontuur, deels het resultaat van het opdrogen van westerse
hulpfondsen, stimuleerden hem om de aandacht van het volk op het lot van de
Palestijnen te richten, met alle bekende gevolgen vandien. Na de zesdaagse oorlog
heeft Nasser alleen nog eenheid gezocht buiten het bereik van Baathisten en Israëlis,
namelijk met het Soedan van president Numeiri en het Libië van Al-Qaddafi.
Waarmee we in Nassers tweede cirkel zijn aangeland.

De tweede cirkel: de Afrikaanse wereld
‘Niet voor niets ligt ons land in het noord-oosten van Afrika. Door zijn ligging
domineert het het zwarte werelddeel, waar zich heden een van de
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hevigste gevechten afspeelt die ooit heeft plaatsgehad tussen zijn blanke kolonisators
19
en zijn zwarte bewoners, om het bezit van onuitputtelijke bodemschatten’ .
Nasser legt in zijn geschrift het nodige paternalisme aan de dag tegenover de
Afrikanen. Hij doet het voorkomen, alsof zij allen opzien naar Egypte, om daar
20
beschaving en leiding van te ontvangen . Intussen preciseert hij zijn doelstellingen
omtrent Afrika nauwelijks. Hij droomt van pan-Afrikaanse broederschap, en wil ter
bevordering daarvan een instituut in Cairo. Twee zaken echter kondigt hij aan,
waarop het officierenregiem aanvankelijk tevergeefs zijn geluk zal beproeven: de
21
kwestie van de grenzen met Soedan, en die van de verdeling van het Nijlwater .
Tot aan de revolutie van 1952 werd Egypte, ook door de meeste Egyptenaren,
22
nauwelijks tot de arabische wereld gerekend . Hoofddoel van Egyptes buitenlandse
politiek was al sinds Muhammad Ali's expeditie van 1820 de eenheid van Egypte
en Soedan onder leiding van Cairo. Voor de rest van Afrika had men nauwelijks
belangstelling. Het feit dat Naguib in 1952 regeringsleider werd, dankte hij voor een
deel aan zijn Soedanese afkomst, die de Soedanezen voor eenheid kon winnen,
naar de officieren hoopten. Toen Naguib geroyeerd werd was het uit met de
Soedanese sympathieën. Het Soedanese overgangskabinet van Ismail al-Azhari
keerde in 1953 zijn noorderburen de rug toe. Nasser had het te druk met zijn vrienden
en vijanden in eigen land en ten oosten van het Suezkanaal om daar een adequate
reactie tegenover te stellen. Omdat het project van de Assuandam toen vastere
vormen begon aan te nemen, had hij er allerminst belang bij, de relatie met Khartum
te verharden. Hoofdzaak werd voor hem het bereiken van een akkoord over de
verdeling van het Nijlwater. In november 1959 kwam dit tot stand en stond de bouw
van de superdam niets meer in de weg, van die zijde althans.
In 1964 werd het militaire regiem van Generaal Abbud in Soedan vervangen door
een burgerlijk onder leiding van premier Khalifa. Deze bracht onmiddellijk een
vriendschapsbezoek aan Nasser. Dat leverde een Soedano-Egyptisch
handelsaccoord op en juichende berichten in de Egyptische kranten dat een nieuwe
arabische, lees: Afrikaanse, eenheid tot stand zou komen. Sindsdien ging het met
de liefde tussen Cairo en Khartum steeds beter, en Khartum dankte het aan die
relatie dat het, na de zesdaagse oorlog, herhaaldelijk vergaderingen van arabische
staatshoofden mocht verwelkomen. Dit voorjaar resulteerde dat in een akkoord
tussen Nasser,
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PR p. 48.
PR p. 63-64.
PR p. 64.
Zie Peter Mansfield, Nasser's Egypt, Penguin African Library, rev. ed. 1969.
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Qaddafi en Numeiri dat moet leiden tot de geleidelijke eenwording van VAR, Soedan
en Libië. Veel Egyptenaren zijn van mening dat de Soedan van alle arabische staten
de enige is waarmee hun land een natuurlijke eenheid kan vormen. Het zal een
belangrijke opgave voor Nassers opvolgers) zijn, de band met de Soedan zorgvuldig
te cultiveren.
Intussen heeft Cairo, vooral in de vijftiger jaren, een belangrijke rol gespeeld als
wijkplaats voor leiders van Afrikaanse vrijheidsbewegingen, die van Nasser een
kantoor kregen in de Egyptische hoofdstad en honderd pond maandgeld, om er hun
greep naar de macht voor te bereiden. Ook kregen zij zendtijd van Radio Cairo en
steunde Nassers propagandadienst alle opstandige initiatieven op het Afrikaanse
continent. Niet voor niets natuurlijk. In ruil daarvoor kwamen zwarte studenten aan
de voeten van Egyptische leermeesters zitten om gevormd te worden in het
anti-imperialisme, en kreeg de VAR faciliteiten om actiecentra op te richten in de
meeste Afrikaanse hoofdsteden. Duizenden Egyptische Islam-missionarissen trokken
met de culturele apostelen Afrika in om tegenwicht te bieden tegen de zeer intensieve
Israëlische propaganda.
Tussen 1961 en 1963 heeft de VAR deel uitgemaakt van de zogenaamde
23
Casablanca-groep van Afrikaanse staten . De groep kwam overeen een
gemeenschappelijk militair commando te voeren en een gemeenschappelijke markt
op te zetten. Tot meer dan papieren beloften kwam het niet. De man die de
onderneming zou moeten dragen, President Nasser, bleek tenslotte niet voldoende
interesse te hebben. Het bespelen van de massa in zijn eigen vertrouwde taal, het
arabisch, met een stem die het hart van de arabieren trefzeker wist te raken, was
een van Nassers krachtigste argumenten in de dagelijkse strijd om de macht. Met
die stem kon hij de nietarabische Afrikanen moeilijk bereiken. Bovendien was hij
voor hen een vertegenwoordiger van het ras dat in vroeger tijden zwarten tot slaaf
had gemaakt. Het geschil met Israël richtte tenslotte al zijn aandacht op het oosten.
Zo kwam Nasser niet tot het opbouwen van een doordachte politiek ten opzichte
van Afrika. Als Egypte ooit weer nauwere contacten met zwart Afrika zoekt, dan
zullen deze voornamelijk in de economische sector moeten liggen.

De derde cirkel: de wereld van de Islam
‘De derde cirkel blijft nog over... zij reikt over continenten en oceanen heen. Ik
beschreef haar als de kring van onze broeders in het geloof die zich, waar ze ook
24
zijn in de wereld, met ons naar Mekka richten’ .
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T.w. Egypte, Marocco, Mali, Guinea, Ghana.
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Geen man illustreert duidelijker dan Nasser die voor een westerling merkwaardige
mengeling van religieus sentiment en politiek bewustzijn die de doorsnee-moslim
eigen is.
In zijn filosofie droomt hij ervan, dat de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, waar
honderdduizenden moslims bijeenkomen, een periodiek politiek congres wordt, dat
de grote lijnen van een gemeenschappelijke politiek voor alle islamitische landen
op moet stellen. Men zou dit zijn religieuze politiek argument kunnen noemen, dat
hij in praktijk vaak benutte ter onderstreping van de noodzaak van arabische eenheid
(de eerste cirkel!). Enkele malen heeft hij met enige leden van zijn kabinet
deelgenomen aan de bedevaart naar Mekka, en daarmee onder de vrome moslims
25
veel goodwill gekweekt . Door de niet-arabische islamitische leiders van Pakistan
en Perzië werd zijn sterven gevoeld als dat van een broeder in het geloof. Zij lieten,
net als hun arabische collega's een langdurige periode van nationale rouw
afkondigen.
Het door de jonge Nasser gehuldigde pan-islamisme stond in praktijk echter bijna
diametraal tegenover zijn pan-arabisme, en waar dit laatste zijn volle aandacht had
- het lag immers op het politieke vlak en dáár kon hij wat betekenen -, valt er over
26
activiteiten van Nasser op het gebied van de Pan-Islam niet zo heel veel te zeggen .
Nasser gebruikte de Islam om zijn eigen staatsopvatting te rechtvaardigen
tegenover zijn orthodoxe onderdanen en stelde Mohammed voor als Imam, d.i.
27
voorganger, van het ‘wetenschappelijk socialisme’ . Daardoor kreeg hij het aan de
stok met de Mufti van Saoedi-Arabië, die Nasser, uit hoofde van zijn religieuze ambt,
tot ketter verklaarde. Deze ontmoette de Islam allereerst in eigen land, waar de
religieuze rechtbanken nog altijd beschikten over het huwelijksrecht en over de z.g.
‘waqfs’ (aan de religieuze gemeenschap toebehorende grond en bezittingen). Hij
legde deze rechtbanken verdere beperkingen op. Het grootste gedeelte van de
grond kwam aan de boeren, en vrouwen kregen net als mannen het recht
echtscheiding aan te vragen. Politieke last kreeg Nasser met moslimse
28
broederschappen, wier activiteiten elders uitvoerig zijn beschreven . Deze fanatieke
lieden, die droomden van een uitsluitend musulmanse staat naar oud-islamitisch
model, leverden Nasser de eerste jaren heel wat moeilijkheden. Na een aanslag
door een van hen in 1954 werden al hun leiders gearresteerd en de
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O.a. in 1956, in gezelschap van Anwar Sadat.
Harald Vocke, o.c. Zie ook: P.J. Vatikiotis ed., Egypt since the Revolution,
C.P. Harris, Nationalism and Revolution in Egypt; The Role of the Muslim,
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beweging ontbonden. Zij schijnt echter nog steeds in leven te zijn en kan in de
toekomst nog een belangrijke factor van onrust gaan vormen, zoals tussen 1945
en 1952, toen ze in Egypte een onbeschrijfelijke chaos veroorzaakte.
De enige maal dat een congres van islamitische staatshoofden bijeen kwam in
het directe belang van Egypte, na de juni-oorlog van 1967 in Rabat, was Nasser de
grote afwezige.
Wel lagen voor de Egyptische president zijn arabier- en moslim-zijn in elkaars
verlengde. Zijn taal was die van de Qor'ân, daardoor al kreeg elk van zijn
redevoeringen een religieuze lading, en op gezette tijden boog hij zich met zijn
ministers in de richting van de Hijaz. Voor politieke zaken heeft men hem echter
maar eenmaal in Djedda gezien om een verdrag met Faisal te sluiten, omdat hij
toen absoluut afwilde van zijn Yemen-avontuur. Voor de rest lag zijn politieke Mekka
aan de Nijl. Er is afgezien van Londen, New York en Parijs nauwelijks een stad
denkbaar die meer politici van alle soort heeft zien voorbijkomen als Cairo onder
Nasser.

Het centrum: Egypte-Kairo-Nasser
Veel van Nassers critici zijn van mening dat Egypte het slachtoffer is geworden van
29
zijn buitenlandse escapades . Zijn dromen, neergelegd in het beeld van de cirkels,
hebben hem met middelpuntvliedende kracht uit het oorspronkelijk centrum van de
revolutie van 1952 geslingerd. Of was het de bittere realiteit waarvoor de man komt
te staan die pretendeert dat hij Egypte kan hervormen, waar de molens nog
langzamer malen dan in Rome en waar voor vele ontwikkelden geen schoner ideaal
denkbaar is dan een kantoorkruk in een van 's rijks departementale diensten en een
vast salarisje genoeg om van te leven, die hem tot het zoeken van compensatie
buitenshuis dreef? De onvrede over het uitblijven van de beloofde resultaten van
landbouw en industrie nam toe in de zestiger jaren, de oorlog in Yemen was voor
de boeren een volkomen onbegrijpelijke zaak - waarom moesten hun zonen die zo
hard nodig waren op het land, sterven tweeduizend kilometer van huis? - en er kan
dus wel iets waar zijn van Miles Copeland's bewering, als zou Nasser Israël het
bestaan zo lastig gemaakt hebben, om de aandacht van zijn eigen onderdanen af
30
te leiden . Niemand beter dan Nasser wist hoe grillig en explosief de Egyptische
massa kan worden, wanneer ze eenmaal ontketend raakt. Niet voor niets was hij
de eerste Egyptische bestuurder geworden gedragen door hun
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Le Monde 30-9-'70.
Op kracht daarvan verklaarde hij in 1956 het Suezkanaal Egyptisch goed, en werd hij
teruggeroepen in 1967.
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toejuichingen . En kostte zijn begrafenis, buiten de wil van die massa, 40
mensenlevens.
Onder het regiem van Gamal Abdel Nasser heeft Egypte ingrijpende veranderingen
ondergaan.
In de eerste plaats heeft Nasser de maatschappijorde radicaal ondersteboven
gegooid, door de vroegere heersende burgerklasse, waarin Syrische immigranten
en kopten een belangrijke rol vervulden, op non-actief te zetten, haar bezittingen te
confiskeren en zo min of meer te dwingen tot emigratie. Duizenden van hen bevinden
zich nu in de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk, en hun uittocht gaat nog steeds
door. Een drama op zich, waarover Nasser van de geschiedschrijving nog veel te
horen zal krijgen, en een intellectuele aderlating die Egypte voorlopig niet te boven
zal komen. Hun plaats is ingenomen door de met de Officieren opgekomen kleine
middenstand, die na het vereiste aantal militaire dienstjaren, bekwaam wordt geacht
32
voor de meest uiteenlopende functies, tot die van theaterdirecteur toe .
Hun kinderen kunnen allen naar de middelbare school, en zelfs naar de universiteit,
want alle onderwijs gaat op kosten van de staat. Daarna raken ze gewoonlijk verzeild
in de oudste Egyptische ziekte, die ‘bureaucratie’ heet, dewelke ook Nasser niet
heeft kunnen uitroeien.
Andere ziekten heeft zijn regering met min of meer succes bevochten: tuberculose
en malaria zullen spoedig uitzondering zijn, het percentage kinderen lijdend aan
oogziekten is in tien jaar tijd van 90 op 10% gekomen. Drieëneenhalf miljoen kinderen
krijgen dagelijks een middagmaal van de staat. Gezondheidszorg en hygiëne maken,
evenals politieke vorming en militaire oefeningen, deel uit van het onderwijsprogram.
De landbouwhervormingen van 1952 en 1961 betekenden een niet geringe
activiteit van Nassers team, evenals hun inspanningen voor de uitbreiding van de
bouwgrond en de vestiging van industrieën, met als klapstuk het grootse project
van de Assuandam, waarvan Egypte in 1971, een jaar eerder dan oorspronkelijk
gepland was, de vruchten hoopt te gaan plukken. Dit zijn prestaties die op het krediet
van Nasser en de zijnen gezet moeten worden. Omdat zij de politici van vóór 1952
buitenspel gezet hadden, moesten zij al doende leren wat politiek eigenlijk is.

31
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Tijdens een stage van een van Kairo's belangrijkste theaters, vertelden acteurs mij dat
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Moslimbroeders tot jarenlange opsluiting veroordeeld werden.
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Tenslotte was Nassers theorie van de drie cirkels weinig op de realiteit afgestemd,
zodat hij aanvankelijk beter wist wat hij niet wilde dan wat hij wel wilde. In 1952 ging
hij er van uit, dat het parlementaire regeringssysteem de klasse van burgers steunde
die zijn sympathie niet had, en wees daarom voorlopig de democratische
bestuursvorm van de hand; voor een volksdemocratie naar Russisch model voelde
hij evenmin. Hij vreesde daarvoor te zeer de onwetendheid van de massa, en haar
oncontroleerbare gemoedsstemmingen. Beperkte medezeggenschap kon het volk
maar met mondjesmaat worden toebedeeld, begreep hij, temeer daar het gezag
van de groep aan de macht genoeg te duchten had van de manipulaties van vroegere
Wafdleiders, communisten en moslimbroeders. Eerst toen deze nagenoeg
uitgeschakeld waren, met behulp van een strak georganiseerde Geheime Dienst
en een kostbaar propaganda-apparaat, kon men gaan denken over wat, volgens
het charter van 1962, heette het ‘wetenschappelijk, arabisch socialisme’. De
Arabische Socialistische Unie werd de eenheidspartij die aller belangen moest
behartigen. In feite heeft zij in de loop van haar nu acht-jarig bestaan weinig anders
betekend dan een forum te zijn voor de Rais en zijn ministers. Haar propagandisten
hebben Nasser weer aan de macht geholpen na zijn demissie in 1967.
Nasser is dood. Egypte heeft het onder zijn bewind niet gemakkelijk gehad. Het
enthousiasme waarmee hij, goed dertig jaar oud, als brooddronken vrijheidsheld,
zijn ‘Filosofie van de Revolutie’ neerschreef, en waarmee hij zijn land van avontuur
naar avontuur sleepte, had zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een feilloos gevoel
voor de zwakke plekken van anderen, die hij met boerse slimmigheid wist uit te
buiten, een krachtig vermogen eigen misgrepen te verdoezelen. Eenmaal heeft hij
publiekelijk schuld bekend en zijn presidentschap in de waagschaal gesteld. Ook
toen bleek hij raak geschoten te hebben. Een ding is zeker: Gamal Abdel Nasser
had een eigen gezicht, en dat had de arabische wereld te lang moeten ontberen.
Hoe latere Egyptenaren over hem zullen denken, valt niet te zeggen, maar hun
kinderen zullen leren dat Gamel Abdel Nasser, de zoon van de postbode uit Beni
Murr, de eerste Egyptenaar was die Egypte bestuurde na de laatste der Farao's,
dat hij de dam van Assuan liet bouwen, de woestijn weer vruchtbaar maakte en de
grondlegger was van de Egyptische industrie.
Of ze ook zullen weten dat hij meedogenloos kon zijn voor wie hem zijn autoriteit
betwistte, hen liet zuchten in concentratiekampen en het land heel wat vijanden
bezorgde, zal van het toekomstig klimaat in Egypte afhangen. Een
de-Nasserisatieperiode kan nauwelijks uitblijven.
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Goed en kwaad in de economie
Theo P.M. de Jong
1. Nederlandse aanloop
Nog geen 25 jaar geleden maakten Nederlanders zich zorgen over de industrialisatie.
Vanaf 1948 verschenen meerdere regeringsnota's over het opvoeren van industriële
investeringen. Omstreeks 1958 gold met name Rotterdam als een industriële kip
met gouden eieren. Nu ruim tien jaar later schijnt het Waterweggebied Nederlands
probleemgebied nummer één te worden. Immers men kan aldaar wel gemakkelijk
auto's en vloerbedekking verdienen, maar frisse lucht, schoon water en vlotte
bereikbaarheid van scholen schijnen daar schaarse goederen te worden. De
randprovincies - veler zorgenkind - beginnen benijd te worden om hun leefklimaat.
De economie zou zo'n heerlijk stabiel vak kunnen zijn, ware het niet dat ondernemers
met hun kijk op technologie en consumenten met hun veranderlijke behoeften
voortdurend roet in het eten gooien. Daarom is het interessant na te gaan hoe in
de laatste 150 jaar economen regelmatig verstrikt zijn geraakt in hun weerbarstig
onderwerp.
Nederlanders hebben zich zelden diepgaand beziggehouden met hun
welvaartssituatie. Men ging er hier vanuit, dat Holland het natuurlijk middelpunt
vormde van de wereldhandel. In de 17e eeuw waren we een soort stapelmarkt voor
produkten uit de ‘bewoonde’ wereld. In Amsterdam kon je krediet krijgen, je goederen
opslaan, de ruwe produkten laten verfijnen in veredelingsindustrieën en voorts
geestelijke vrijheid vinden. Eigenlijk vormden we Gods meest intieme plekje, waar
godsdienstzin, verdraagzaamheid en voorspoed op natuurlijke wijze samengingen.
In de 18e eeuw, zo gaat het verhaal verder, liepen de buitenlandse kooplieden om
onze markten heen, doch, zo dacht men, ze komen wel weer als het gezonde
verstand terugkeert. Irene Hasenberg Butter heeft in haar studie Academie
1
Economics in Holland 1800-1870 vastgelegd wat onze vroegste economen omtrent
die onverkwikkelijke achteruitgang, die ongeveer tot 1870 duurde, bij elkaar hebben
gedacht. Lange tijd bleef de economie hier een
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Irene Hasenberg Butter, Academie Economics in Holland 1800-1870, Martinus Nijhoff, Den
Haag, 1969, 162 pp., f 27,90.
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onderdeel van het recht, hetgeen eerst werd doorbroken door een aparte leerstoel
aan de Technische Hogeschool van Delft (1906). De economieopleidingen waren
afgestemd op ‘handelskwesties’. Wat kon men van een klein land anders verwachten,
alwaar de conjunctuur van ‘buiten’ scheen te komen? Tot de originele denkers
behoorden, aldus Irene Butter, Mees en Pierson, beiden tussen 1850-1890
presidenten van de Nederlandse Bank. Hun grote zorg was het openhouden van
de grenzen, het afstoppen van het geroep der eerste industriëlen om protectie, zoals
van Armand Diepen uit Tilburg, en het bewaken van de ruilverhouding met het
buitenland: laag loonpeil en waardevastheid van het ruilmiddel. Die traditie heeft
zich voortgezet tot 1936, toen Nederland als één der laatste van de gouden standaard
afstapte. Tot veler verdriet kwam dat te laat. Hoe was die halsstarrigheid van
Regering, de Nederlandse Bank en het gros van de bankiers te verklaren?
Een traditionele samenleving heeft grosso modo te maken met een constant - en
meestal laag - inkomen per hoofd van de bevolking. Een van de ergste dingen die
kan voorkomen is de verstoring van het evenwicht tussen geld- en goederenstromen.
Pierson schreef in 1887 aan de door de Engelse regering ingestelde Gold and Silver
Commission ‘dat de prijsdalingen van de laatste jaren een gevolg waren van
overproduktie’. Ingrijpen was niet noodzakelijk, mits men de waarde van guldens,
ponden en dollars maar constant hield door ze op goud en zilver te enten. Dan
immers zou men economische vooruitgang kennen: constant loon en dalende prijzen,
zodat meer te kopen zou zijn voor dezelfde hoeveelheid verdiensten. De grote vijand
was de geldschepping zonder voldoende dekking, zoals overheden nogal eens
deden in oorlogstijd. Toen na Wereldoorlog I de grondslagen van deze gouden tijd
(1870-1914) ontwricht waren, bestond er een unaniem verlangen naar herstel.

2. Engels tussenspel
In Engeland legde men in 1918 officieel vast dat zo spoedig mogelijk teruggekeerd
moest worden naar de gouden standaard. Enkele jaren ‘zwevend koersen’ was
noodzakelijk om de vooroorlogse koers van het pond ten opzichte van de dollar te
hervinden. Toch wees Keynes reeds in 1919 op enkele adders in het paradijs. De
toen 36-jarige econoom maakte deel uit van de Britse delegatie te Versailles, alwaar
Duitsland van de Geallieerden de rekening gepresenteerd kreeg voor zijn agressie
(de fameuze herstelbetalingen in goud, schepen en spoorwegwagons). Keynes trad
na enkele maanden uit de Engelse delegatie omdat hij niet kon inzien hoe je van
een
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berooide vijand veren kon plukken. Integendeel, het leek hem de zekerste weg naar
demoralisatie en nieuwe vijandigheid. Keynes schreef dit neer in boeiend proza The Economie Consequences of the Peace - en werd alzo op slag beroemd, berucht
én gehaat. Het meest opvallende was de wijze waarop hij de ballon van de
wereld-vóór-1914 doorprikte. De Nederlandse vertaling (1920) luidde ten deze:
‘Slechts zeer weinigen onder ons hebben een klaar besef van den door en door
ongewonen, onzekeren, ingewikkelden, onbetrouwbaren en tijdelijken aard van het
economisch samenstel dat het leven van West-Europa gedurende de laatste eeuw
beheerscht heeft..... de ontwikkeling van Europa berustte op een tweevoudige
grootspraak of misleiding. Aan den eenen kant aanvaardden de arbeidersklassen
.... eenen toestand, waarbij zij zich niet meer dan een heel klein stukje van den
koek, dien zij in medewerking met de Natuur en met de Kapitalisten produceerden,
mochten toeëigenen. Aan den anderen kant mochten de kapitalistische klassen het
grootste deel van den koek het hunne noemen’, maar ook zij consumeerden deze
niet, maar herinvesteerden de koek van vandaag voor de grotere boterham van
morgen. Viel er geen koek meer te fabriceren in Europa, dan waren er, zoals Keynes
het eufemistisch uitdrukte, de maagdelijke gebieden in Afrika en Azië, alwaar men
om spoorwegen, plantages en mijnen scheen te roepen.
Men hield vast aan het principe dat inkomen uit vermogen moest terugvloeien
naar de verschaffers ervan en dat inkomen uit arbeid verdeeld moest worden over
de toenemende bevolking. De bevolking moest geholpen worden door haar simpele
gewoontes als deugden te sanctioneren, terwijl de vermogenden als contra-prestatie
zouden afzien van luxe smulpartijtjes. Daarom moest het na 1918 gestegen
prijsniveau teruggeschroefd worden. Er mocht geen aanpassing in de loonsfeer
plaatsvinden. Werkloosheid die uit deze operatie zou resulteren, moest zoveel
mogelijk worden aanvaard. Door het Engelse pond duur te houden zou de afzet wel
stagneren, maar de vermogens - de grondslag van het economisch proces - zouden
intact blijven. En daarmee de kans op ‘reëel’ herstel.
Men wachtte tot 1925. Keynes was een der weinigen die tegen opschroeven van
de koers naar de vooroorlogse verhouding ten opzichte van de dollar en het goud
was (revaluatie). Maar hij kreeg zijn zin niet. Churchill als toenmalig minister van
Financiën besloot na ampele overweging tot een Return to Gold. Toch moet ten
aanzien van Churchill worden gezegd dat hij ten uiterste heeft gezocht naar een
oplossing.
De Londense financiële wereld, die hoopte op een terugkeer van haar oude positie
en die meende dat Engeland alleen op die wijze welvarend kon zijn, hield hij voor:
‘De zeeën van de geschiedenis liggen bezaaid met beroemde
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wrakken. Als ik maar zag hoe, dan zou ik een experiment wagen. Wat mij betreft
heb ik liever dat de financiële wereld minder trots is en de ondernemende groep
2
meer tevreden’ .
Het was de paradox die Keynes bleef obsederen en die hij in 1936 in zijn General
Theory zou oplossen: hoe kunnen loonsverlagingen, waarvan de economen menen
dat ze sanerend zullen werken, de werkgelegenheid nog verder aantasten? Hoe is
het mogelijk dat een land dat de lonen constant houdt en de prijzen laat dalen zoals in Piersons paradijs - achteruit gaat? Hoe is het mogelijk dat inflatie de ene
keer de welvaart laat groeien en de andere keer een land ten gronde richt? Hoeveel
inflatie, deflatie, revaluatie en devaluatie moet een land in zijn wijn doen opdat deze
niet te springerig of te verschaald geraakt? De General Theory is een moeilijk boek,
waarbij economen zekere voorsprong hebben op anderen. Prof. J. Pen heeft in zijn
Moderne Economie (Aula) en in Het aardige van de economie (Aula) talloze
introducties geschreven op het Keynesianisme. Veel narigheid hebben economen
ons bezorgd door te weinig te letten op de technologische produktiviteit. Deze komt
eerst tot gelding wanneer vermogensbezitters inzien dat de door hen verstrekte
bedragen rendement gaan afwerpen zodra de ‘verdiensten’ worden overgeheveld
naar loontrekkenden als koopkrachtige consumenten.
De ondernemers ‘gebruiken’ de vermogenstitels van de financiële klasse. De winsten
daarmee bereikt vloeien - als de overheid via belastingen, oude-dagsvoorziening,
kinderbijslag en subsidies een handje helpt - meer naar de factor arbeid dan naar
de vermogensverschaffers. In Nederland kwam in 1938 nog 25% van het nationale
inkomen uit de vermogenssfeer, nu nog slechts 2,5%. Zo is gebeurd wat Marx b.v.
onmogelijk achtte, namelijk een daling van het kapitaalsaandeel en een groei van
het reële loonbestanddeel. Het kapitaal is voor de ondernemer goedkoper geworden
in verhouding tot vooral het goedgeschoolde personeel. Het rendement op kapitaal
is daardoor vergroot, doch de surplus-verdiensten vloeien toe naar de factor ‘arbeid’,
die door haar nieuwe koopkracht het economisch proces opstuwt tot groei.

3. Interval
Het kapitalisme heeft de vermogensbezitters al aardig uitgeroeid. Is daarmee de
toekomst aan de producenten van arbeid? Dat zal voor een deel

2

Over de Return to Gold verscheen van D.E. Moggridge bij de Cambridge University Press in
1969 een cahier (119 pp., 15/-). Het is het 19e nummer uit een serie Occasional Papers van
het Department of Applied Economics en kreeg als ondertitel mee 1925: The Formulation of
Economie Policy and its Critics.
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bepaald worden door de kwaliteit van de arbeid en voor een ander deel door de
wensen van de consument. Er doen zich daarbij de volgende ‘mysteries’ voor:
a. God schiep lucht, ruimte, stilte en water, doch de mens is bezig deze giften
onder de wet van de schaarste te brengen.
b. De produktie-vergroting van natuurrubber, graan, aardappelen, fruit en boter
wordt steeds meer tevergeefs: er zijn substituutprodukten ofwel de behoeften
raken bevredigd.
c. Niet alle goederen zijn vatbaar voor prijsverlaging door technologie.
Haarknippen, huizenbouw, museumbeheer, ziekenverpleging en onderwijs
kunnen hoegenaamd niet sneller geschieden dan vroeger. De prijs van die
goederen is gelijk aan het aantal arbeidskrachten maal het gemiddelde uurloon.
In een arme samenleving zijn die diensten dan ook veel goedkoper dan in een
rijke samenleving. De brug tussen rijk en arm ligt in het dienstenverkeer: men
verdient aan een toerist thans één auto en over 10 jaar zeker 2.
d. Naast het aantal autoritaire posities is waarschijnlijk de tijd in de komende jaren
het meest schaarse goed. Tijd om de achterstanden te overbruggen - tijd ook
om de mensen in de westerse samenleving duidelijk te maken dat de
‘tijd-van-hun-voorsprong’, zowel kwantitatief als kwalitatief opraakt. Het almaar
individueel rijker worden ten koste van anderen is een obscuur en gevaarlijk
fabeltje. Mensen in ‘rijke’ samenlevingen zijn ‘rijkelijk’ ontevreden omdat hun
enerzijds het fabeltje wordt ingeperst en anderszijds wordt afgetapt in de vorm
van moralistische schuldpredikaties. Dat houdt geen mens uiteraard vol.

De fabel spreekt dus van humaniteit die door welvaart mogelijk wordt. En tegelijkertijd
over de schuld die men daardoor op zich laadt jegens de eenvoudigen, de
onmondigen en de uitgebuiten. Schulddelging schijnt mogelijk door meer over welzijn
dan over welvaart te praten, doch welzijn heeft evenzeer met schaarste en verdeling
te maken als die vermaledijde welvaart.
Deze fabel ontwikkelt thans bijzondere vruchtbaarheid in de discussies over het
establishment. Hoofdschuldigen zijn daarbij de vertegenwoordigers van het militaire
complex, de opvolgers van de imperialisten, kapitalisten, kolonialisten en
slavendrijvers van vroeger. De welvaart is door hen vergroot tot revolutionair formaat,
zoals Marx erkende in het Kommunistisch Manifest (1848), doch de schade aan de
mens is onmetelijk. We zullen dit gecompliceerde ras van ‘weldoeners-ontwrichters’
eens op de voet volgen in een volgende bijdrage.
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De vraag van Parsifal
Franz Marijnen over Jerzy Grotowski
Carlos Tindemans
Denn sind Erscheinungen Dinge an sich selbst, so ist Freiheit nicht zu
retten.
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft.
1

De keren dat Jerzy Grotowski met zijn Laboratoriumtheater de grenzen doorbreekt
(en dat kun je de laatste jaren met toenemende frequentie meemaken), zie je de
gekste dingen gebeuren. Wat aanvankelijk een intieme gebeurtenis was voor kleine
2
kliekjes, haalt nu juichende koppen in de burgerpers . En meteen komt de
onvermijdelijke reactie. De clubjes, die hun bestaan vinden in het ontwerpen van
avantgarde-etiketjes en nirwanaslagzinnen, wijzen Grotowski al af en bestoken hem
3
met sociologische gifpijlen als ‘elitisme’ en ‘non-engagement’ . Daarmee zitten we
volop in een reuzegroot misverstand.
Enige informatie-in-de-diepte is bijgevolg niet overbodig. Ik heb ze opgezocht in
de internationale kritiek en bij een Grotowski-discipel, de Vlaming Franz Marijnen.
Afgestudeerd als regisseur aan het RITCS te Brussel (1968), verbleef Marijnen als
stagiair bij het Laboratoriumtheater te Wroclaw van januari tot juli 1969. Voordien
had hij al meegewerkt aan het verzamelboek over Grotowski's theorie en praktijk,
Towards a Poor Theatre (Odin Teatrets Forlag, 1968). In september 1969 zette hij
te Mechelen het Camera Obscura-theater op, dat ondertussen alweer ophield te
bestaan. In maart 1970 bereidde hij Saboo voor bij het théâtre laboratoire vicinal te
Schaarbeek en in april 1970 De Menninas met de NTG-workshop te Gent. Tegelijk
voerde hij trainingsopdrachten uit bij de Nederlandse Comedie bij

1
2

3

Cfr. J. van Osselt, Jerzy Grotowski. De Poolse demoon van het moderne theater, in Streven,
nov. 1967, pp. 132-141.
Cfr. Jack Kroll, Theater of Witness, in Newsweek, 1 dec. 1969: ‘The work of the Polish Lab
(...) puts one directly in touch with the metaphysical and esthetic plight of the West, and it
does this not by subverting the traditional processes of art by some kind of ‘anti-art’, or by
attempting some synthesis of art and ‘life’, but by using those truly radical means that are
implicit in the continuum of Western art itself’.
Cfr. Paul Binnerts, Toneel = aktiverende kommunikatie, in Het toneel-teatraal, 1970/2, pp.
108-123, vooral pp. 113-115. Cfr. ook Richard Schechner, Polish Lab Theatre: Towards Jerzy
Grotowski, in The Village Voice, 9 jan. 1970, pp. 45-49, die het heeft over ‘political
harmlessness’ en ‘Moby Dick purity’.
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de voorbereiding van Watzlaff (S. Mrozek, regie Heinz Engels) en Maat voor maat
(W. Shakespeare, regie Geoffrey Reeves). Momenteel doceert hij even aan
Bennington College (V.S.). Zijn verbintenis met de Nederlandse Comedie loopt door.
In Vlaanderen heeft blijkbaar niemand hem nodig.

Ik kan alleen praten als kritisch toeschouwer. Ik heb dus ook bij een voorstelling
van De standvastige prins (Calderon, in de bewerking van Slowacki) over de
omheining gehangen en bij Akropolis (Wyspianski) midden in het KZ gezeten. Dat
zijn twee volkomen verschillende manieren om het publiek op te stellen. Hoe
verantwoordt Grotowski die opstelling? Welk effect wenst hij ermee te bereiken?
Welke consequenties brengt ze mee voor de acteurs? Waarin verschilt de schijnbaar
passieve rol van het publiek van de fundamentele meespeelfunctie in het theater?
Dat kan ik niet af met één zin. Iedere oplossing is telkens een eindresultaat én
tegelijk een tussenfase in een ontwikkeling die blijft doorlopen. Grotowski is als jong
regisseur begonnen te Krakau (Teatr Stary, 1957-'59). Hij zat daar aan te kijken
tegen een conventioneel cultuurtheater. Een vrijblijvende ontmoeting van beschaafde
lieden, de oren gespitst op het woord, de ogen op het gebaar. Als het afgelopen is,
is iedereen blij of ontgoocheld, maar iets essentieels is er niet gebeurd. Grotowski
wou daar wat aan doen. De spontaneïteit herstellen. De sleutelidee was: voor elke
4
vertoning een eigen ruimtelijkheid uitbouwen . Het moest uit zijn met die eeuwige
scheiding van scène en zaal. Hoe? Gewoon het spel van de acteur gebruiken als
stimulans om de toeschouwer in het totale spel te betrekken. En daar is hij ook in
geslaagd. De toeschouwers werden verleid tot meezingen, meeroepen,
meegesticuleren. Een ongedwongen, dilettantische boel. Directe participatie, geloof
ik. Maar wat zat daar nu voor authentieks aan vast? Deze vraag was het uitgangspunt
van Grotowski's concept.
Grotowski heeft de traditionele analyse van de functie van de toeschouwer
binnenstebuiten gekeerd. Hij smokkelt de toeschouwer niet in het spektakel binnen,
maar plaatst hem er flagrant buiten, stelt hem op als een ‘ooggetuige’. Ooggetuige
is niet zonder meer iedereen die er met zijn neus opzit. Een ooggetuige staat aan
de kant, hij grijpt in het gebeuren niet in. Maar hij wil, van start tot finish, zien wat
er aan de hand is; hij bouwt in zichzelf het beeld op van wat bezig is te ontstaan.
De authentieke getuige respecteert het gebeuren, wil er niet zijn eigen kleine
ego-rolletje in meespelen. Getuige zijn is: opnemen, inzuigen, niet vergeten, bewaren.
De logische

4

Te weinig wordt beklemtoond dat Grotowski zijn ruimte opzet in samenwerking met architect
Jerzy Gurawski, kostuumontwerper Waldemar Krygier en decorbouwer Jozef Szajna.
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stap in de ruimte-opstelling was dus: de toeschouwer buiten de scenische ruimte
en de handeling plaatsen, hem zo de gelegenheid geven tot waarachtige participatie.

Is de traditionele opstelling van acteurs en publiek dan eigenlijk niet de correcte?
Als die mentaal zou beantwoorden aan de verantwoording van Grotowski, dan kan
ze dat zijn. Maar dat zal wel uiterst zelden voorkomen. Want de ‘toeschouwer’ neemt
zondermeer vrede met een architectonische conventie, terwijl voor de ‘ooggetuige’
deze ruimte-indeling bijkomstig is. En dat heeft consequenties. Want als de
voorafgegeven geometrische ruimte niet bepalend wordt voor de kwaliteit van het
toezien, dan zitten we meteen een fase verder en dieper. Dan kan de ruimtelijke
osmose tussen acteur en toeschouwer van voorstelling tot voorstelling anders
geconditioneerd worden, dan kan telkens de optimale toestand worden bedacht om
een ooggetuigesituatie te realiseren.
De standvastige prins was Grotowski's eerste produktie waarin hij een
rechtstreekse emotieve participatie nastreefde, waarin de toeschouwer tot ooggetuige
5
werd geprogrammeerd. In Akropolis verspreidde hij de toeschouwers onder de
acteurs zelf. Omwille van wat hij noemt het ‘afgrondeffect’. De acteurs werken in
het rond; er ontstaat een ruimtelijke osmose met de toeschouwer zonder dat er een
tastbaar contact tot stand wordt gebracht. Twee werelden blijven bestaan, naast
elkaar. Een dialectische ondoordringbaarheid die door de toeschouwer als ooggetuige
tot geestelijke eenheid moet worden gebracht. Dat was het basisconcept. Daarin
bestaat de autocreativiteit van de toeschouwer, een wel maximaal engagement. De
toeschouwer wordt niet moeizaam gemanipuleerd. Hij hoeft niet gestimuleerd met
allerlei middeltjes, hij fungeert niet als een weerbarstig proefkonijn. Je kunt hem in
de produktie veeleer verwaarlozen. Alle aandacht wordt, zowel mentaal als vormelijk,
gericht op het vak van de acteur. Want deze alleen is in staat de toeschouwer die
omstandigheden bij te brengen waardoor hij tot ooggetuige kan uitgroeien.
Uiteraard werkt een acteur met tekens. Helaas loopt het krampachtige zoeken
naar tekens meestal uit op het vinden van clichés. Tekens zoeken blijft ook vandaag
dé opdracht. Maar niet meer tekens voor nu en altijd. Wel een systeem van tekens
die in elke voorstelling actief kunnen worden. Wat de acteur te doen staat, moet
verband houden met deze, de huidige wereld. Maar ook dat leidt nog steeds tot
stereotypie. Wil je die vermijden (en dat is toch een artistieke noodzaak), dan zoek
je bewust de tekens op in

5

Illustraties van De standvastige prins en Akropolis, cfr. het boven geciteerde artikel in Streven,
nov. 1967.
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het complex van de levensprocessen van de mens . Dat nu doet Grotowski, meer
niet. Hij zoekt acteertekens binnen het domein van de menselijke stimuli en reacties
en die brengt hij daarna samen in een spelstructuur. De theatergeschiedenis leert
dat de acteur zijn tekens altijd heeft gezocht ofwel in een imitatie van het leven ofwel
in de theatrale illusie. Grotowski toont een derde weg. Hij zoekt een menselijke
reactie die tegelijk met het schouwspel kan bestaan in zichzelf. Hic et nunc.

Dat dient nochtans te gebeuren op basis of in functie van een dramatische tekst?
Grotowski trekt teksten aan die voor hem (als Pool) en zijn acteurs (wier menselijk
patroon hij grondig kent) zowel een uitdaging als een prikkel vormen. Omdat hij
contact zoekt met een ‘wortel’. Tijdens de repetities wordt de grondtekst gaandeweg
uitgekamd. Dat gebeurt zonder berekening van het eindeffect, zonder een
mechanische formule. Bezit een tekstfragment niet de getuigeniskracht van een
‘wortel’, dan wordt het weggeknipt. Uiteindelijk blijft niet meer een literair-af stuk
over, maar een ‘cristal de défi’, iets heel erg zuivers.

Wordt de dramatische tekst dan alleen samengesteld met het oog op wat de acteur
aan reactietekens gaat kunnen aanbrengen?
De acteur moet tot daden komen. Hij moet iets releveren, hij moet ‘un acte de
confession’ stellen. D.w.z. om tot een belijdenis binnen de tekst te komen, moet hij
vanuit zijn eigen existentie vertrekken. Niet ‘spelen’, niet ‘doen alsof’. Hij moet
binnendringen in de ervaringen van zijn leven, en ze ontleden in zijn bewegingen
7
en in zijn stem. Bereikt hij dit , dan stelt hij, áls acteur, een daad, dan wordt hij, áls
acteur, zelf het fenomeen, het gebeuren, hic et nunc. Dan vertelt hij niet een of ander
verhaal door middel van een lichaam, dan roept hij niet een illusie op, dan is hij als
acterend mens tegenwoordige tijd. Dan ont-dekt hij zichzelf. Als vakman moet hij
echter in staat zijn dit zichzelf-zijn als het ware eindeloos te herhalen. Zonder
nauwkeurige voorbereiding is dit uitgesloten. Als de acteur maar even moet denken:
wat komt er nu? wat staat me nu te doen? dan is hij de grond al kwijt waarop hij
staat en be-staat. Het hic-et-nunc moet bijgevolg zorgvuldig worden opgebouwd.
Dit proces noemt Grotowski de partituur.

6
7

Wat Grotowski noemt ‘la technique des résignations’.
Om daartoe op te leiden heeft Grotowski het systeem van vocale en corporele training opgezet
waartoe de goegemeente zijn hele discipline én betekenis soms wil herleiden; deze training
heeft echter slechts zin in de mate waarin ze in staat stelt door te dringen tot het eigenlijke,
tot het menselijke bewustzijnsproces, tot de fundamentele inhoud van het
theatraliteitsgebeuren.

Streven. Jaargang 24

*3

Streven. Jaargang 24

Streven. Jaargang 24

Streven. Jaargang 24

*4

Streven. Jaargang 24

Streven. Jaargang 24

Streven. Jaargang 24

145

Dat moet je toch wat concreter maken.
Een partituur is een technische constructie, waarin heel persoonlijke associaties
worden ingewerkt. Alles wat tijdens de repetities wordt gevonden, wordt door de
acteur vastgelegd in zijn eigen partituur. Dat is meestal erg persoonlijk. Al het
persoonlijke materiaal gebruikt om een scène te benaderen, al de associaties met
het eigen verleden staan er nauwgezet in genoteerd. Meestal in een eigen code,
maar altijd duidelijk aanwijzend. Bij alle verdere repetities en voorstellingen is deze
partituur voor de acteur het enige waar hij zich aan vast kan houden. Een repetitie
bestaat uit de herhaling van de technische vereisten die zich tijdens de instudering
hebben gemanifesteerd, die te voorschijn zijn gehaald en uitgewerkt en in de partituur
vastgelegd. De acteur zal de partituur telkens weer anders invullen. Verliezen
associaties iets van hun draagkracht, hun expressievermogen, dan duiken er andere
op. Dit persoonlijk karakter van de partituur maakt het onmogelijk dat een rol door
een andere acteur wordt overgenomen. Je kunt alleen maar een nieuwe partituur
opbouwen. Imitatie, ook zelfimitatie, is uitgesloten.

Het inzicht dat de acteur zichzelf niet kan herhalen, dat emoties niet vast te leggen
zijn, is toch niet zo nieuw. Dat zag zelfs Stanislavskij al in. Je kunt hoogstens enkele
type-emoties in voorraad nemen. Juist dat doen vele acteurs.
Grotowski analyseert dit fenomeen anders. Het tekensysteem van de acteur ziet hij
opgebouwd uit morfemen. Dat zijn de impulsen die uit het binnenlichaam opkomen
en naar een buitenbestaan zoeken. De motivering zit van binnen, naar buiten krijgt
ze vorm in gebaar en klank. Die vorm is een eindpunt in een proces, maar blijft
voorlopig subjectief. Wil de globale produktie (een samen-zijn van individuele acteurs)
iedere toevalligheid vermijden, dan moet ze een structuur krijgen, waarin de impulsen
in een bepaalbaar systeem van tekens gearticuleerd worden. Deze structuur is het
8
objectieve stadium .

8

Cfr. Jerzy Grotowski, Skara Speech, in Towards a Poor Theatre, pp. 225-242: ‘During a
performance no real spontaneity is possible without a score. It would only be an imitation of
spontaneity since you would destroy your spontaneity by chaos. During the exercises the
score consists of fixed details and I would advise you (...) to improvise only within this
framework of details. That is to say, you must know the details of an exercise. Today I want
to have the detail thus or thus. I will create these details and you can try to find their different
variations and justifications. This will give you an authentic improvisation - otherwise you will
be building without foundations. When playing the role, the score is no longer one of details
but of signs. (...) Ultimately (a sign) is a human reaction, purified of all fragments, of all other
details which are not of paramount importance. The sign is the clear impulse, the pure impulse.
The actions of the actors are for us signs. If you want a clear definition, it is what I have said
earlier: when I do not perceive, it means there are no signs. I said when I ‘perceive’ and not
when I ‘understand’, because to understand is a function of the brain. Often we can see,
during the play, things we do not understand but which we perceive and feel. In other words,
I know what it is I feel. I cannot define it but I know what it is. It is nothing to do with the mind;
it affects other associations, other parts of the body. But if I perceive, it means that there was
a sign. The test of a true impulse is whether I believe in it or not’ (pp. 234-235).

Streven. Jaargang 24

146

Is dat verschil tussen subjectief en objectief concreet uit te drukken?
Enkel empirisch, nauwelijks theoretisch. Maar Grotowski geeft er hints voor in zijn
werkterminologie. Als regisseur kan hij tot de acteur zeggen: ‘je crois’, óf ‘je
comprends’. Zolang de acteur de impulsen-in-zichzelf naar tekens-uit-zichzelf tracht
op te werken, zegt Grotowski: ‘je crois’ of ‘je ne crois pas’. Als het
structureringsproces bezig is, gebruikt hij ‘je comprends’ of ‘je ne comprends pas’.
Dan reageert hij op dat facet van de tekens dat niet langer abstract is. ‘Je ne
comprends pas’ wil zeggen dat deze tekens slechts betekenis hebben voor de acteur
zelf. Zodra deze betekenis ook voor anderen reëel wordt, is het teken in zich
gevonden. ‘Je crois’ respecteert de persoonlijke vindingstocht van de acteur. Dat
is een langdurig proces (twee jaar repetitietijd voor Apocalypsis cum Figuris!), een
exploratie van de persoonlijke inwendigheid en een projectie van mogelijke beelden
op het scherm van de mede-vindende collega's. Als de schets begint te leven (je
comprends-fase), zoekt de acteur de impulsen uit die in zijn lichaam kunnen (moeten)
worden vastgehouden. Hij stapelt een expressiegeheugen (‘le corps-mémoire’) op,
dat hij in de repetities ontelbare keren opnieuw activeert, uitschakelend wat niet
vitaal is of niet belangrijk voor de totaliteit. Hij ontwikkelt een geconditioneerde reflex
voor de genoteerde momenten. Deze schets groeit dan geleidelijk uit tot een klein
fragment van het ensemble.

Wat is het essentiële onderscheid tussen de ont-hulling in een repetitie en de
definitieve voor-stelling?
In de voorstelling moet de acteur zijn ‘acte de confession’ stellen, onmiddellijk, hier
en nu. Dat is uitzonderlijk moeilijk. Hij heeft een richtlijn, een stippelreeks van levende
impulsen, goed ingewerkt in zijn bewustzijn. En daar staat ie dan, hier, vandaag,
nu. Dit is het moment van ‘l'acte total’. Vanuit het thema, het ‘cristal de défi’, de
afgrond, stijgt de acteur op naar zijn persoonlijke ‘confession’. Wat collectief is en
wat persoonlijk, raken elkaar in één zelfde punt. Dat punt maakt ‘l'acte’ uit. Het is
slechts een ‘acte’ omdat het geen spel (meer) is. Het is een fenomeen van totale
reactie. De acteur herhaalt zijn partituur en tegelijk openbaart hij zich tot in het
ondenkbare, tot in wat Grotowski noemt ‘l'arrière-être’. Als deze ‘acte’ er
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komt, dan laat de acteur, d.w.z. het menselijke wezen, zijn dagelijkse zijn als
in-zichzelf-verdeeld wezen achter zich. Op dát moment wankelt hij niet tussen idee
en emotie, tussen inzicht en instinct, tussen bewust en onbewust. Alles is
geïntegreerd. Op deze essentie gaat Grotowski's theaterconcept af. Niet de acteur
als acteur, maar de acteur als menselijk wezen.

Als Grotowski zich op de totale mobilisering van de mens-acteur richt, is een
methodische opbouw van een voorstelling dan nog vooraf uit te tekenen?
De lichamelijke aspecten van het Laboratoriumtheater zijn misschien nog methodisch
9
te ordenen , maar dat geldt niet voor de aspecten tekst, scenario en de bindingen
tekst-acteur en tekst-voorstelling. Eigenlijk zijn er nergens nog constanten. Om te
zien hoe Grotowski te werk gaat, kan ik misschien even het ontstaan van de laatste
produkties analyseren. Voor De standvastige prins was het uitgangspunt een verbaal
scenario, waarin al gedeeltelijk een concept van realisatie zat. Voor Apocalypsis
cum Figuris daarentegen vertrok Grotowski met een aantal teksten zonder
compositie, een reeks duidelijk aangegeven motieven, een ontstellend uitgebreid
materiaal. De acteurs konden rustig eigen thema's uitkiezen, die door de troep
werden uitgewerkt, tot een vondst gebracht of afgewezen. Uit deze grote hoeveelheid
materiaal filterde Grotowski uiteindelijk de voorstelling. De definitieve tekst was pas
klaar in het laatste stadium. Het scenario was hier resultaat, geen uitgangspunt.
10
Daarmee wordt het literaire theater wel helemaal afgewezen .

9

10

Dat heeft F. Marijnen zelf geprobeerd in Actor's Training (1966), pp. 175-204 in Towards a
Poor Theatre (oorspronkelijk verschenen in Windroos. Tijdschrift voor toneel, 3e jrg., febr.
1967, nrs 25-26-27, ongepagineerd: Praktische oefeningen voor een akteursopleiding volgens
het systeem en naar de theorieën van Jerzy Grotowski). In een noot vooraf (p. 175) wordt
opgemerkt: ‘On comparing the exercises with those of the 1959-'62 period, a definite change
is noticeable in the orientation and the object of the training, resulting from the work of the
last years’. F. Marijnen merkt thans (1970) op dat het verschil in het trainingsprogramma
tussen 1966 en 1969 eveneens enorm groot is.
Cfr. de eerste Introductory Note in het programma van Apocalypsis cum Figuris: ‘Apocalypsis
cum Figuris was evolved by its performers under the guidance of the director by means of
acting exercises and sketches. When needed, words were improvised ad hoc during rehearsal.
Once the framework of the production had fallen into place, its substance began to be pieced
together from the scenes first created by the actor's invention and then carefully recorded
and remoulded. Once these scenes and the roles of each of the actors had taken shape, the
final stages of rehearsal were spent looking for the verbal matter that was needed to replace
the lines thought up by the performers and the quotations which had been used as stopgaps.
The idea was that, wherever the spoken word was essential, it should appear in the form of
quotations from sources which could be regarded as the work not of one writer but of the
whole of mankind’.
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Dus geen methode, wel een concept en een systeem?
Grotowski biedt geen algemene esthetica, geen werkwijze. Hij baseert zijn resultaten
op de onvoorwaardelijke oprechtheid van de mens-acteur. Hij gaat niet uit van een
te presteren dienst aan het publiek. Hij volgt geen stroming, hij voelt zich niet verplicht
elk seizoen iets helemaal nieuws te doen. Het is vrij simpel: het eigen bestaan en
de artistieke expressie daarvan omzetten in een daad van getuigenis. Dat is geen
esthetische code. Het betekent overigens meteen dat de uitwerking van dit beginsel
in elk land verschillend zal uitvallen, omdat het organisch zal gebeuren, uit de
voorwaarden van mens, tijd en ruimte.
Wat Grotowski wel principieel relativeert, is het tekstwoord. De mens drukt zich
altijd uit in een totaliteit van reacties. Woorden kunnen exact zijn, maar als achter
de woorden het menselijke wezen onecht is, dan liegen ook de woorden. Grotowski
baseert zijn produkties op een wijze-van-zijn van de acteur: transparant zijn, zich
blootgeven, niets verbergen. Als we woorden willen vermijden of als we alleen
geloven op gezag van woorden, dan zijn we al bezig de mens te compartimenteren,
te ontkrachten. Dan hebben we de mogelijkheid tot authenticiteit al vernietigd. Het
probleem van pro of contra tekst wordt, vooral in het theater nog altijd, vals gesteld.
Als de acteur gebruik maakt van taal, dan is hij meteen vals. De acteur moet zelf
‘taal’, het woord moet ‘actie’ zijn. Liegen met het lichaam is heel moeilijk.
Vele acteurs maken alleen maar gebruik van het theater. Dat is een houding en ik
keur ze niet af, al noem ik ze niet de mijne. Maar ik wil bestaan vanuit mijn vak.
Theater is voor mij een actuele ruimte waarin we gedwongen zijn onszelf te realiseren
doorheen wat tastbaar en oprecht is. Dat begint op het niveau van het vak. Starten
vanuit de kunde, vanuit de trouw aan de mede-leden, en niet vanuit een stijl, een
11
esthetische wil - en tenslotte vinden wat individueel en uniek is . Slechts zo bestaat
een kleine kans om boven het vak uit te stijgen, dat immers in zichzelf onbelangrijk
is. Het vak stelt ons alleen in staat de wijze te ontdekken om het onbelangrijke te
vermijden.

11

Cfr. het eigen voorwoord van F. Marijnen in het programma van Saboo: ‘Réaliser, par la force
de l'habitude, des prouesses techniques, ce serait accepter la sécurité et refuser la création.
C'est pourquoi les exercices doivent être considérés comme un accomplissement de chaque
jour, hic et nunc, sans faux-fuyant, sans défense, sans tricherie. Ce dépassement, cette revue
d'une perfection purement formelle - revue qui supporte toute création authentique - constituent
le fond même des expériences de l'acteur. Honnêteté et originalité sont indissolubles dans
son travail: sans elles, pas de théâtre’.
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Zowat overal duiken thans Grotowski-epigonen op. Sommigen steunen uitsluitend
op Grotowski's publikaties. Anderen zoeken oefeningen na te doen die ze
gedemonstreerd hebben gezien of waarover ze gelezen hebben. Weer anderen zijn
stagiair geweest te Opole of te Wroclaw en dragen de opgedane ervaring uit als
een ingeroest schema. Dat kan de kennis of de reputatie van Grotowski niet
bevorderen. Moet ik daaruit besluiten dat Grotowski exclusief is, alleen in zijn eigen
laboratoriumtheater beoordeeld mag worden? Dat anderen, zelfs de intimi, hem
slechts kunnen imiteren en dus onvruchtbaar maken? En mocht dit niet zo zijn, wat
kan er gebeuren?
12

Grotowski noemt zijn epigonen bastaards . Hij verzet zich tegen wat overal in zijn
naam gebeurt, omdat hij, geloof ik, daarin de creatieve functies mist. Zijn werkwijze
wordt gehanteerd als een stereotiepe handleiding. Als de elementen ervan niet
gebaseerd zijn op een nauwkeurige techniek, dan worden de resultaten chaotisch,
13
heel erg dilettantisch . Maar hoe kan Grotowski zich tegen dit soort shows
verdedigen? Een pover verweer van woorden: ‘Je ne veux pas me mêler aux ballets
14
de putains’ . Sommige regisseurs hebben van Grotowski vijf, zes oefeningen
afgekeken, maar die missen alle zin als je ze aan een publiek voorstelt als een in
zichzelf geldige prestatie.

Jan Kott - hij mag dan al een Pool zijn - is weinig geschikt om Grotowski te benaderen
15
(noemde hij Grotowski's werk niet ‘a homosexual Mont Blanc’ ?). Maar de vraagt
die hij opwerpt, of het mogelijk is Grotowski's systeemtechniek te scheiden van zijn
metafysische fundering, kun je toch niet uit de weg gaan. Is het mogelijk Grotowski's
werkwijze te gebruiken in andere theaterconcepten?
Ik kan me niet concreet voorstellen hoe het resultaat er dan kan uitzien. Voor mij
ligt het probleem anders. Ik wil heel bewust vertrekken van Grotowski's bodem. Hij
is mijn enige leermeester. En hij staat alleen. Ik kan niet bedoelen een tweede
Grotowski te zijn. Imitatie is van meet af aan uitgesloten. Ik kan slechts reageren
op wat ik heb opgedaan. En daar zit toch niets negatiefs in. Grotowski heeft zich
niet in een ivoren toren ont-

12
13

14
15

Cfr. Claude Sarraute, Grotowski et ses épigones, in Le Monde, 16 mei 1969.
Ik citeer uit ongepubliceerde trainingsnotities van R. Cieslak: ‘All the exercises are a base.
Acrobats can do them better than we. Effect is not the main thing we are looking for. Our step
beyond the base is a search for something else’. En nog: ‘Exercises serve as research. The
aim of the exercises: not muscular development or physical perfection, but a process of
research leading to the annihilation of one's body resistances. Look for the character inside
yourself. Characterize him through yourself. Not externally but inwardly. Search inwardly’.
Cfr. C. Sarraute, l.c..
Geciteerd in R. Schechner, l.c..
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wikkeld. Kunst is altijd een collectief produkt en de rechten van de ‘schepper’ zijn
16
relatief, zoniet fictief . Mijn antwoord op Grotowski is: het proces van persoonlijke
creativiteit bij mezelf als motor hanteren, en dat betekent in één adem dat ik hém
voortzet en mezelf uitdruk. Dat betekent tevens: concreet binnen het vak zitten,
professioneel zoeken naar het nogniet-uitgedrukte. Consequent zullen mijn resultaten
17
en zelfs mijn techniek anders zijn dan die van Grotowski nu .

Hoe ‘actueel’ is Grotowski? Heeft hij contact met denken en voelen van de
hedendaagse mens? Heeft het zin te vragen naar het politiek-ideologische
engagement in Grotowski's theorie en praktijk?
Grotowski staat lichtjaren ver van wat momenteel voor geëngageerd theater doorgaat.
Vandaag woedt het syndroom van de directe participatie, waarbij het erbij zijn voor
belangrijker wordt gehouden dan de wijze waarop. Daarmee zitten we midden in
18
de chaos . Ongecontroleerde beweeglijkheid, wanordelijke spontaneïteit, mythische
motieven die geïllustreerd worden in plaats van gecreëerd, een pêle-mêle van
themata en teksten die uit de meest antagonistische religies en cultuursferen
bijeengegaard worden. Maar nooit een directe vraag die uit de mens zelf opkomt.
Bovendien, directe participatie is geen wondermiddel. Ruimtelijke integratie (ik
verkies

16

17

18

F. Marijnen diept uit zijn Wroclaw-notities volgende losse uitspraak van Grotowski op
(ongepubliceerd, ongecorrigeerd van de band opgetekend): ‘Je peux répéter cette histoire
de Rhama-Krisna à propos des moutons et des loups. Le petit loup élevé par les moutons
croit qu'il est mouton. Un jour est venu un vieux loup qui a mangé les moutons. Il a pris le
petit loup avec lui et lui a dit: Mange la viande comme moi. Le petit loup répond: Comment?
Est-ce que je peux manger la viande? Puisque je suis un mouton, je peux manger seulement
des plantes. Viens avec moi, répondit le vieux loup; et il l'emmena vers un lac et là comme
dans un miroir il lui montra des images dans l'eau. Es-tu semblable à eux ou à moi? A toi,
sans doute, répondit le petit loup. Alors, mangeons la viande. Et ils mangèrent tous les deux
la viande. Le prolongement de cette histoire va se passer dans l'avenir. Le petit loup pensait
qu'il pouvait seulement manger des plantes. Mais il a quand même goûté la viande. Maintenant
il peut prolonger la route. Il peut manger la viande, il peut manger seulement les viandes qu'il
aime, ou il peut retomber dans son destin manqué de mouton et recommencer de manger
des plantes. C'est tout qu'on peut dire pour les relations entre moi et un autre metteur-en-scène
qui peut être considéré comme un disciple. Pas exactement disciple car il se passe une seule
chose: de retrouver qu'il est un loup. S'il n'est pas un loup, rien ne peut l'aider. S'il est un loup,
je ne peux pas non plus l'aider: il doit seulement manger la viande et c'est tout’.
Cfr. Notes from the Temple. A Grotowski Seminar. An interview with Margaret Croyden by
Erika Munk and Bill Coco, in The Drama Review, Fall 1969, pp. 178-183: ‘Grotowski said he
has no ‘system’, because ‘system’ implies rigidity, schema, imitation, and corruption. He urged
actors not to imitate him, but to confront their own work, investigate their own roots and
cultures, test their own methods, and find their own organic responses, both on a specific
technical level and on philosophic and aesthetic levels as well’ (p. 181).
Cfr. Jerzy Grotowski, Le théâtre d'aujourd'hui à la recherche du rite. Conférence prononcée
le 15 octobre 1968 au Centre de l'Académie Polonaise des Sciences de Paris, in
France-Pologne, hiver 1968, No. 28-29, pp. 13-20: ‘Le chaos n'est pas significatif, le chaos
n'est pas langage’ (p. 18).
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de term osmose) wordt pas belangrijk als ze een harmonisch onderdeel uitmaakt
van de globale structuur van een produktie. Als interne samenhang uitblijft, wordt
alle mentaal-ideologische dialectiek herleid tot een voorwendsel om de eigen
artistieke onmacht te camoufleren. Knoeien met op zichzelf waardevolle ideëen is
geen vervangmiddel voor professionele verantwoordelijkheid. Tenslotte geloof ik
niet dat artistieke duidelijkheid in het theatrale project het engagement in de weg
staat óf vlucht, integendeel, het is er een absolute voorwaarde voor. Dat verklaart
Grotowski zelf: ‘I still doubt the possibility of direct participation in today's theatre,
in an age when neither a communal faith exists, nor any liturgy rooted in the collective
psyche as an axis for ritual. (...) The Theatre Lab seeks a spectator-witness, but the
spectator's testimony is only possible if the actor achieves an authentic act. If there
19
is no authentic act, what is there to testify for?’ . Grotowski's engagement ligt in de
diepte van het mens-zijn, niet in een actualistische betrokkenheid. Hij maakt schitterend - gebruik van nieuwe technieken om door te dringen tot de zelfdefinitie
van de metafysische mens en om diens morele imperatieven te formuleren voor
zijn tijdgenoten.
Op zekere dag bereikt Parsifal een koninkrijk waar alles verziekt is: de koning is
verlamd, de vrouwen baren geen kinderen, de bomen dragen geen vruchten, de
koeien geven geen melk. Tijdens zijn verblijf op het kasteel merkt Parsifal een vrouw
op die met een soort urn door de vertrekken stapt, telkens opnieuw. Hij vindt dit
alles wel vreemd, maar hij stelt geen onbehaaglijke vragen, 's Morgens vindt hij de
burcht volkomen leeg en verlaten. Op zijn tocht treft hij in het woud een jonge vrouw
aan bij het lijk van haar minnaar. Pas dan waagt Parsifal: wat gaat er om in dit land?
En zij antwoordt: Jij hebt alles gezien. Heb je niet gevraagd wat het te betekenen
heeft? Parsifal heeft de vraag niet gesteld. Dan komt het antwoord: omdat hij niet
heeft gevraagd naar waarom en wat, daarom is de wereld onvruchtbaar!
In dit Graalfragment ziet Grotowski een existentieel teken, dat meteen ook een
inzicht verschaft in wat de mythe hic et nunc inhoudt: ‘Je crois que, lorsque nous
posons les questions existentielles (..), on peut finir par nous traiter comme des
fous. (.) Mais ne pas poser la question (..), cela va, pas après pas, transformer notre
vie, lui donner une ligne, une qualité tout à fait différente de ce que nous voulions
et nous serons pleins de souffrance, pleins d'angoisse, et très seuls. Alors c'est
20
pourquoi je crois qu'on ne doit pas répéter l'erreur de Parsifal’ .

19
20

Marc Fumaroli, External Order, Internal Intimacy. An interview with Jerzy Grotowski, in The
Drama Review, Fall 1969, p. 177.
J. Grotowski, Le théâtre d'aujourd'hui..., p. 20. Ook deze tekst is een ongewijzigde
bandopname.
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Terzijde
Schrijven in kleinere kringen
K. Fens
In de bundel Een warm hemd voor de winter van Hans Vlek staat een gedicht met
de uit ontelbare poëziebundels bekende titel ‘Herfst’. Het gedicht is een gedicht over
de voorbereidingen tot het schrijven van een gedicht, dat dan ‘Herfst’ heet. De
voorlaatste strofe ervan luidt als volgt:
Sigarenmakers hebben het al opgegeven
handspinsters en klompensnijders dito
maar hij niet

De ‘hij’ is de dichter, en wat hij niet opgeeft is het ambacht van het schrijven. Hij is
de laatste van de handarbeiders, waarvan enkelen middels de folklore nog enige
tijd hun bestaan hebben kunnen rekken. De schrijver staat nu alleen, hetgeen hem
de glorie van de curiositeit zou kunnen geven als hij er niet toe veroordeeld was,
zijn schrijfwerk uit te leveren aan een uitgevers- en boekenwereld die steeds meer
geïndustrialiseerd raakt, met alle vooral economische consequenties van dien. Aan
het eindpunt van alle activiteiten staat de lezer, die in ouderwetse ambachtelijkheid
van handelen niet voor de schrijver onderdoet. Zowel schrijver als uitgever trachten
hem te werven, maar op verschillende gronden en met andere belangen. En in die
belangenstrijd dreigt de schrijver het te gaan verliezen.
Zo gesteld is het bovenstaande een bewering zonder grond, die met enige
handigheid door een andere fictie verdrongen kan worden. Er is echter feitelijk
materiaal ter ondersteuning. Gewezen kan worden op het vorig jaar in Engeland
verschenen verslag van een symposium over The Writer in the Marketplace, waarin
alle belangengroepen - de schrijvers, de uitgevers, de lezers, de bibliothecarissen
- aan het woord komen en veel beweringen met exacte gegevens en cijfers worden
toegelicht. Voor Nederland is het materiaal heel schaars. Er wordt wel veel beweerd,
maar middels documentatie weinig bewezen. Drie Vlaamse auteurs hebben nu een
bewonderenswaardige poging gedaan de discussie over de crisis in de literatuur
mede als gevolg van economische kwesties uit het veld van de losse al of niet
scherpzinnige beweringen te halen en de lezers feiten voor te leggen. De drie zijn:
Daniël Robberechts, Jan Emile Daele en Daniël van Hecke. En het verslag van hun
eerste onderzoek heet Uitgeverij (aflevering
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van Schrift-Totems), met de beperkende ondertitel ‘Een werkdocument’, want de
auteurs nodigen de lezers uit tot correctie, aanvulling, verstrekking van ander
materiaal. Wat de drie aan materiaal bijeengebracht hebben, is al heel veel en
veel-zeggend.
Uitgangspunt van de documentaire is een bewering op pagina 7; ze kan evengoed
een beschuldiging genoemd worden, een juiste dan, want ze laat zich ook als
conclusie van het onderzoek betitelen: ‘in het bestaande economische systeem
wordt de eerste sociale uitwerking van een geschrift niet gevormd door de lectuur
ervan, maar door de economie van het bedrijf dat die lectuur mogelijk maakt’. Wat
is er aan de hand? Concentraties van uitgevers zijn aan de orde van de dag; er
ontstaan steeds grotere bedrijven, die uit economische noodzaak steeds meer
moeten industrialiseren. De grote nieuwe concentraties vereisen een opvoering van
de produktie en daarmee samenhangend een opvoering van de verkoop. Niet
verwonderlijk is het in verband met dat laatste, dat grote uitgeversconcerns er steeds
meer toe over gaan, boekhandels te kopen; in die boekhandels krijgt uiteraard het
eigen boek een eerste plaats; bekend is dat bedrijfsleiders extra premies krijgen bij
hogere verkoop van produkten van de eigen uitgeverij.
Het boek, ook het literaire, dreigt een industrieprodukt te worden. Maar de aard
van het literaire werk verdraagt die verandering niet. Literatuur in strikte zin heeft
altijd een gering percentage van de boekenproduktie uitgemaakt; het lezersaantal
ervan is ook beperkt: het aantal kritische lezers wordt geschat op nog geen tien
procent. En dat aantal wordt eerder kleiner dan groter. Een steeds meer dringende
grotere verkoop maakt het noodzakelijk, dat de te verkopen boeken een geringe
moeilijkheidsgraad hebben; er moet een heel groot publiek bereikt worden. Literatuur
valt zelden onder die categorie boeken. De grotere produktie maakt een snelle
doorstroming van de boeken noodzakelijk; nadruk zal komen te liggen op die boeken
die snel van uitgever bij klant belanden. Wat niet snel gaat, wordt al gauw afgestoten.
Hoe gauw, daarvan kan ieder zich overtuigen na een enkel bezoek aan zaken als
die van De Slegte: daar neemt de voorraad en vooral van vrij recente boeken steeds
meer toe. Verramsjing vraagt tegenwoordig nog weinig tijd. De uitgevers moeten
ruimte maken voor de nieuwe stroom. Het boek dat slechts langzaam publiek wint
- en daar behoren vrij veel literaire uitgaven toe - krijgt nauwelijks kansen meer tot
die werving. Ook niet bij de boekhandel. Want het zal duidelijk zijn: met de
verandering in de uitgeverijen moet de boekhandel wel van karakter veranderen.
De boekhandel begint de gevolgen van de grote en snelle produktie te bemerken;
ook zij moet wel, uit zelfbehoud, het snel verkoopbare boek alle aandacht gaan
geven, ook hierom: de boekhandel heeft grote
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concurrentie aan inloopwinkels en kiosken, die zich uitsluitend met het gemakkelijk
en snel verkoopbare boek inlaten. De sterk persoonlijke promotie, die een literair
boek vaak behoeft, is niet meer mogelijk.
Het is onvermijdelijk, dat de op de misschien niet eens te lange duur, de produktieen verkooppolitiek van de uitgevers en de daardoor noodzakelijk gewijzigde
verkooppolitiek van de boekverkopers, de uitgave van bepaalde soorten werken
onmogelijk zullen maken. Wat moet een dichtbundel, met zijn zeer beperkte
lezerskring, in deze molen? Het mag bekend heten dat nieuwe poëzie een tijd van
gewenning bij de lezers vergt. Vroman heeft eens het verhaal verteld, dat hij vóór
de oorlog gedichten opstuurde naar ‘De Gids’; hij kreeg die weer prompt retour met
een vriendelijk afwijzend briefje. Daarin stond onder meer: deze verzen moeten nog
rijpen. Vroman voegde hieraan toe, dat hij de gedichten toen enige tijd op zolder
heeft gelegd, als betrof het appelen of kastanjes. En zie, na de oorlog bleken ze
gerijpt: ze werden gepubliceerd. In feite moeten de lezers rijpen. Van dezelfde
Vroman waren de afzonderlijke bundels, bijeengebracht in het verzamelboek 126
gedichten, bij uitgave van het laatste nog niet geheel uitverkocht. Een uitgeverij en
een boekhandel nu die voortdurend opgejaagd worden door de noodzakelijke nieuwe
stromen boeken, zullen dat rijpingsproces een onmogelijkheid gaan maken, doordat
de boeken snel moeten verschijnen en uit de winkels verdwijnen. Wellicht komt het
nog zo ver, dat men voor een boek ouder dan zeg driekwart jaar in de boekhandel
niet meer terecht kan doordat de voorraad een vlottende is geworden. Door
economische noodzaak worden culturele zaken dingen van de dag. En wellicht
alleen niet voor de boekenliefhebber oude stijl krijgt de economie gelijk van de
‘ideologie’. (Of de twee hebben elkaar opgeroepen). Het vroegere boek suggereerde
door zijn uiterlijk stabilitas en traditie. Literatuur bleef geldig over eeuwen heen. Een
bibliotheek vertegenwoordigde, ja wás een groot stuk cultuur in het huis, de huizen
van de weinigen dan die in de literaire cultuur - slechts verstaanbaar met kennis
van tradities en conventies - betrokken waren. Zoals het boek de cultuur stabiliseerde,
stabiliseerde de lettré de cultuur eveneens. Van dit laatste klopt nog iets na in de
nog altijd aanwezige eerbied voor de in literatuur en geesteswetenschappen belezen
mens. De cultuur is niet langer een boekencultuur en het literaire spel van conventies
wordt nog wel gespeeld, maar in een steeds kleiner wordende kring van intimi,
zonder echter het vroegere gezag buiten die kring. Het geleidelijk verdwijnen van
de boekencultuur heeft aan de oude cultuurvormen hun stabilitas ontnomen. Het
boek vertegenwoordigt voor velen in de meeste gevallen alleen het verleden, de
oude bibliotheek is niet langer een stevige muur die eeuwen kan trotseren, maar
een museale aangelegenheid.
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Zonder te veralgemenen, kan men toch wel zeggen, dat dé huidige boekvormen
pocket en paperback zijn, het goedkope boek, verkrijgbaar voor heel velen, maar
ook het goedkoop gemaakte boek: het mist elke uiterlijke stabilitas. Het dient niet
voor tijden, maar voor dagen. Lezen is consumeren, eerder dan reserveren. De
vorm van het boek heeft de leesgewoonten veranderd, zoals die andere
leesgewoonten, voortgekomen uit een totale cultuurverandering, de nieuwe vorm
van het boek hebben opgeroepen. En het karakter van die leesgewoonten maakt
een snelle en grote toevoer van boeken noodzakelijk en dat onafgebroken. De
boekenindustrie gaat alle kansen krijgen. De snel verwerkende boekhandel
eveneens.
Maar de literatuur dan? Niet ontkend kan worden, geloof ik, dat de literatuur in
feite nog werkt vanuit een verleden cultuur: in haar gerichtheid op een kleine kring,
in haar vormen - de poëzie, de roman - in haar verbondenheid met een traditie, literatuur is zonder literatuur immers onbestaanbaar. Men mag misschien wel zeggen,
dat in het algemeen de ‘ideologie’ van de literatuur dwars staat op de op dit ogenblik
overheersende ideologie. Nu kan die dwarse positie voor de literatuur alleen maar
een gezonde zijn; opgaan in het gemeen heeft voor de literatuur altijd betekend
kapot gaan. De moeilijkheid is echter, dat nu het verschil in ideologie het verschijnen
van het literaire boek zelf gaat bedreigen. En al verschijnt het nog - er zijn nog
uitgevers die veel wagen - dan zijn daar weer talrijke belemmeringen voor het
doordringen van dat boek tot een groter publiek. Het lijkt erop, dat de literatuur op
de dreigende isolatie reageert op een wijze die de isolatie nog versterkt: in
moeilijkheid tracht zij vaak haar bijzonderheid waar te maken. Moeilijkheid die weer
een hele binnenkerkelijke kring van exegeten heeft opgeroepen, die op hun beurt
in hun cijferen puzzelwerk de indruk van moeilijkheid nog versterken en het literaire
werk nog meer isoleren: ook het commentaar is nu nog voor de incrowd. Sommige
verschijnselen in de literatuur herinneren mij vaak aan wat de bioloog-schrijver Dick
Hillenius over de eilanddieren heeft geschreven: doordat zij zich geïsoleerd
voortplanten, zonder bedreigingen waaraan de ‘vasteland-dieren’ bloot staan,
verliezen bepaalde lichaamsdelen niet alleen hun functies (vleugels zijn er niet meer
om te vliegen) maar brengen zij in het evolutieproces ook de merkwaardigste
variëteiten voort, zeer kwetsbare variëteiten ook: binnendringen van
‘vasteland-dieren’ betekent hun ondergang.
Ik ben hier ver afgedwaald van het document van de drie Vlaamse schrijvers, die
een belangrijke doorlichting geven - met veel cijfers, citaten, documenten - van de
politiek van veel uitgevers (die ook een cultuurpolitiek is) en van de gevaren die de
schrijver bedreigen, ook als hij zich in de nieuwe stroom laat meevoeren. In het
slotdeel van de documentaire
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komt het verschijnsel van de ‘parallelle’ uitgeverij uitvoerig ter sprake: de kleine,
piepkleine uitgeverij, die naast de concerns werkt, heel speciale dingen publiceert
en voor sommige auteurs het smalle trottoir is waarop zij vanaf de drukke rijweg
nog gauw kunnen vluchten. Het lijkt niet onmogelijk (het is verbazend, hoeveel kleine
uitgeverijtjes er al zijn, met name in Vlaanderen), dat deze zaken met name voor
de literatuur in de toekomst van veel belang kunnen worden, zoals dat ook het geval
kan zijn met wat ik nu maar even noem de parallelle boekhandel, de kleine
boekwinkel voor de liefhebbers en kenners, die in de steeds talrijker wordende
boekenwarenhuizen het en het boek niet meer kunnen vinden. Er is wel eens
geopperd, dat het er mee zal eindigen, dat de dichter die zijn werk nog in de publiciteit
wil hebben, dat werk zelf zal moeten gaan stencillen en verspreiden, binnen de
kleine kring van de geestverwanten. Merkwaardig verloop: de dichtbundel, het
literaire boek, zal gaan eindigen op het punt waar het boek begonnen is: in de
zeldzaamheid, gevolg van het handwerk.
Alle mogelijk pessimisme ten spijt: er zijn nog optimisten onder de uitgevers die
tegendraads durven te handelen en moeilijke literatuur durven te publiceren, zoals
er nog boekverkopers zijn (ze worden zeldzaam want hun activiteiten bedreigen
hun levenskansen) die een cliënt nog enthousiast willen maken voor een boek dat
henzelf gegrepen heeft. Dat sommigen van die uitgevers veel andere, gemakkelijk
verkoopbare boeken, moeten publiceren om die literatuur op de kleine markt te
kunnen brengen, is bekend. Het nu al bijna vergeten succes van Françoise Sagan
heeft heel wat auteurs bij de uitgever Julliard een kans gegeven. Welk geduld - bijna
onmogelijk geduld - sommigen bereid zijn op te brengen bewijst een mededeling
van de uitgever Van Oorschot. Hij heeft onlangs de tweede druk van de Verzamelde
gedichten van Jan Hanlo gepubliceerd. In een aankondiging van die herdruk schrijft
hij: ‘De eerste druk (1958) van 1100 exemplaren raakte pas vorig jaar, na Hanlo's
dood, uitverkocht. Het zoveelste bewijs, dat de kwaliteit van een boek meestal geen
invloed heeft op de verkoopcijfers’. Twaalf jaar is geduld gevraagd, was opslagruimte
vereist en vooral, dunkt mij, geloof bij de uitgever in de kwaliteit van het boek. De
zeldzamen die dat alles nog op kunnen brengen - maar hoe lang nog - verdienen
bewondering. Want, alle feiten ten spijt, er is niets fijners dan poëzie lezen en vooral
uit een mooi gebonden boek, poëzie van Hanlo bijvoorbeeld, een gedicht als
‘Voortreffelijke boeken’ bijvoorbeeld:
Voortreffelijke boeken kocht ik.
Zij willen graag mijn koop belonen.
Maar ongelezen wachten zij,
Want steeds verwijlt mijn geest het meest
Bij jullie - schonen.
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Een generatie II
Het gesprek verloopt ongedwongen, in een heel ontspannen sfeer. De twee kinderen
van de geïnterviewde zijn in de kindercommune, zij is dus vrij. Een marmotje zit op
haar schouders, wordt regelmatig gestreeld en neemt op die manier deel aan het
gesprek. Er wordt veel gelachen, en dat is niet alleen maar een manier om te
relativeren wat er gezegd wordt. Het gesprek, dat meer dan drie uur duurt, wordt
bruusk onderbroken door de thuiskomst van de kinderen. Achteraf beseft de
geïnterviewde dat ze een paar dingen vergeten heeft die ze wel belangrijk vindt.
Schriftelijk voegt zij er enkele notities aan toe.
In november word ik 28, ik heb nog een kleine zus van 7-8 jaar, een groot gezin
van 12 kinderen. Echt de klassieke, bekrompen, katholieke familie. Mijn ouders zijn
heel autoritair, maar heel bang voor autoriteit die boven hen staat: de Kerk en de
maatschappelijke gezagsdragers, maar toch wel eerst de Kerk, een bisschop is
méér dan een senator. In de familie word je slechts geaccepteerd als je op hen
gelijkt, dezelfde dingen denkt en doet, en de normen daarvoor zijn heel ordinair:
een kleinburgerlijk fatsoen - materiële welvaart binnen de perken van het decente;
en nergens plaats voor wat fantasie. De meeste van mijn broers passen daar heel
goed in: dezelfde cliché-achtige manier van redeneren, dezelfde flauwe praat; terwijl,
vreemd genoeg, de meisjes allemaal buiten dat patroon vallen. Nergens wordt van
je gevraagd dat zeggen en doen samenvallen. Het volstaat dat je aan het ritueel
deelneemt. Als de schijn maar gered wordt. Je kunt je geen autoritairder mens
voorstellen dan mijn vader, zo echt iemand uit de bijbel: ‘Ik ben hier de baas en
zolang jullie onder mijn dak wonen, valt er niet tegen te pruttelen’. Je hebt maar één
middel om eraan te ontsnappen en dat is hen gewoon bedriegen langs alle kanten
en zo proberen je eigen leven te leiden. Je kán gewoon niet doen wat hij van je
vraagt.
Toen ik nog klein was, ging het oppervlakkig gezien tamelijk goed met mijn ouders.
Niet dat ik echt meespeelde, maar ik had een manier gevonden om me terug te
trekken die niet opviel, die geaccepteerd werd, omdat ik nog klein was. Ik had mijn
eigen spellekes, mijn eigen hoekjes om te zitten dromen, op zolder, op de trap, en
ik kon me echt goed terugtrekken in
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mezelf, zonder dat me gevraagd werd uit mezelf te treden en ergens aan deel te
nemen. Bijvoorbeeld die eindeloze missen, lof en vespers, ik vond dat toen niet erg,
integendeel, het maakte deel uit van de ene, magische wereld; ik moet zelfs zeggen
dat ik graag naar 't lof ging, en ik las heel veel, boeken over het Heilig Treesje van
Lisieux en zo, ik las dat fantastisch graag die levens van ‘vroeg in geur van heiligheid
gestorven’ kinderen; er stond zo een hele kast vol bij mijn grootmoeder en thuis.
De moeilijkheden zijn pas begonnen zo rond 13 jaar. Ik begon ineens van alles
te merken, en eenmaal uit die magische wereld gegroeid, kon ik dat spel met de
grote mensen gewoon niet meer volhouden. Ik wou van alles, ik wou echt eerlijk
zijn, mezelf bevestigen zoals ik dacht dat ik echt was, en dat hield in dat ik de
hypocrisie van de anderen wou ontmaskeren; niet dat ikzelf zo ‘eerlijk’ was, verre
vandaar, ik loog altijd tegen de sterren op, maar dit was toch iets anders dan
hypocrisie.
Van de lagere school in de humaniora kwam ik in een totaal ander milieu terecht.
In de lagere school was ik altijd de eerste van de klas geweest, het lievelingetje van
de zusters. Ik had mijn Plechtige Communie gedaan en de zuster vroeg me wat ik
later wilde worden en ik zei: missiezuster, en mijn vader zat daar met de tranen in
de ogen. Ik dacht er niet aan ooit missiezuster te worden, ik vond het iets vreselijks,
maar ik voelde dat men dat op dat moment van mij verwachtte, en ik dacht waarom
het niet zeggen, iedereen was zo goed gezind en dus, ik vond dat helemaal niet
erg. Maar toen kwam ik in een andere school terecht, ik moest opnieuw een plaats
veroveren, een image winnen. Met Kerstmis was ik niet meer de eerste van de klas.
Een ware slag voor mij en vooral voor mijn ouders, die mij met allerlei bedreigingen
en rancuneuze verwachtingen bestookten. Ik vond dat fundamenteel onrechtvaardig.
Ik geloof dat ik van toen af iedere serieuze inspanning heb laten varen omdat hun
verwachtingen mij zo hopeloos onvervulbaar leken.
Ik werd toen een vreselijke belhamel, het was echt wel de leeftijd daarvoor, van
braafste op de vorige school werd ik nu de stoutste in de nieuwe school. En in de
vierde is er een keer iets ergs gebeurd. We lazen in de klas een tekst van
Timmermans, van Jozef en Maria die met het ezelke ergens naartoe gingen, ik moet
gezegd hebben: ‘maar wie gelooft dat nu eigenlijk nog, dat is allemaal flauwe kul’,
maar er volgde een hele kettingreactie op, die ik helemaal niet begreep. Ik moest
naar de directrice komen, ik ging van school vliegen, ik verstond er niets van, ik zei:
‘maar ik heb dat zo maar gezegd, meer voor de lol’. Ik weet dat ik daar toen drie
maanden mee rondgelopen heb: hoe is dat nu toch mogelijk! Mijn ouders zijn toen
bij andere mensen te rade geweest, o.m. bij nog zo'n autoritaire figuur die mijn vader
kende, een vrederechter, voor mijn vader een ‘meneer’, en die
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heeft hem zeker aangeraden mij naar een psychiater te sturen, ik moest naar een
psychiater en ik wist helemaal niet wat dat was en ik was er doodsbang voor; ik ben
daar vijf jaar lang naartoe geweest. En ik kon al die tijd maar niet geloven dat mij
dat overkwam. Ik wist niet wat ik tegen die man moest zeggen, ik fantaseerde er
maar wat op los, en op school: je kan je niet voorstellen wat een opschudding er
was; de nonnen hadden verteld dat ik krankzinnig was geworden. Ik voelde dat de
anderen mij anders bekeken. Ik was niet veranderd, maar de anderen deden alsof
dat wel zo was, alsof ik iets aparts geworden was, waar anderen liefst niet meer te
dicht bij in de buurt kwamen. Vroegere vriendinnen mochten ineens van thuis niet
meer met mij omgaan. Als je daar middenin zit, neemt dat echt wel dramatische
allures aan. Ik heb toen gezworen: ik zal me wreken.
Het jaar daarop wou ik op school met niemand meer omgang hebben, ik was heel
arrogant, maar wel heel ‘braaf’, ik deed alles opdat ze niets meer op me konden
zeggen, ik studeerde heel hard, ik werd weer de eerste van de klas. Ik heb echt tot
aan mijn retorica zo geleefd. Toen ontstond er een nieuwe mythe rond mij. Ik las
heel veel, allemaal dingen die mijn leeftijdgenoten niet lazen; ik interesseerde me
daar zelf ook niet wezenlijk voor, het maakte allemaal deel uit van dat plan om me
te wreken, maar dat snapten ze natuurlijk niet. Ik was dus weer iets speciaals,
hoewel dat helemaal niet zo was, maar op de duur ga je daar zelf in geloven. ‘Als
zij denken... ik zal ze eens laten zien wat ik allemaal kan’. Je begint een boel dingen
te lezen waarvan je op de duur nog wel iets gaat verstaan ook. In de hogere klassen
hield ik ‘discussies’ met de leraren over de hoofden van mijn medeleerlingen heen;
het waren wel glorierijke momenten, hoewel ik me al die tijd ervan bewust ben
gebleven dat in heel die machinatie de enige echte verliezer uiteindelijk weer ikzelf
was.
In heel mijn opzet tot zelfaffirmatie (op een vlak waarop de anderen affirmatie van
mij verwachtten, niet op dat ene vlak waarop ik werkelijk mezelf had kunnen zijn)
gebruikte ik de volwassenen, maar zij gebruikten ook mij en duwden mij verder in
een richting die ik tenslotte niet wenste. Mijn ‘plan’ werd mij uit handen genomen.
Zo eindigde ik de retorica met een aureool van uitzonderlijke begaafdheid, maar
ergens was ik weer buiten de norm, niemand beschouwde mij als een vrouw, wel
als een hybried wezen, moeilijk thuis te brengen. Ik leefde toen abnormaal raar,
alles wat spontaan en natuurlijk in mij was, had ik onderdrukt, ik weet zelf niet hoe
ik het klaar heb gespeeld. Als ik nu foto's bekijk uit die jaren, ik sta erop als een heel
lelijk, pretentieus wicht, oubollig, met voor die tijd al gedemodeerde kleren. Het heeft
me vreselijk gedrukt heel die periode, het gevoel afschuwelijk lelijk te zijn; dat was
mijn zwakke plek in heel dat krampachtig opgetrokken pantser; god, wat zou ik er
niet voor gegeven hebben om
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gewoon en mooi te zijn, gewoon lief en aardig en vlot en met een boel mensen om
me heen die me wel mochten. Heel irrationeel en toch heel logisch gaf ik er mijn
moeder de schuld van, ik geloofde echt dat mijn krampachtig uiterlijk een vertaling
was van haar gebrek aan liefde voor mij. Ik zat in een vicieuze cirkel: hoe meer ik
in nood geraakte, des te onaardiger gedroeg ik me en des te minder werd die nood
opgevuld. Een heel klassiek proces. Haar verhouding tot mij was heel dubbelzinnig:
enerzijds vergaf zij het me niet dat ik zo slecht aan het beeld van ‘de vrouw’, ‘het
vrouwelijke’ beantwoordde, maar anderzijds was ze fier op me, ze kon uitpakken
met mijn schooluitslagen en zo. Iedereen dacht en zei ook altijd dat ik nooit zou
trouwen, ik zou ‘professor’ worden. En ik speelde daarin mee. Ik weet zeker dat
mijn moeder de laatste kinderen echt niet graag meer had. Zij zat dan altijd te wenen,
lachend zeiden wij dan onder elkaar: ze zal wel weer in verwachting zijn. Ik was dan
altijd heel kwaad. Met het vierde of vijfde was ik misschien nog blij, maar daarna
schaamden we ons, op school lachten ze ons uit. Je hebt het gevoel dat je in een
konijnenhok bent grootgebracht. De jonge kinderen hebben geen echte
persoonlijkheid, ze zijn nummer zoveel, er wordt er al eens een vergeten: waar zou
die zitten? Als je 13-14 bent en je moet een hele vakantie met een kinderwagen
rondtrippelen,... er waren er zeker bij die ik, had ik gedurfd, gewoon de nek had
omgedraaid. Als ze 2-3 jaar waren, begon ik ze wat gaarne te zien, je praat er wat
tegen en dan zijn ze hef. Hoe mijn moeder zo'n groot gezin ooit gezien of gepland
heeft, weet ik niet. Ze klaagde altijd steen en been, al van toen we klein waren en
het verergert. Ze wordt ouder, 54 of zo, en dan nog met zo'n kleintje van 7, ik mag
er niet aan denken. Mijn moeder zit nu periodisch te wenen, want ze denkt aan dat
kleine kind; als zij dood zijn, gaat dat achterblijven, en wîj zijn allemaal veel te slecht,
we gaan er niet voor zorgen, dat gaat naar een weeshuis.
Zelf heb ik nu twee kinderen, ik zou er meer willen, ik weet niet hoe dat komt, ik
zou dat eens moeten analyseren, misschien wil ik er dan helemaal geen meer. Ik
ben heel graag in verwachting, ik zou best heel mijn leven in verwachting willen zijn,
ook al komt er niets uit, gewoon dik rondlopen. 't Is zeker niet normaal. Mijn
vriendinnen, als die in verwachting zijn, vinden dat vreselijk, maar ik vond dat heel
plezant, geweldig eigenlijk, de geboorte ook, echt iets fantastisch. Ik denk dat het
alleen maar daarvoor is dat ik nog kinderen zou willen, voor daarna weet ik niet.
Het eerste hebben we echt gewild, gepland, ik vond het verschrikkelijk dat het nog
zo lang duurde. De tweede hadden we liever wat later gehad. Als ik er nog een zou
krijgen, zou ik het toch weer helemaal anders doen. Ik denk dat ik de dingen nog
te veel op hun beloop heb gelaten, ik heb er eigenlijk te weinig aandacht voor gehad,
ik zou er nu zo eens een willen, bijna zoals je zegt ik
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wil nog een hond of een kat, en daar zou ik echt van genieten, zo naar kijken, wat
doet ie nu, hoe ver is ie nu gevorderd.
Uit mijn kinder- en jeugdjaren heb ik helemaal geen vriendinnen overgehouden,
ik ken gewoon niemand. Toen ik naar Leuven kwam, was ik zo schuw als een muis.
Ze hebben me in een peda gestopt, de strengste in Leuven, met vier franstalige
nonnen, die je ‘ma mère’ moest noemen, precies een klooster. Ik kwam daar alleen
maar uit, heel schichtig, om naar de cursus te gaan, en ik rende dan direct terug.
Ik was zot aan 't worden dat eerste jaar. Het heeft een jaar geduurd voor ik voorbij
het studentenrestaurant dierf lopen. Ik was doodsbang, ik kwam gewoon niet buiten.
Het enige was, dat ik zelf wel eens iets ging kopen, koekjes of zo, dat verwonderde
me dat ik dat kon, dat ik dat aan niemand hoefde te vragen. Ik had wel geld, maar
was er heel zuinig op, ik was fier als ik wat overhad. En de eerste zaterdag met de
eerste trein naar huis. Ongelooflijk! Thuis kon ik niet aarden, maar op de een of
andere manier was dat de enige plaats waar ik naartoe kon. Vanaf de eerste les
wist ik al, 't is zeker dat niet wat ik had willen doen: spraakkunst, en ik had iets over
cultuur verwacht, je kent dat. Voor de examens veertien dagen niet geslapen van
schrik, maar ik was er door, gewoon door, zonder onderscheiding. Mijn vader was
meegekomen naar de deliberatie en die was heel erg teleurgesteld, ikzelf ook.
Iedereen had immense verwachtingen op mij gesteld. Onder de vakantie ben ik ziek
geworden, maar het was meer iets psychosomatisch. O ja, dat vergeet ik: vlak voor
de examens had ik een geweldige inzinking. Ik dacht dat ik er nooit kon komen, ik
kon bij niemand terecht. Ik wist echt niet meer wat gedaan, en zonder na te denken
slikte ik een hoop slaappillen, niet genoeg om van dood te gaan, dat was niet de
bedoeling, maar toch wel zo veel dat er goed heibel ging van komen. Ik ben wakker
geworden in het ziekenhuis, ze kwamen van thuis, een heel drama: dat ik hun dat
toch niet meer mocht aandoen, dat ze dat toch niet verdienden, ik moest maar
schoon braaf studeren, ik ging er wel door geraken.
In het tweede jaar ben ik Dirk tegengekomen. Die kende ik al van vroeger, van
de vakantie aan zee. Weer zo'n heel historie. Mijn vader vond dat ik een vriendin
moest hebben, de enige keer dat hij iets goeds gedaan heeft. Hij vond dat ik altijd
zo ostentatief alleen liep - en de kleine mannen: ‘mogen we niet mee?’ - ‘nee, ik wil
alleen gaan wandelen’; ik schreef gedichten al van in de lagere school, vandaar
mijn moeder: ‘ze moet weer gedichten schrijven’. Mijn vader gaat dus naar een
pastoor daar aan de kust en vraagt of die geen vriendin voor mij kan uitzoeken. En
er kwam er een, we konden gelukkig goed met mekaar opschieten. Zij sprak veel
over haar broer, dat was Dirk, en op een goeie dag arriveerde die en we gingen
samen wat babbelen en we gingen naar Brugge naar een museum. Dirk was
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toen nog erg jong, 16-17 jaar, echt nog een schooljongen. Ik voelde me vreselijk
oud tegenover hem. Toen ik het tweede jaar in Leuven zat, kwam Dirk daar aan
voor zijn eerste jaar. We begonnen zowat, niet echt te vrijen, heel dikwijls bij mekaar,
naar muziek luisteren en zo, platen van Jaap Fisher, zo kan je je een beetje de sfeer
voorstellen. Ik ging al niet veel meer naar de cursus, de nonnen begonnen me al
met een scheef oog te bekijken. Ik was met veel te grote verwachtingen naar Leuven
gekomen, opgepept door de school, voor een wetenschappelijke carrière. Maar het
interesseerde me echt niet. Ik was zelfs niet bekwaam genoeg, je moet al een
speciaal soort intelligentie hebben om hier onderscheiding te halen. Ik zei tegen
Dirk: ik wil van alles experimenteren en we gingen allerlei experimenten doen: drie
dagen niets eten, wie dat het langst volhield, en vlak voor een auto de
Bondgenotenlaan oversteken - ‘Wie durft nog over?’ - zodat we ternauwernood
ontsnapten. Heel zot en heel triestig. We gingen naar een film - Tati, Mon Oncle en Dirk had die zeker al acht keer gezien, maar hij moest nog zo hard lachen dat
iedereen moest omkijken wie daar zo beestachtig zat te lachen, en ik weet niet
waarom, ik zag hem niet graag meer en ik maakte het af. Ik voelde me al een heel
eind op weg in mijn experimenten: ik had het afgemaakt met iemand, ik stapte die
dan voorbij alsof ik hem niet zag. In feite zag ik hem heel graag, ik was razend
verliefd, ik deed maar alsof, maar na een tijd zag ik hem echt niet meer. Dat het met
de studies zo slecht ging, vermeerderde mijn lust tot experimenteren. Ik begon met
anderen te vrijen, telkens maar een week of drie. Ik ging altijd maar verder in mijn
seksuele experimenten, want ik wist natuurlijk helemaal van niets. Met achttien jaar
wist ik echt nog bijna niet wat er gebeurde tussen een man en een vrouw. Ik heb
heel lang gedacht dat je kinderen kreeg door uit hetzelfde glas te drinken, omdat
er in boeken altijd stond van ‘ze dronken uit hetzelfde glas’ en zoveel later kregen
ze dan een kind; ik dacht, dat kan maar van één ding komen: als je uit hetzelfde
glas drinkt. Maar het interesseerde mij eigenlijk niet, het behoorde niet tot mijn
image; de andere meisjes op school praatten over jongens, maar vermits ik mij zo
hoog boven alles verheven achtte of deed alsof, heb ik daar nooit naar geluisterd.
Toen ik naar Leuven ging heeft mijn vader mij gezegd dat ik toch niet te vlug een
jongen mocht kussen: ‘de vrouw moet het meeste verstand gebruiken, als een
jongen begint te kussen weet hij gewoonlijk niet meer waar hij ophoudt’. Dat is zo
het enige wat ik qua voorlichting heb gekregen.
Ik ben dan met één echt serieus beginnen te vrijen, ik vond dat heel plezant, ik
verstond zelf niet dat ik dat zo plezant vond, dat ik daar vroeger nooit aan gedacht
had. Dat hele jaar heb ik iedere dag liggen vrijen, ik deed niets anders meer. Ik sliep,
ik at, en dan naar 't kot van dien type. Ik geraakte
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eraan verslaafd. Natuurlijk, in juli was ik gebuisd, in september geraakte ik er door.
Maar ik wilde niet verder gaan met klassieken, ik ging oosterse talen studeren. Daar
waren ze thuis heel erg tegen, maar het werd voor mij een principekwestie: ik wil
dit, wat jullie ook zeggen. Maar na een paar weken zag ik dat het dezelfde soep
was. Ik maakte de kandidatuur af, maar 't volgend jaar wilde ik weer iets andes
doen. En al die tijd vrijde ik met die type. Ik ben er wel vier jaar bij geweest, maar
ik kan me zelfs niet meer voorstellen hoe ie eruit zag, ik geloof niet dat wij ooit een
serieus woord met elkaar hebben gesproken. Ik had het gevoel dat ik nu helemaal
in de negatie was gekomen van wat de anderen van mij verwacht hadden en wat
ik zelf meegespeeld had: iemand die heel ascetisch wetenschappelijke arbeid ging
doen, iemand die voor haar intellect ging leven, niet helemaal een vrouw. De anderen
hadden mij in die rol geduwd en al spelend had ik die zelf op me genomen, om
wraak te nemen. Maar nu was ik in de negatie terecht gekomen. Ik genoot van het
idee: zie nu eens wat die allemaal van mij verwacht hadden! Maar ik was niet
gelukkig, ik was afschuwelijk. Het jaar daarop ging ik filosofie doen. Toen geraakte
ik in verwachting van dien type. Die wilde dat niet houden en ik op een of andere
manier ook niet en toen heb ik een abortus laten doen. De eerste week was ik
opgelucht, ik moest niet trouwen, en thuis zouden ze er niets van weten. Maar het
is wel iets wat ik verdring, het behoort echt tot de dingen die je ergens moet
verdringen, zeker de eerste tijd, anders kun je gewoon niet meer leven. Ook al is
het bij mij op een heel ‘cleane’ manier gebeurd en ben ik in dat opzicht bevoorrecht.
Die jongen was bevriend met een gynecoloog, daar ben ik een hele dag thuis
gebleven. Ik heb weinig fysische pijn gehad, ik was onder narcose, hoewel ik echt
doodsangsten heb uitgestaan, ik verwachtte echt dat ik er van zou moeten sterven,
het leek mij zo vanzelfsprekend dat je daarvoor ‘gestraft’ moest worden. Enkele
maanden daarna heb ik mijn verhouding met die jongen verbroken. Ik was die
gewoon gaan haten, al heb ik er met hem nooit over gesproken, hij zou dat niet
geduld hebben.
In de zomervakantie daarop ontmoette ik Dirk opnieuw. Ik hield toen een kat ook een hond en een eekhoorntje, ik las alleen maar over dieren, sprak alleen maar
over dieren, ik zat meer in Antwerpen in de zoo dan in Leuven - en op een keer zat
ik met mijn kat in Universitas en Dirk kwam daar binnen en trapte bijna op mijn kat;
ik zei: ‘Kun je niet oppasen, seffens trap je nog op mijn kat’, en vanzelfsprekend
namen we de draad weer op die 3-4 jaar ongebruikt was blijven liggen maar nooit
echt was afgeknapt.
Dirk had nog nooit seksuele betrekkingen gehad en ik dus al een heleboel, en
dat was wel plezant, dat plaatst je in een andere situatie, je kunt iemand anders van
alles leren in plaats van altijd van alles te moeten slikken. Het
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was een romantische tijd, op een zolderkamerke in 't Begijnhof, met helemaal geen
centen, zowat eten, wat vrijen, en wat naar muziek luisteren, orgelmuziek, Bach en
zo. We zijn direct samen gaan wonen. En we studeerden samen filosofie. Voor het
eerst was ik werkelijk met heel mijn wezen in iets geïnteresseerd.
Van een bepaald beroep had ik niet 't flauwst idee, ik heb zelfs nu geen idee van
wat ik zou willen doen, ik denk daar nooit over na, ik leef van de ene dag in de
andere. Ik vind het niet nodig naar iets te streven. Als ik om financiële redenen moet
werken, om het even wat, dat tast mij niet aan, ik word er niet door geraakt. Ik heb
maanden aan een stuk pakskes gemaakt, mijn handen lagen open van de koorden,
maar ik dacht nooit: 'k zit hier pakskes te maken, ik dacht aan totaal andere dingen,
ik zat te zingen of te dromen. De getrouwde vrouwen die ik ken, zeggen allemaal:
hoe kun je dat, alleen maar je huishouden? Maar ik ken iemand met twee kindjes,
die gaat werken, haar man ook, maar dat is gewoon verschrikkelijk, het hele huis
staat overhoop. Die lopen daar rond als twee zotte mollen, ze hebben altijd van
alles te doen. Heel dat probleem van de emancipatie van de vrouw is volkomen
vals gesteld. Ik vind álle werk op de een of andere manier onterend, om het even
of het een man is of een vrouw. Ze zijn bijvoorbeeld tegen het feit dat de vrouw
misbruikt wordt in de reclame, ze zeggen: het wordt tijd dat ze er eens wat blote
mannen op zetten, maar dat is het niet. Ze zouden gewoon tegen alle reclame
moeten zijn. Ik heb lange tijd gehoopt dat er gewoon door de gebeurtenissen zelf
ergens spontaan iets zou gaan veranderen in heel het systeem, politiek, economisch,
sociaal, onder de druk van de geschiedenis zelf. Maar ik zie het echt niet meer. Er
waren hoopgevende tekenen, je zou in een soort euforie gaan leven, zo van: nu
kán het toch niet blijven voortduren. Maar ik zie het niet meer. Bijvoorbeeld je leest
iedere dag in de krant over folteringen in Brazilië, ze zeggen: in de tweede
wereldoorlog heeft niemand geweten van die concentratiekampen, maar nu weten
we het allemaal en wat doen we?
Als je zegt dat je links bent, dan is dat niet zomaar gebeurd, heel onze opvoeding
spreekt dat tegen, ik geloof dat dat veel meer een emotioneel en psychologisch
proces is dan een theoretisch proces, ik denk dat dat te maken heeft met verzet
tegen autoriteit, bij mezelf zit er nog altijd iets in van die wraakneming van vroeger.
Ik denk dat dat gegroeid is uit ‘Leuven Vlaams, Walen buiten’, toen zijn wij voor de
eerste keer op straat gekomen, en Zwartberg was daar een paar maand aan vooraf
gegaan. Toen is de SVB ontstaan, maar dat hebben wij niet meegemaakt, wij zaten
toen in Italië. Daar zijn wij voor het eerst in contact gekomen met linkse mensen,
die ons meenamen naar wijkvergaderingen van de communistische partij. De school
waar Dirk was, was een van de eerste om te staken. Er werd
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daar al veel Marcuse gelezen, voor dat die hier bekend was. Je voelde je heel
spontaan verwant met die mensen. Ik kan me dat niet voorstellen dat sommigen
niet zien hoe onrechtvaardig de meeste toestanden in de bedrijven zijn, of de zwarten
in Amerika. Maar wat wil dat zeggen, politiek engagement? Voor míj bedoel ik, in
mijn praktisch leven. Ik doe wel aan een hele boel dingen niet mee, waardoor ik mij
in een positie plaats die meer buiten dan binnen de maatschappij is. Bijvoorbeeld
het kerkelijk ritueel, daar staan wij volkomen buiten. We zijn pas getrouwd toen
Anneke bijna geboren was, een hele tijd als ongehuwde moeder in Rome. We wilden
helemaal niet trouwen, maar dat is gewoon niet vol te houden, je botst op zoveel
moeilijkheden, gewoon al administratief. ‘Wat, zijt gij niet getrouwd, wat is dat voor
iets!’ Geen kinderbijslag, geen geboortepremie, en wij hadden die nodig. En thuis
kunnen ze nog wel volgen dat je samen leeft, als je dan maar geen kinderen krijgt,
maar als ze horen dat het niet eens een ongeluk is, dan zeggen ze: waar hebben
die hun gedachten? Ik wou kinderen hebben, voor een deel misschien door dat
abortus-precedent, ik wou een schuld inlossen. En toen het zo lang duurde, zei ik:
zie je wel, ik ben gestraft, ik voelde mij schuldig en ergens toch goed omdat ik
gestraft was.
Kinderen krijgen is zeker een manier geweest om mezelf een stuk identiteit te
geven. Ik zoek nog altijd naar een eigen identitiet. Ik heb zo lang moeten leven bij
de gratie van de identiteit die andere mensen mij toebedeelden. Maar wat me vooral
boeit, is alles wat met natuur en vooral met dieren te maken heeft. Een dier leren
kennen is een enorm verrijkende ervaring. Hoe beter je een dier leert kennen hoe
meer dimensies het ontvouwt, terwijl bij mensen, hoe beter je ze soms leert kennen,
hoe ééndimensionaler ze worden. Een mens krijg je eerst in zijn geheel voor je, en
gaandeweg vermindert hij, verdunt hij, je kan hem helemaal afpellen. Soms zie je
mensen die zo nadrukkelijk iets affirmeren in hun leven of in hun persoon dat je
gaat zoeken: wat klopt hier niet? Op de duur valt dat valse kleed af en er schiet niets
van over. Dat is niet altijd plezierig. Je bent ervan gaan houden. Ik heb helemaal
achter zijn gordijn gekeken en nu al ben ik er verliefd op. Wat moet ik daar dan mee
beginnen, ik kan toch niet verliefd zijn op iemand van wie ik weet: in vele opzichten
is hij maar een toneelspeler. In het begin moet ik wel behoefte gehad hebben aan
vriendschap en affectiviteit, maar het voortdurend tekort is omgeslagen in de
volkomen negatie ervan; ik heb geleerd iets dat je niet krijgt niet meer nodig te
hebben. Thuis was er geen affectiviteit, dat vonden ze flauwe kul.
Met mijn eigen kinderen weet ik het niet. Ik kan me nooit realiseren dat dat míjn
kinderen zijn. Ze zijn zo eigen, dat is Geertje, en dat is Anneke, ik maak nooit die
associatie: dat zijn nu míjn kinderen. Wel toen ze pas geboren waren, dan zat je
daar naar te kijken, is dat nu uit mijn buik ge-
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kropen, en twee dagen geleden zat het er nog in, hoe is dat mogelijk? Ik ben wel
heel bang dat er iets mee zou gebeuren, en ik dacht vooral: ik moet ervoor zorgen
dat ze nooit in dezelfde situatie komen als ik vroeger, dat je dan onbewust toch weer
gaat doen wat je vader en moeder tegenover jou gedaan hebben en dat je kinderen
dan weer... Maar soms is 't wel moeilijk, je spontane reactie is vaak: het kind is toch
kleiner en je duwt het naar beneden, gewoon door het feit dat jij zoveel groter bent,
je weet zoveel meer, je kunt zoveel meer. Je bent bijvoorbeeld groenten aan 't
schoonmaken en zij willen helpen, dat duurt natuurlijk veel langer en ze prossen
alles vol. Ik zeg dat dan wel niet, maar ik moet het eerst altijd bij mezelf wegduwen.
Een tijdlang hebben wij gedacht dat wij naar de ontwikkelingslanden zouden gaan,
ik heb nog een snelcursus verpleegster willen volgen. Maar Dirk ziet dat heel dat
probleem vals is gesteld, met moet vanaf de basis veranderd worden. Zo'n manier
van leven zou ik goed vinden. Ik heb Simone Weil gelezen. Zo zou ik in feite willen
leven. De mensen hebben honger, dan mag ik ook niet eten, of ik zit te fantaseren
dat ik nog eens voor dokter studeer, zieke mensen verzorgen en daar geen geld
voor vragen. Zie je die afschuwelijke mentaliteit? Ik denk altijd in morele termen,
dat krijg ik er niet uit, in plaats van gewoon te leven. Je leeft, daar kan je niks aan
doen. Ik zit altijd maar te denken ik moet dat góed doen. Nog altijd iets van die
missiezuster. Andere mensen zeggen dat ik een weduwen- en wezencomplex heb,
dat ik altijd maar voor alles wil zorgen. Ik wil eigenlijk helemaal nergens voor zorgen,
'k weet niet... Ik zit altijd met een zware blok aan het been. Om het even wat ik denk
of doe, het haalt allemaal niets uit. Je leeft nu eenmaal, wat kun je er aan doen, het
is al genoeg.
Teruggekomen uit Italië zijn we hier op een goede dag begonnen met een
kindercommune. Ik dacht: als ik de opvoeding van de kinderen goed wil doen, dan
moet daar collectief verantwoordelijkheid voor opgenomen worden. Als ik ze gewoon
altijd tegenover mezelf stel, bega ik zeker de fouten die ik niet wil begaan. Je maakt
altijd fouten, maar ik wil niet die fouten maken die ze tegenover mij hebben gemaakt.
Ik heb daar toen veel over gelezen en door een samenloop van omstandigheden
leerde ik mensen kennen die hier in Leuven samen zo iets konden beginnen. In het
begin hadden we een duidelijk beeld van wat het moest worden, nu na drie maanden
ervaring niet meer. Het ligt open voor alle richtingen. Er komt nogal veel kritiek op,
omdat de kindercrèches er in feite zijn voor een elite, die dan later in de maatschappij
de teugels weer in handen neemt in plaats van er als een zuurdesem in te werken.
Maar in ieder geval is het beter dan de gezinssituatie. Al vraag ik me soms af: als
je die kinderen naar de eerste de beste dorpsschool zou sturen, zou je dan ook
geen gunstige resultaten berei-
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ken? Ik ben soms bang dat zoals het nu is de kinderen zich in een hele hoop situaties
niet zullen weten te behelpen, omdat wij ze in een min of meer beschermd milieu
stoppen. Ze ontmoeten heel weinig weerstand, ze lopen heel weinig frustraties op.
De bedoeling was, het eigen ik van het kind er heel integraal te laten uitkomen,
zodat het ook buiten dat beschermd milieu sterk zou kunnen reageren. Maar ik
vraag me nu af: ze hebben het nergens geleerd. Ik weet niet, we moeten het
afwachten, we zijn er nog niet lang genoeg mee bezig. Wel vind ik dat de opvoeding
collectief moet gebeuren. Je mag nog zo goed weten wat je wil, alleen kun je het
niet, je kunt het niet. Gewoon door het feit dat je kinderen hebt, komen er bij jezelf
dingen naarboven die je dacht allang vergeten te zijn. En iets geks is ook dat je
tegenover je kinderen heel agressief kunt zijn. Je mag daar in onze cultuur niet over
spreken, dat is taboe, maar het is een realiteit. Soms zou je ze echt kunnen
vermoorden, hoe lief ze ook zijn, je voelt dat in jezelf, er komt zo'n agressiviteit
naarboven, je weet niet waar die vandaan komt en je zou ongelukken doen. De
kinderen zelf ook: als je ze vrij laat, zijn ze heel agressief, tegenover zichzelf,
tegenover ons. 't Zijn niet van die kindjes die heel veel van vake en moeke houden.
Dat moet je ook niet verwachten. Waarom zouden ze van je moeten houden? Toch
niet omdat je ze verwekt hebt, dat is jouw zaak. Ze kunnen om andere redenen van
je gaan houden, maar toch niet alleen daarom. Als je je daar van bewust bent, sta
je zelf veel vrijer tegenover hen, het gevoel van ‘ik móet eigenlijk’, die dwang valt
weg. Mijn ouders zeggen dat ik mijn kinderen schandelijk verwen, dat ik hen in alles
toegeef. Zo van buiten af lijkt dat wel zo, ik hou altijd rekening met wat zij op dat
ogenblik willen, thuis werd er alleen rekening gehouden met wat mijn ouders wilden.
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Toekomstonderzoek
A.J.H. Thiadens

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog liggen de toekomst-kaarten eigenlijk
al op tafel. In 1943 lanceert de naar de Verenigde Staten uitgeweken Berlijnse
hoogleraar in de cultuurgeschiedenis, Ossip Flechtheim, de idee van een
toekomst-wetenschap, waaraan hij bij voorbaat de naam ‘futurologie’ toekent. In
1944 verschijnt het rapport van de chemicus Theodore von Karman, Towards New
Horizons, waarin technische ontwikkelingen ten dienste van de Amerikaanse
luchtmacht op de wijze van ‘technological forecasting’ worden behandeld. Voorjaar
1945 wordt de eerste ‘think-tank’ (denkfabriek) voor toekomstonderzoek opgericht,
de RAND-Corporation in Santa Monica, Californië, ten dienste van de Amerikaanse
luchtmacht. In Amerika is men begonnen een toekomst op te bouwen die een
vermenigvuldiging van het heden zal zijn.
Is er nog plaats voor het nieuwe?
Het is de stroming van de scientist, die op het ogenblik het meest gekarakteriseerd
wordt als de establishment futurologie.

Achtergronden
Het is natuurlijk tamelijk willekeurig de gecompliceerde realiteit van onze
hedendaagse toekomst-benadering juist te laten beginnen tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Daarvoor pleit overigens wel de duidelijke aanwezigheid van
belangrijke herkenningspunten. Daarmee willen we echter niet het belang van de
voorgeschiedenis ontkennen. Vanaf het midden van de achttiende eeuw heeft onze
wereld door de ontwikkeling van wetenschappen en technieken enerzijds, door de
toepassing van de democratische beginselen anderzijds, in toenemende mate het
karakter gekregen van een wereld die wijzelf in regie kunnen nemen. Onze
samenleving is dus zó ingewikkeld geworden, dat voor een oplossing van vele
maatschappelijke problemen het bestuur van een dergelijke maatschappij
aangewezen is op de wetenschap.
Welnu! Het is juist deze wetenschap die ons het inzicht heeft gegeven dat
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wij voor het eerst in onze evolutie in staat zijn ons milieu niet alleen te beheersen
maar ook een nieuw milieu te scheppen. In deze milieu-schepping is het uitermate
gevaarlijk, dat wij met een kleine elite van deskundigen en van wetenschapsmensen
beslissen hoe de toekomst zal moeten zijn. Juist in de Amerikaanse think-tanks is
men op deze wijze te werk gegaan. De mens heeft weliswaar een natuur die hij in
zijn handelen moet respecteren, maar de mens is tegelijk het wezen dat in
zelfmanipulaties zijn natuur actief vormt. M.a.w. de mens moet zijn wereld en zichzelf
scheppen. Manipulatie is een wezenskenmerk van de mens.
Het inzicht dat wij de wereld kunnen regisseren, dat wij als mensen manipulators
zijn, harde omstandigheden en praktisch vernuft hebben ertoe bijgedragen, dat deze
door de wetenschap geboden mogelijkheden werden gezien en benut. De
bodemgesteldheid van Nederland en de schaarser wordende grond in dit
dichtbevolkte land hebben ons al vroeg tot ‘ruimtelijke ordening’ genoodzaakt. De
economische depressie van de dertiger jaren is voor economisten een prikkel
geweest om systematischer en rationeler dan voorheen de toekomst-dimensie in
hun werk te betrekken; zoveel te meer geldt dit nog voor de na-oorlogse problematiek
van de wederopbouw van 's lands economie. Heel bijzonder ook voor de na-oorlogse
internationale ontwikkelingsproblematiek.

Scientists: forecasting
In de Verenigde Staten is toekomstonderzoek na de Tweede Wereldoorlog op
reusachtige schaal op gang gekomen, omdat het leger en al gauw ook, in
samenwerking daarmee, het grote bedrijfsleven er behoefte aan hadden èn daarvoor
enorme kapitalen ter beschikking stelden. Voor leger en bedrijf is het immers van
beslissend belang de vijand, resp. de concurrent vóór te blijven. De kritische vraag
of die vijand, resp. die concurrent bestaat, dan wel zijn bestaan in belangrijke mate
te danken heeft aan een anticommunistische, resp. kapitalistische visie op de wereld,
wordt niet gesteld. In het toekomstbeeld van het ‘militair-industriële complex’ (zoals
president Eisenhower het in 1959 waarschuwend heeft genoemd) staat de beveiliging
van belangen centraal. Reden waarom het met geheimzinnigheid is omgeven en
er geen plaats is voor de democratische grondgedachte van ‘inspraak van onderaf’.
De gerichtheid op veiligstelling van belangen doet de voorkeur uitgaan naar die
methodieken van toekomstonderzoek die van exact-wetenschappelijke herkomst
zijn.
Een groot deel van het instrumentarium is beschreven door de reeds genoemde
Jantsch in zijn Technological Forecasting in Perspective. Het wordt thans ook buiten
het ‘militair-industriële complex’ gebruikt.
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In deze stroming is toekomst een nieuw in kaart te brengen terrein van
wetenschappelijk onderzoek, een nieuw te veroveren ‘markt’, een nieuwe potentiële
bedreiging van het militair-strategische machtsevenwicht. Dit toekomstbeeld, dat
helemaal geen toekomstbeeld is maar een projectie of verlenging van belangen in
het heden, leidt tot onvervalst toekomst-kolonialisme - met een daardoor gekleurde
behoefte aan ‘zekerheid’. Men doet in feite alsof de toekomst een gegeven realiteit
is die we langzamerhand net zo binnen onze greep krijgen als de maan, waar we
inmiddels onze vlag hebben geplant.
Kreten als durf, verovering, ondernemingszin, vooruitgang van wetenschap en
techniek onttrekken de werkelijke situatie aan het oog. Heel deze opstelling tegenover
het fenomeen toekomst kan worden samengevat in de bekende formule: ‘De
toekomst is verleden tijd’. Geen toekomst dus, maar voortzetting en uitbreiding van
het verworvene.
Kenmerkend voor deze stroming is het begrip ‘forecasting’, d.w.z. de exacte
presentatie van het ontwikkelingsproces, dat begint met
theoretisch-wetenschappelijke ontdekking van een nieuw beginsel en zijn afsluiting
vindt in een nieuw produkt dat op de markt wordt gebracht en zo de gang van zaken
in het maatschappelijk leven kan gaan beïnvloeden.
Bij deze methodiek kan men zich ‘explorerend’ opstellen, d.w.z. proberen tot
redelijke zekerheid te komen over de toekomstige ontwikkeling door gebruik te
maken van een heel arsenaal van technieken (delphi-technieken, scenario writing,
speltechnieken). Men kan zich ook, niet geheel los van de exploratie, ‘normerend’
opstellen, d.w.z.: proberen de ontwikkeling meer naar eigen hand te zetten door
vast te stellen waar men uiteindelijk naar toe wil (werkdoel, werknorm, werkopdracht),
om vervolgens na te gaan hoe de weg daarheen zou kunnen worden bekort, rekening
houdend met voorhanden of nog te verwachten mogelijkheden, met complicaties
die tot herziening en correctie dwingen (terugkoppeling), met kosten en baten.
Het gevaar bestaat echter dat de technological forecasting bijdraagt tot een
dergelijke technocratie, dat men alles zó in eigen hand gaat nemen dat we
bedenkelijk dicht in de buurt komen van een totaal geregisseerde wereld. Deze
vrees zou beschamend zijn, als zij louter werd ingegeven door het blote feit van de
ontwikkeling van wetenschap en techniek. Zij heeft echter betrekking op de realiteit
van haar oorsprong, nl. het ‘militair-industriële complex’, dat op dit gebied ingrijpende
beslissingen neemt, waar slechts een kleine kring van ingewijden aan te pas komt.
Met opzet geef ik de beschrijving van deze allereerste richting ietwat gekleurd
weer, opdat daardoor scherper onderkend kan worden de reactie die hierop gekomen
is van de groep van de visionairen, de filosofen en de revolutionairen.
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Visionairen: ‘tekenen des tijds’
Pasen 1955 sterft Teilhard de Chardin in New York. Enkele maanden later begint
de uitgave van zijn geschriften met Le phénomène humain. De invloed van Teilhard
is moeilijk te peilen, maar zal moeten worden gezocht in het wekken van ‘het besef
van evolutie’, het leren denken in termen van geschiedenis en ontwikkeling.
Eveneens in 1955 verschijnt De toekomst is verleden tijd; cultuur-futuristische
verkenningen van Prof. Polak. Hij schrijft: ‘Men kan niets zinnigs zeggen over onze
toekomst, zonder daarin mee te betrekken de toekomst van het waardenstelsel van
onze christelijk-humanistische cultuur’.
In 1958 wordt rond de Franse wijsgeer Gaston Berger het ‘Centre d'Etudes
Prospectives’ opgericht, dat veel aandacht besteedt aan toekomstgerichtheid als
persoonlijke opstelling.
In 1959 waarschuwt de economie-historicus Robert Heilbronner zijn Amerikaanse
landgenoten ervoor dat zij zich de toekomst teveel voorstellen als een voortgezette
stroom van wonderen en weldaden uit de hoorn des overvloeds (The Future as
History).
Omstreeks deze tijd begint in Parijs de activiteit van het studiecentrum ‘Futuribiles’,
met als middelpunt Bertrand de Jouvenel, auteur van L'art de la conjecture.
De hiermee aangeduide ontwikkeling maakt, vergeleken bij de activiteit van
Amerikaanse denkfabrieken, een ‘theoretische’ indruk (‘wat koop ik ervoor’?).
Als men dan maar niet vergeet, dat
1. dit denkwerk nodig is om door allerlei weerstanden heen (fatalisme en
passiviteit) méér mensen toekomst-bewust te maken;
2. dat de toekomst hier niet wordt benaderd ter beveiliging van belangen en in
functie van bepaalde sectoren van de maatschappij, maar ter verheldering van
het bestaan van mens en wereld;
3. dat door deze gerichtheid op het grotere geheel bouwstoffen kunnen worden
aangedragen voor kritische begeleiding van welke toekomstbenadering dan
ook.
Tot deze visionairen moeten ook gerekend worden een Martin Luther King en Paus
Joannes XXIII, die de wereld wilden verbeteren zonder geweld te gebruiken.
Men kan met twee trefwoorden deze groep van visionairen karakteriseren als
profeten en mensen die de tekenen des tijds verstaan. Letterlijk gezien betekent
profetie: ‘in woorden te voorschijn laten komen’. Het bijbelse woord profetie betekent
vooral: het beoordelen van het tijdsgebeuren in het licht van de uiteindelijk
beslissende gelovige categorieën, welke beoor-
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deling tevens een bemoediging dan wel bedreiging inhoudt voor het heden. Zij zijn
in staat om de ingrijpende veranderingen die zich in de maatschappij voordoen, aan
te voelen en te duiden.
Nu komen deze veranderingen noch volledig ineens noch volkomen duidelijk en
ondubbelzinnig op ons af. Zij dienen zich aan in schijnbaar toevallige of losse
voorvallen, die in werkelijkheid zwaar geladen van betekenis zijn, omdat zich daarin
een ingrijpende verandering in de kijk op het leven, in de menselijke verhoudingen,
in de zin van nationale en internationale structuren en betrekkingen aandient.
Dergelijke toekomst-zwangere gebeurtenissen noemen zij terecht: ‘tekenen der
tijden’.
Ook wanneer zij met verloop van tijd omvangrijker en duidelijker zijn geworden,
wanneer zij inmiddels ‘het nieuwe’ zijn dat zich een weg zoekt in ‘het oude’, behouden
zij hun tekenfunctie. Het zijn ontwikkelingen - soms van direct revolutionaire aard die niet langer genegeerd kunnen worden en eigenlijk alle bestaande
verworvenheden problematisch maken, daardoor weer verzet oproepen van de kant
van behoudsgezinde machten, maar niettemin belangrijke perspectieven openen
voor de toekomst. Het is, zoals de theoloog Chenu het uitdrukt: ‘De voortgaande
socialisering van de uiteenlopende sectoren van het leven van de mens, vanaf het
economische tot en met het culturele en geestelijke leven; verheffing van de
werkende klasse, deelneming van de vrouw in het maatschappelijke leven,
organisatie van de betrekkingen tussen de volken, bevrijding van de volken uit de
koloniale bevoogding, de vredes-aspiraties’.
Dit zijn de ingrijpende gebeurtenissen die deze profeten weten te duiden en na
signalering ook doorgeven aan het grote publiek.
In de zestiger jaren kunnen we de overgang plaatsen van de visionaire profeten
naar de filosofen.

Filosofen: waarden
In deze jaren beginnen de publikaties over de toekomst snel onoverzichtelijk te
worden. Een belangrijk deel ervan probeert een toekomstbeeld te geven van een
land in zijn geheel, of zelfs van de wereld, natuurlijk opgedeeld over: bevolkingsgroei,
voedsel- en energievoorziening, economische verhoudingen, communicatie,
opvoeding en onderwijs, enz.. Voorbeelden: The World in 1984 (een opiniepeiling
onder velerlei specialisten over toekomstige ontwikkelingen op hun vakterrein), het
fameuze ’RAND-Report’ op basis van ‘delphi-techniek’, Britain 1984, Deutschland
1975, Réflections pour 1985 (Frankrijk), Nederlanders in 2000, Nederland en de
wereld op weg naar 2000, enz..
Daarnaast zijn er speciale terreinverkenningen, gericht op de toekomstige
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ontwikkeling van: arbeid en vrije tijd, automatisering en werkgelegenheid, huwelijk
en gezin, de vrouw, de jeugd, de bejaarden, ruimtelijke ordening en stedebouw,
godsdienst en kerk, biochemie en gezondheidszorg, het economische leven,
opvoeding en onderwijs, enz..
Veel publikaties uit die tijd over toekomst zijn studies waarin materiaal en motieven
voor planning en beleidsvorming worden aangereikt. Soms zijn het uitgewerkte
beleids-rapporten, bijv. Traffic in Towns. Voor Nederland moeten vooral de bekende
‘Nota's’ van de overheid en semi-overheidsinstanties worden genoemd betreffende:
ruimtelijke ordening, volksgezondheid, groei en structuur van onze economie,
wegenbouw, onderwijs, enz..
Nu zijn dergelijke publikaties allesbehalve vrijblijvende uitstapjes naar de toekomst.
Beleidsbeslissingen worden hierin voorbereid of voorgesteld of als reeds genomen
gepresenteerd. Daarom is hun gerichtheid van groot belang. Voortdurend zullen we
moeten vragen, hoe nu eigenlijk de toekomst-dimensie wordt gehanteerd.
Wij kunnen in onze ‘regisseerbare’ wereld, waar mensen als manipulators door
nood en vernuft wijzer zijn geworden, de toekomst-dimensie reëel laten functioneren.
In de eerste helft van de zestiger jaren hebben we kunnen leren, dat ‘toekomst’
de belangrijke functie heeft van een ‘vergrootglas op het heden’. In die jaren hebben
auteurs als Dennis Gabor, Polak, Jungk en anderen geprobeerd te laten zien wat
er tháns aan de gang is, door de huidige groei van de wereldbevolking, de
ontwikkeling van de automatisering, de bewapeningswedloop, de
ontwikkelingsproblematiek, enz. door te trekken naar de toekomst. Wanneer men
de toekomst geen opium van het volk laat worden, maar reëel laat functioneren,
gaat het heden sterker appelleren op onze verantwoordelijkheid.
Wat willen we eigenlijk? Wat zullen we kiezen? Wat vinden we werkelijk
waardevol?
Om één van de belangrijkste figuren uit deze derde groep van filosofen te noemen:
Prof. van Peursen.
‘De futurologie moet allereerst een oefening worden in het evalueren van het
heden. Vanuit goed- of afkeuring kunnen dan methodologische consequenties
getrokken worden voor de verdere ontwikkeling. Anders gezegd: de futurologie mag
niet ontaarden in een voorspellen van de toekomst, die dan trouwens geheel
voorzienbaar moet zijn en dus in wezen verleden tijd is. Neen, de futurologie moet
een analyse geven welke in een beleid uitmondt; niet dus in het beschrijvend
voorspellen, maar in het ingrijpen op de toekomst’. Maar op die manier komt dan
tegelijk ook het ‘werken met waarden’ in zijn juiste context te staan. Heel veel normen
en waarden die
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voor ethisch doorgaan, hebben met ethiek weinig of niets te maken. Zij zetten geen
bakens uit voor de toekomst; zij gaan alleen maar op herhalingsoefening. Op het
moment waarop een norm niet doorgelicht wordt met het oog op zijn consequenties
voor ons toekomstig gedrag, zal hij automatisch de status quo gaan dekken. In
plaats van een middel te zijn in het bewust besturen en corrigeren van ons gedrag
zal hij gaan fungeren als alibi voor de velen die liever niet openlijk verklaren dat zij
de huidige maatschappelijke toestand bestendigd willen zien. Hun maatschappelijk
conservatisme kunnen zij met de ruime en goed zittende mantel der ethiek bedekken.

Revolutionairen: kritische futurologie
In de tweede helft van de zestiger jaren ziet men een evaluatie van het heden in de
zin van de radicale maatschappijkritiek bij revolterende studenten, nieuw-linkse
groeperingen, verdiept door denkers als Herbert Marcuse en Arthur Waskow. Het
is de stelselmatige weigering van deze vierde stroming van revolutionaire anarchisten
om mede te werken met de oligarchische krachten en machten die met hun
gepretendeerde ‘objectiviteit’, ‘neutraliteit’, ‘waarde-vrijheid’ en ‘vrijdom van ideologie’
van de toekomst een voortgezet heden maken, zoals dit opgevat werd als gedaan
te zijn door de eerste stroming van scientists, zoals we die vermeld hebben. Deze
revolutionaire richting wil het liefst genoemd worden: ‘kritische futurologie’.
Ze willen geen voorspellende en daarmee de toekomst vastleggende wetenschap
ontwikkelen. Ze zijn verder uitdrukkelijk waardegebonden in de zin dat ze hun kennis
en inzicht primair zien als instrument om de maatschappij radicaal te veranderen.
T.a.v. dit laatste wordt niet zozeer gedacht aan een éénmalige revolutionaire
omwenteling, waarbij, zoals tot nu toe vrijwel altijd is gebeurd, de ene machtselite
vervangen werd door een andere; - dit zou nl. een nieuwe vorm van
Herrschaftswissenschaft zijn - maar de gedachten gaan veel meer uit naar een
voortdurend proces waarin de mens steeds meer greep krijgt op zijn eigen situatie,
waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien doordat hij werkelijke invloed kan
uitoefenen op het gestalte geven aan zijn eigen leven en toekomst. Het mogelijke
nut van futurologie zou dan kunnen liggen in het kritisch stemmen ten opzichte van
al die onbestreden onderstellingen van het heden.
Samenvattend zou men kunnen stellen, dat de kritische futurologie het
maatschappelijk gebeuren niet ziet als een natuurproces dat te voorspellen en te
beheersen valt, wanneer we maar genoeg gegevens hebben voor de wetmatigheden.
Ze is verder uitdrukkelijk waardegebonden in de zin dat
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ze een fundamenteel democratisch ideaal stelt. Ze richt zich vooral op die
groeperingen die vanuit een onbehagen met het bestaande in conflict gekomen zijn
met de heersende orde en ze probeert vanuit deze optiek een eye-opener te zijn
naar een kwalitatief andere toekomst.
Deze groep wordt door het establishment soms te weinig gewaardeerd. Anderzijds
bestaat het grote gevaar dat deze vierde groep stil blijft staan bij de verdere
uiteenrafeling en analysering van het conflict, zodat er langzamerhand een
establishment in het conflict optreedt, dat dodelijker is dan het dodelijke van de orde.
Na deze summiere schets van de vier belangrijkste stromingen binnen de wijze
van aanpak van toekomstbenadering lijkt het mij gepast tenslotte gedurende een
korte tijd uw aandacht nog te vragen voor de typische aanpak waarvoor Nederland
geopteerd heeft.
Wij menen dat het onze taak is deze vier stromingen bijeen te houden en met
elkaar in gesprek te brengen. Het moeilijkste zal het zijn tussen de zogenaamde
establishment-futurologen en de kritische futurologen. Wij menen, en in het bijzonder
Werkgroep 2000, dat het noodzakelijk is zelf als team te staan midden in deze
maatschappij en op deze wijze de toekomst te anticiperen, d.w.z. in een
democratische participatie de wensen van de gehele bevolking trachten te verstaan
en te formuleren en ten dienste van deze bevolking deze formuleringen te publiceren,
opdat op deze wijze in een versneld tempo een kritisch bewustwordingsproces op
gang komt. In Werkgroep 2000 pogen we nu juist door het op gang brengen van
processen op fundamentele gebieden de creativiteit te doen ontstaan, zodat
alternatieve toekomsten geformuleerd kunnen worden waaruit inderdaad in een
democratische participatie gekozen kan worden. Daartoe zal het noodzakelijk zijn
dat de leden van elk project gekozen worden uit de vier hoofdstromingen, nl. de
scientists, de visionairen, de filosofen en de revolutionairen.
Alleen op deze wijze heeft men de zekerheid met beide benen op de grond te
blijven en te verstaan en te kunnen voelen wat werkelijk in deze maatschappij
omgaat en door onderlinge correctie bedacht te zijn op het welzijn van eenieder.
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Demystificatie van de wetenschappelijkheid
Robert Hotz
De ontwikkelingen op het gebied van de natuurwetenschappen stellen oude vragen
van de mensheid met nieuwe en pregnante scherpte. Daarbij speelt ongetwijfeld
juist het gnoseologische probleem een bijzondere rol. Men denke hierbij - om slechts
één voorbeeld te noemen - aan de onzekerheidsrelatie van Heisenberg, die luidt
dat een gelijktijdige volledig nauwkeurige meting of voorspelling van de plaats of
de impuls van een micro-deeltje vanwege het dualisme van golf en deeltje principieel
onmogelijk is. In dit verband rijst noodzakelijk de vraag naar de waarde van een
wetenschappelijke uitspraak en in laatste instantie naar de objectiviteit van onze
kennis in het algemeen.
Terwijl er in het Westen over deze problemen al sinds geruime tijd diepgaande
discussies aan de gang zijn, waren zij in het communistische machtsgebied tot nog
toe taboe. Beslissend was daarbij het feit dat het Marxisme-Leninisme werd opgevat
als een ‘wetenschappelijke wereldbeschouwing’, waaraan de partijideologen steeds
de aanspraak op absolute geldigheid verbonden. Maar al tegen het einde van het
Stalin-tijdperk dwong de toenemende industrialisering tot grotere tolerantie tegenover
de geleerden die men zo dringend nodig had. De ideologen konden er niet meer
mee volstaan de nieuwe wetenschappelijke theorieën zonder meer af te wijzen of
te negeren. Zij moesten nu hun standpunt dienaangaande bepalen en proberen wat Trotski trouwens al had geëist - ze in hun eigen systeem op te nemen en te
verwerken. Daarmee kwam echter een discussie op gang die voor het
Marxisme-Leninisme hevig explosief is. Door het accepteren van het moderne,
gerelativeerde begrip van wetenschappelijkheid zou immers vanzelfsprekend ook
de aanspraak op absoluutheid van de zich ‘wetenschappelijk’ noemende
communistische wereldbeschouwing in verregaande mate worden beperkt.
Juist daarom verdient het de grootste aandacht wanneer een Sovjet-auteur in
een Sovjet-tijdschrift een felle aanval durft te publiceren op de mythe van de
alomvattende autoriteit van de wetenschap. Daarbij worden de argumenten van
internationaal befaamde geleerden (dus ook van geleerden
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uit het Westen) aangehaald in plaats van de anders gebruikelijke citaten uit de
communistische ‘klassieken’. Dit gebeurde onlangs in het artikel van Ju. Schrejder
De wetenschap - bron van kennis en bijgeloof, dat in het oktobernummer 1969 van
het Sovjet-tijdschrift Novyj Mir werd gepubliceerd. De Sovjetauteur ging uit van de
constatering: ‘De woorden “de wetenschap verzekert dat...” spelen in onze tijd
dezelfde rol als in de Middeleeuwen “de kerk verzekert dat...”. Deze rol is zelfs nog
opmerkelijker omdat de invloedssfeer van de kerkelijke autoriteit, hoe ver die zich
ook uitstrekte, voldoende duidelijk was omschreven; de wetenschap daarentegen
is bereid op welk willekeurig gebied ook een aanbeveling te geven, van concrete
technische aanbevelingen tot het onderzoek van de harmonie door middel van
1
algebra’ .
Omdat echter het geloof in de wetenschap door pure onkunde gemakkelijk tot
een bron van bijgeloof kan worden, probeert Ju. Schrejder de moderne mythe van
de wetenschappelijkheid hierdoor te vernietigen dat hij de principes aanwijst die
leiden tot een wetenschappelijke uitspraak. Daarbij is zijn aanval natuurlijk volstrekt
niet gericht op de wetenschap op zichzelf, maar op de heden ten dage steeds meer
veld winnende (en door de communistische ideologie a priori gewilde) onkritische
overdracht van wetenschappelijke resultaten en methoden op alle gebieden van
het leven. ‘Ons respect en ons vertrouwen in de concrete wetenschappelijke kennis
2
is des te groter naarmate wij zelf minder weten’ , merkt Schrejder terecht op en
daarom verklaart hij: ‘Wij zijn verplicht goed te begrijpen van welke aard
wetenschappelijke waarheden zijn en wat de betekenis is van een wetenschappelijk
bewijs. Op welke veronderstellingen berust de mogelijkheid van een
3
wetenschappelijke bewijsvoering zelf?’ .
‘In de wiskunde en de logica bestaan twee soorten beweringen: de axioma's en
de stellingen. Bij de natuurwetenschappen speelt de wetenschappelijke hypothese,
de veronderstelling, een grote rol. De toetsing van het waarheidsgehalte van
stellingen bestaat in hun bewijs. Men moet niet denken dat de gestrengheid van het
bewijs een absoluut begrip is. De fysicus volstaat met een bewijsvoering die de
mathematicus terecht als onnauwkeurig kan beschouwen. De beoefenaar van de
logica houdt het merendeel van de mathematische bewijzen voor onvolledig... De
axioma's zijn uitgangspunten die zonder bewijs worden aangenomen. In tegenstelling
tot de stellingen en hypothesen doet de vraag naar hun waarheidsgehalte zich in
het geheel niet voor. Inplaats daarvan wordt een andere vraag opgeworpen: Is het
axioma met het onderhavige systeem niet in

1
2
3

Ju. Srejder, Nauka - istocnik znanij i sueverij, in Novyj mir, nr. 10, Moskva, 1969, p. 208.
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tegenspraak? Alleen in het geval dat het antwoord in overeenstemming is met het
systeem, kan het axioma als uitgangspunt voor een theorie worden aanvaard. In
tegenstelling tot het axioma werpt de hypothese steeds de vraag naar haar
4
waarheidsgehalte, naar de overeenkomst met de verschijnselen op...’ .
‘Er bestaan derhalve drie soorten wetenschappelijke beweringen. De axioma's,
wier waarheidsgehalte in het geheel niet ter discussie staat; de hypothesen, wier
waarheidsgehalte door de ontwikkeling van de theorie en het experiment
gecontroleerd wordt; tenslotte de stellingen, die door middel van gevolgtrekkingen
op basis van het systeem van uitgang axioma en hypothese bewijzen. Als aan de
stelling niet alleen axioma's maar ook hypothesen ten grondslag liggen, dan valt
het waarheidsgehalte van de stelling niet door een logische gevolgtrekking alleen
te verifiëren. Het is noodzakelijk het hele systeem van gevolgtrekkingen van een
gegeven theorie aan de hand van de ervaring te verifiëren. Een hypothese wordt
gewoonlijk na de eerste duidelijke experimentele bevestiging van zijn
5
gevolgtrekkingen als juist erkend’ .
Met het volste recht wijst Ju. Schrejder erop, dat eigenlijk alleen maar die feiten
van de wetenschap leerzaam zijn die de mogelijkheid van een extrapolatie toelaten.
Hij schrijft: ‘Anders gezegd: zulke beweringen zijn van werkelijk wetenschappelijk
belang die, terwijl zij onder nauwkeurig vastgestelde voorwaarden geheel juist zijn,
in een iets ruimere uitleg op het uitgestrekte terrein van analoge situaties
overgebracht kunnen worden.
Alleen een kritische filosofische analyse van de aard van de wetenschappelijke
kennis, van de geloofwaardigheid en van de rijkdom aan inhoud ervan, verschaft
de mogelijkheid de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke gevolgtrekkingen
in hun extrapolaties te taxeren, wanneer wij niet over concrete wetenschappelijke
feiten, maar over de natuur der wereld spreken. Het gaat er niet om dat de
wetenschap zich zonder filosofen niet kan ontwikkelen, maar wel hierom dat de
wetenschap niet zonder filosofie kan leven, zelfs als zij niet onmiskenbaar in
filosofische begrippen geformuleerd was. De wetenschap zou in de chaos van de
concrete feiten verzanden, als er geen filosofische uitleg van deze feiten zou
6
plaatsvinden’ .
Een geleerde neemt, zoals Schrejder geheel steekhoudend vermag aan te tonen,
altijd bepaalde stellingen tot ‘methodologische filosofische uitgangspunten van zijn
werkzaamheid’. Deze stellingen worden echter niet zonder bedoeling door de auteur
met een begrip getypeerd dat aan de religie is ontleend: ‘Deze stellingen kunnen
dogma's worden genoemd, voorzover zij niet bewezen maar in geloof aanvaard
worden. Dogma en axioma hebben dit gemeen dat zij aprioristisch zijn en in het
kader van de gegeven theorie
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getoetst noch bewezen kunnen worden. Maar tussen beide bestaat ook een
essentieel verschil. De vraag naar het geloof in het waarheidsgehalte van dit of dat
7
axioma wordt in het geheel niet gesteld’ . Of wij nu het vijfde postulaat van Euclides
aannemen of het met N. Lobatschewski afwijzen, is geen vraag van geloof, maar
alleen de vraag of wij van deze of van die hypothese willen uitgaan. Bij het dogma
is het, zoals Ju. Schrejder toelicht, anders gesteld: ‘Het dogma is een aprioristische
stelling, waaraan wij namelijk geloven, ook al rekenen wij er niet op enige bewijzen
8
te vinden’ .
Hierbij schrikt Schrejder er geenszins voor terug de ‘dogma's’ van de geleerden aan
de hand van de religieuze dogma's uit te leggen, waarbij hij speciaal verwijst naar
het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid en daarmee heel bewust de
wetenschappelijke hypothesen gelijkstelt met de religieuze leerstellingen.
Is de gestrengheid van het wetenschappelijk bewijs al geen absoluut begrip, de
werkzaamheid van de geleerden berust bovendien op niet te bewijzen filosofische
veronderstellingen, op ‘dogma's’. Drie somt de auteur er op:
- de objectiviteit van de existentie van de wereld en de wetmatigheid waaraan
deze wereld ondergeschikt is;
- de overtuiging van de geleerden dat zij objectieve waarheden over de wereld
verkrijgen;
- de erkenning van deze wereld als een ‘logische’, hetgeen immers pas de
deductie als instrument van wetenschap mogelijk maakt.

‘De geleerde kan materialist of idealist zijn, maar als hij zich met wetenschap
bezighoudt, is het voor hem moeilijk solipsist te zijn. Het is voor hem eenvoudig
onmogelijk te denken dat de wereld niet meer is dan zijn eigen fantasie, uitvinding
en gevoel, anders verliest al het zoeken naar de wetenschappelijke waarheid iedere
9
zin’ .
‘De extrapolatie van een wetenschappelijk resultaat is slechts op basis van daaraan
beantwoordende filosofische veronderstellingen mogelijk. Bij de onmetelijke
hoogachting die wij allen voor de exacte - en voor de natuurwetenschappen
10
koesteren, wordt deze omstandigheid dikwijls vergeten’ . Voor het feit dat de
moderne wetenschappelijke problemen bij gelegenheid gevoed worden uit zeer
onverwachte bronnen, ontbreekt het Schrejder niet aan bewijzen. Malicieus verwijst
hij naar Georg Cantor, die over de eigenschappen van de Hl. Drievuldigheid nadacht.
Hoe is het mogelijk, vroeg Cantor zich af, dat een deel gelijk is aan het geheel,
d.w.z. hoe kan iedere afzonderlijke hypostase van de Hl. Drievuldigheid identiek
zijn met zijn
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substantie? Bij deze overdenkingen stootte Cantor op de wet van de leer der
verzamelingen, die zegt dat een oneindige verzameling evenveel elementen kan
bevatten als een deel ervan.
Schrejder merkt daarbij op: ‘Het gaat er weliswaar niet om dat Cantors leer van
de verzamelingen een steentje heeft bijgedragen tot de theologie. Voor de theologie
is deze theorie heel waarschijnlijk van weinig betekenis. Het gaat er veeleer om dat
een probleem dat eertijds in de taal der theologie werd geformuleerd, tot een
verhelderende wetenschappelijke vraag leidde. Niet voor niets schreef A.S. Poesjkin:
“Het respect voor het verleden is die karakteristieke trek welke beschaving
11
onderscheidt van onbeschaafdheid”’ .
Nu is het in elk geval ook duidelijk dat onjuiste premissen normaliter niet tot juiste
resultaten leiden. En het wetenschappelijk zoeken naar de waarheid is aan een
voortdurende bron van gevaren blootgesteld, het menselijke falen. Daarom kan men
er niet mee volstaan wetenschappelijke resultaten zonder meer over te nemen.
Onze auteur drukt dit op de volgende wijze uit: ‘Misschien bestaat de voornaamste
gevolgtrekking van het wetenschappelijk rationalisme hierin dat de mens moet
inzien: “Ik ben niet onfeilbaar. Ook ik heb de eigenschap om te kunnen falen”. Er is
iets dat bij elke willekeurige persoonlijke, collegiale of mechanische informatie blijft
12
bestaan: de grote verantwoordelijkheid van de mens voor de waarheid’ .
‘Scepticisme ten opzichte van de verouderde, tot gemeenplaats geworden
schema's beschouwt de werkelijke geleerde als zijn plicht tegenover de waarheid.
Het is niet alleen mogelijk de waarheid op te sporen, men moet dit ook doen. Het
bijgeloof dat zich om de wetenschap slingert hangt gedeeltelijk ook samen met de
afwijking van dit principe. Als de totale activiteit van de geleerde niet bestaat in het
zoeken naar de waarheid, maar in het verkrijgen van een snel succes, een effectief
resultaat en in het steun geven aan autoritaire opvattingen, ontstaan geen
wetenschappelijke resultaten maar mythen, die de ontwikkeling van de wetenschap
13
en de samenleving belemmeren’ .
De door Ju. Schrejder in de loop van zijn essay aangehaalde voorbeelden laten
er geen twijfel aan bestaan dat hij hier direct Sovjet-toestanden op het oog heeft.
Zoals bekend ontbrak het niet aan partij-ideologen die van de wetenschap niets
anders verlangden dan een bevestiging van hun eigen ideologie. Hierdoor werden
enerzijds belangrijke wetenschappelijke theorieën door de partijfilosofen lange tijd
genegeerd en verketterd, ofschoon - zoals in het geval van de atoomfysica - de
eigen Sovjet-geleerden allang daarop steunden. Aan de andere kant werden
bijvoorbeeld in de biologie theorieën ondersteund die het werk van wetenschappelijke
charla-
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tans waren - die echter aan de ideologie beantwoordden of tenminste eraan leken
te beantwoorden. (In dit verband is het voldoende te herinneren aan de naam T.D.
Lyssenko!).
Natuurlijk kon Ju. Schrejder dit niet zo duidelijk uitspreken. Maar ook de door hem
gebruikte omschrijvingen laten nauwelijks aan duidelijkheid te wensen over. Zo
lezen wij: ‘De foutieve oplossing van de gnoseologische problemen en het ten dele
niet correcte opereren met het begrip wetenschappelijke waarheid heeft een talrijk
14
bijgeloof ten gevolge, d.w.z. foutieve overtuigingen zonder voldoende motiveringen’ .
En als voorbeeld voor dit geval haalt Schrejder aan: ‘Nog niet zo lang geleden
werden de relativiteitstheorie, de grondslagen van de quantenfysica en de exacte
wetten der erfelijkheid ontkend met de motivering dat zij zogenaamd in tegenspraak
15
zijn met de materialistische filosofie’ .
Maar ook de andere mogelijkheid van verkrachting van de wetenschappelijke
waarheid laat Schrejder niet onvermeld, waar hij schrijft: ‘Hierin bestaat een
gevaarlijke paradox, dat de wetenschap van instrument van kritische analyse, van
methode van onderzoek door middel van het verstand en het begrijpen der feiten
16
verbluffend gemakkelijk tot een bron van gangbare meningen wordt’ .
‘Het voornaamste bijgeloof met betrekking tot de wetenschap ontstaat hierdoor
dat denkpatronen tot fetisjen worden gemaakt, doordat hun een absolute
metafysische betekenis wordt toegekend. Juist de ondeugdelijke patronen hebben
een bijzonder sterke tendens tot fetisjering. Als voorbeeld kan de nog niet ver achter
ons liggende situatie in onze biologie dienen. Maar ook het tot fetisj maken van
geheel verantwoorde patronen is volstrekt niet ongevaarlijk....
Het denkpatroon is een instrument tot wetenschappelijk begrip van de wereld.
Men kan een instrument perfectioneren, soms wegens onbruikbaarheid weggooien
en inruilen tegen een volmaakter instrument. Maar alleen een wilde zal zijn wapen
17
vereren en er een of andere magische kracht aan toeschrijven’ .
Volgens Ju. Schrejder is de wetenschap ‘een natuurlijk deel van de éne algehele
kennis van de wereld’, en daarom stelt hij als eis: ‘Ten einde een helder inzicht te
krijgen in de plaats en de rol van de wetenschappelijke kennis, zijn wij verplicht de
concrete analyse van de wetenschappelijke gegevens te combineren met de
filosofische opvattingen, met de analyse van de hypothesen die ten grondslag liggen
aan de extrapolatie van deze gegevens. In deze zin gaf P. Teilhard de Chardin een
leerzaam voorbeeld... Zoals men ziet, was het juist de poging om door middel van
moderne wetenschappelijke posities te komen tot de theorie van een uni-
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forme, convergerende, evolutionele ontwikkeling van het universum waar geen
plaats is voor dood door verbranding of ondergang, waar daarentegen een
optimistisch beeld van een zinvolle ontwikkeling van de wereld bestaat, die hem
18
postume roem bezorgde‘ .
Het doel van de wetenschap bestaat voor een geleerde ‘in een gewetensvol
zoeken naar de waarheid’, waarbij de wetenschap verwijst naar een ‘eenheid der
waarheid’. ‘Ondanks een uiterste aan specialisatie van de gebieden der moderne
wetenschap bespeuren wij ook voortdurend de tegengestelde tendens in de
ontwikkeling ervan, het streven naar eenheid van kennis en naar samenwerking
van de afzonderlijke gebieden....
Er is nog een les die men uit de ontwikkeling van de wetenschap kan trekken: de
mogelijkheid van eenheid en integriteit bij de veelvuldigheid der vormen. Voor de
huidige samenleving staat in zekere zin een analoge vraag: kan de mensheid
ondanks de bestaande versplintering in taalkundige, nationale en sociale collectiva
19
bestaan als één totaliteit?’ .
Juist deze laatste vraag openbaart opnieuw iets over de persoon van de auteur,
wiens moedige uiteenzettingen wel niet alleen aan de Sovjet-lezers stof bieden voor
de meest uiteenlopende overdenkingen. Vele gedachten van Schrejder doen namelijk
denken aan de convergentietheorie van Sovjet-geleerden, die door de partij reeds
ten scherpste is bestreden. Het valt bepaald op hoe zuinig de auteur omspringt met
verwijzingen naar Marxistisch-Leninistische posities en hoe hij zich in plaats daarvan
beroept op internationaal erkende geleerden. Dat zijn uitspraken bij gelegenheid
zeer dicht de stellingen van de al sedert geruime tijd in ongenade gevallen Oostduitse
geleerde Robert Havemann naderen, kan toeval zijn. In elk geval treedt daardoor
aan de dag dat ook Sovjet-geleerden er niet meer voor voelen aan de leiband van
de ideologie te lopen. In dit verband is het goed te denken aan de Poolse filosoof
Leszek Kolakowski, die verklaarde dat een ideologie alleen maar onder dwang haar
aanspraken opgeeft. Preciserend voegt hij er aan toe: ‘Deze dwang kan van de
zijde van een andere ideologie komen, hij kan echter ook, zoals de geschiedenis
leert, door de wetenschap worden uitgeoefend. Enkele eeuwen strijd van wereldlijke
wetenschap tegen de dictatuur van de christelijke ideologie hebben aangetoond dat
deze strijd succesvol kan zijn en de ideologie kan dwingen een gedeelte van haar
aanspraken, zij het ongaarne en slechts onder dwang, op te geven. De geschiedenis
is echter een beweging die steeds sneller gaat, en dit doet hopen dat analoge
20
processen in de huidige situatie geen eeuwen meer zullen vereisen’ .
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Politiek Overzicht
Internationaal

Jordanië
De gespannen toestand die wij in ons vorig overzicht signaleerden, ontlaadde zich
halverwege de maand september in een regelrechte burgeroorlog tussen
regeringsgetrouwe, met modern geschut bewapende Bedoeienen en de diverse
groeperingen van de Palestijnse commando's.
Deze laatsten waren het helemaal niet eens met het plan Rogers en nog minder
waren zij ingenomen met het feit dat zij geheel buiten eventuele besprekingen
hierover werden gehouden. Eens te meer voelden zij zich door de officiële regeringen
in de steek gelaten en stelden daarom alles in het werk om hun onmisbaarheid aan
te tonen bij het tot stand komen van een definitieve regeling. Over de wijze waarop
ze dit zouden moeten doen bestond ook in eigen kringen meningsverschil. Een van
de meest radicale groeperingen, het ‘volksfront voor de bevrijding van Palestina’
o.l.v. dr. Habbasj, dat reeds eerder van zich deed spreken door aanslagen op
vliegtuigen, slaagde er in op eenendezelfde dag vier toestellen te kapen met een
groot aantal passagiers en hen naar het Midden Oosten te dirigeren. Dit Volksfront
wil echter meer dan de aandacht vestigen op het zo ingewikkelde probleem der
Palestijnen; het wil ook niet alleen maar een aanval op Israël, maar tevens richt het
zich tegen de Arabische regeringen, die alle corrupt en achterlijk worden genoemd.
Door het spectaculaire optreden hoopte Habbasj aan invloed te winnen en de meer
gematigde groepen, waaronder Arafats Al Fatah, te overvleugelen. Hoewel dit leidde
tot een breuk en de uitstoting van het Volksfront uit de overkoepelende Palestijnse
Bevrijdings-Organisatie (PLO), werd de toestand in Jordanië steeds gevaarlijker.
De PLO vormde daar steeds meer een staat in de staat tot grote ergernis van het
Jordaanse leger, dat zich vernederd voelde door het voortdurend toegeven van de
elkaar opvolgende regeringen aan de fedayeen. In deze situatie kondigde Hoessein
plotseling de oorlogstoestand af en probeerde in Amman, waar de Palestijnen
praktisch alle gezag in handen hadden, zijn macht te herstellen. Hij herstelde
tegelijkertijd de eenheid binnen de PLO en de burgeroorlog was begonnen.
Vanzelfsprekend volgde Israël met meer dan gewone belangstelling de
ontwikkelingen in het nabuurland; een Palestijnse overwinning zou voor Tel Aviv
grote risico's opleveren en zelfs de kans hierop zou aanleiding kunnen zijn om
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met militaire macht in te grijpen ten gunste van Hoessein; als gevolg hiervan zouden
diverse Arabische staten zich genoodzaakt voelen zich met de zaken te gaan
bemoeien, hetgeen weer zou leiden tot optreden van de twee meestbelanghebbende
grote mogendheden. Hetzij uit goed begrepen eigenbelang, hetzij dringend
gewaarschuwd door Washington, hield Tel Aviv zich afzijdig.
Onder de dekmantel van bescherming van Amerikaanse burgers in Jordanië en/of
van de bij de vliegtuigkapingen gemaakte gijzelaars werd de Amerikaanse zesde
vloot in de Middellandse Zee in staat van paraatheid gebracht en werden er elders
troepen klaar gehouden voor onmiddellijk transport naar het Midden Oosten, maar
voor iedereen was het duidelijk, dat de V.S. wilden laten zien, dat zij niet van plan
waren toe te laten dat andere landen zich zouden bemoeien met de Jordaanse
burgeroorlog, waarbij zij er waarschijnlijk op rekenden dat het goed getrainde leger
van Hoessein wel tegen de fedayeen zou zijn opgewassen.
De kans voor een vreemde inmenging was groot. Zowel Irak als Syrië, die beide
troepen op Jordaans gebied hadden, spraken zich uit voor de Palestijnen, maar
opvallend was dat de Iraakse troepen zich strikt buiten alle gevechtshandelingen
hielden. Syrië daarentegen steunde effectief de Palestijnen; zogenaamde Syrische
sympathisanten trokken Jordanië binnen, maar hun goed verzorgde bewapening
was in strijd met het geïmproviseerde karakter van zo'n spontane beweging. Zou
dit Syrisch optreden de doorslag geven ten gunste van de opstandelingen, dan zou
het gevaar voor Israël plotseling veel groter worden, daar het dan zou geconfronteerd
worden met de felle activiteiten van gecombineerde Syrisch-Palestijnse troepen
langs een veel grotere grenslijn.
Of er dan een grote uitbarsting zou volgen, hing voornamelijk af van de houding
van Rusland en van de vraag of er dan nog een mogelijkheid was om de strijdende
partijen te brengen tot iets dat de naam van overeenkomst nog enigszins verdiende.
Voor de Sovjet Unie gold voornamelijk, dat zij weinig voelde voor een Palestijnse
overwinning, daar de Palestijnen, evenals trouwens Syrië en Irak, nogal aanleunen
tegen Peking en een uitbreiding van Mao-invloed in het Midden Oosten is de Sovjet
Unie zeker niet aangenaam. Zij sprak dan ook duidelijk waarschuwende woorden
aan het adres van genoemde partijen en slaagde er tenslotte in om Syrië te dwingen
haar niet-officiële troepen terug te trekken, hetgeen wel betekende dat Hoessein
het overwicht kreeg, maar niet dat er een einde aan de ellende kwam.
Dit zou mogelijk zijn aan de conferentietafel maar geen van beide partijen wilde
met elkaar praten. Dat men dit niet letterlijk moest opvatten, bleek uit een kort daarop
gesloten wapenstilstand, die echter al verbroken was voor hij was ingegaan. De
enige man die mogelijk voldoende gezag had in de Arabische wereld om verandering
in de situatie te brengen, Nasser, deed intussen alle moeite de partijen bij elkaar
aan tafel te krijgen. Ook hier weigeringen, die weer werden ingeslikt; ook hier een
maximum aan vriendelijke druk en een machtsstrijd - zowel in de Arabische wereld
als in de Palestijnse verzetsbewe-
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ging - op de achtergrond. Maar Nasser slaagde er in om geholpen door acht andere
Arabische leiders op een topconferentie te Caïro Hoessein en Arafat tot een akkoord
te brengen, waarbij geen van beide partijen er al te beschadigd afkwam. Er werd
een bestand gesloten op naleving waarvan zal worden toegezien door een Arabische
commissie o.l.v. de Tunesische premier, Ladgam. Hoessein heeft enige garantie,
dat de Palestijnen niet opnieuw zullen proberen zijn troon omver te werpen en Arafat
kan er een erkenning in zien van zijn leiding in de Palestijnse beweging, hetgeen
een puntenoverwinning betekent op de extremistische Habbasj. Overigens zal het
voor ieder van de aanwezigen wel duidelijk zijn geweest, dat voor het werkelijke
probleem geen oplossing gevonden was. De diverse Arabische regeringen hebben
de laatste twintig jaren bewust geen enkele poging gedaan om de Palestijnse
vluchtelingen aan een redelijk bestaan te helpen; zij hebben dit nagelaten omdat
zij meenden in deze groep een wapen te hebben tegen Israël, maar zij verloren uit
het oog dat dit wapen zich zo sterk zou kunnen ontwikkelen, dat het ook tegen hen
kon worden gebruikt. Men zal moeten inzien dat besprekingen over het plan Rogers
slechts gaan over een deel van de problematiek en dat een partiële aanpak eigenlijk
weinig zin heeft. Alleen vorderingen bij de oplossing van het Palestijnse probleem
vergroten de kansen op vrede in dit deel van de wereld.

Egypte
Het bovengenoemde akkoord was het laatste politieke succes van Gamal Abdel
Nasser. Een dag later overleed hij tengevolge van een hartaanval. Dit overlijden dat alleen maar onverwacht was omdat een eerste hartaanval vorig jaar geheim
gehouden was en voor de wereld influenza werd genoemd - maakte een mogelijk
hoopvolle ontwikkeling binnen de Arabische wereld onzeker. Sedert de val van
Faroek in 1952 was Nasser de grote man in Egypte; eerst twee jaren achter de
schermen maar daarna nam hij openlijk de leiding in handen. Zijn doel om van
Egypte een moderne landbouw- en industrie-staat te maken, waarin welvaart voor
iedereen zou zijn, - bouw van de Assuandam, beperking van groot grondbezit en
verdeling van landerijen - heeft hij uiteindelijk niet bereikt. Deze mislukking is een
gevolg van zijn buitenlandse aspiraties nl. de vereniging van alle Arabieren onder
Egypte's, d.w.z. Nassers leiding. Als zijn eerste taak zag hij de bevrijding van de
Arabische wereld van vreemde - Engelse en Franse - overheersing, maar tragisch
is, dat hij om dit te verwezenlijken aan de Sovjet Unie meer invloed moest toestaan;
ook moest hij proberen om alle conservatieve regeringen binnen de Arabische
wereld te laten verdwijnen en tenslotte moest hij om de massa achter zich te krijgen
het anti-Israël sentiment onder het Arabische volk bespelen. Dit alles leidde tot voor
Egypte exorbitant hoge militaire uitgaven, waardoor er niet alleen geen voldoende
middelen meer waren voor de verbetering van de eigen economie, maar bovendien
bovengenoemde afhankelijkheid van Rusland werd vergroot. Zijn politiek leidde tot
talrijke nederlagen, maar hij wist steeds zijn gezag te vergroten of
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een militair echec in een diplomatieke overwinning om te zetten, zoals na de
Suez-crisis in 1956.
Het is voor ons een vraag of Nasser persoonlijk anti-Israël was ondanks alle
heftige kreten in talrijke speeches. Hij wist wat oorlog tegen Israël betekende, maar
hij wist ook dat hij pas over vrede kon spreken als hij een buitengewoon grote invloed
zou verkregen hebben in heel de Arabische wereld. Mogelijk is hij na de nederlaag
van 1967 tot het besef gekomen van zijn onaantastbare positie toen hij zijn ambt
neerlegde en 24 uur later op algemeen aandringen zijn besluit herriep. Vanaf dit
ogenblik kon hij steeds openlijker een bemiddelende rol gaan spelen in alle
inter-Arabische conflicten en kon hij zich tenslotte ook de vrijheid veroorloven in te
gaan op de voorstellen van Rogers om een wapenstilstand te sluiten. Nog steeds
moest hij manoeuvreren, maar zijn overwicht gaf hem de kans om een meer
gematigde houding aan te nemen.
De vraag van de opvolging van Nasser is uitermate belangrijk. De Russische
premier trok niet voor niets een week uit om de begrafenisplechtigheden bij te wonen.
De aanvankelijk verwachte machtsstrijd is uitgebleven. Vrij spoedig was men het in
de enige in Egypte toegelaten politieke partij, de Arabisch-Socialistische Unie, er
over eens, dat vice-president Anwar Sadat - die de regering reeds ad interim leidde
- als enige kandidaat zou worden voorgedragen. De Nationale Vergadering heeft
deze voordracht, zoals te verwachten was, goedgekeurd en het referendum op 15
oktober zal hoogstwaarschijnlijk met grote meerderheid deze keuze bevestigen.
Mogelijk had premier Kosygin liever de vroegere secretaris-generaal van de A.S.U.,
Ali Sabry, gezien, maar deze is minder aanvaardbaar voor militaire kringen en de
ietwat kleurloze Sadat was voor hem niet onaanvaardbaar. Daar Rusland meer
belang heeft bij een voortduren van de spanning dan bij een regelrechte confrontatie
zal de wapenstilstand, die 5 november afloopt, wel worden verlengd al zijn op dit
ogenblik de besprekingen voorlopig opgeschort en is de Zweed Jarring weer naar
zijn ambassade in Moskou teruggekeerd.
Voor de leiding in de Arabische wereld zijn talrijke kandidaten. Boumedienne van
Algerije is echter te ver van het centrum verwijderd en te veel Noord-Afrikaan;
Gaddaffi van Libië is nog te kersvers; Feisal van Saoedi-Arabië kan zich beroepen
op het bezit van de H. Plaatsen, Mekka en Medina, maar is totaal onaanvaardbaar
voor de jongere generatie; daarnaast wordt nog de Soedanese premier, Nimeiry,
genoemd, maar geen van hen heeft een prestige als Nasser en het gevaar bestaat,
dat de Arabische wereld uiteenvalt in een meer gematigde en een uiterst radicale
vleugel met alle gevolgen vandien.

Joego-Slavië
Ook hier bestaat een - zij het minder acuut - opvolgingsprobleem. Men is bevreesd,
dat na het heengaan van de nu 78-jarige Tito in deze multi-nationale staat de oude
gewestelijke rivaliteit, aangewakkerd door meningsverschillen over huidige
ontwikkelingsproblemen, de kop zal opsteken en mogelijk tot een
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uiteenvallen van de tegenwoordige federatie zou kunnen leiden. Van deze situatie
zou Rusland kunnen profiteren om dit deel van de Balkan weer in de Moskouse
invloedssfeer te brengen, hetgeen weer uiterst nadelig zou zijn voor de toch al
moeizaam gehandhaafde onafhankelijke koers van Roemenië.
Tito is daarom met een voorstel gekomen om nu al een collectieve leiding te
vormen, bestaande uit vertegenwoordigers van de zes republieken en de grote
arbeiders- en politieke organisaties; ook Tito zou aan dit collectief leiderschap blijven
deelnemen.
Hij meent zo niet alleen de overgang na zijn heengaan te vergemakkelijken, maar
ook zelf hierdoor nu al meer gelegenheid te krijgen zich aan andere taken te wijden,
waarbij hij speciaal denkt aan verbetering van de buitenlandse betrekkingen van
zijn land. Ten aanzien van Albanië is deze politiek reeds begonnen; ook probeert
hij nog altijd met andere Balkanlanden tot een soort Balkan-federatie te komen. Het
zal hem genoegen doen, dat Peking zich de laatste tijd een beetje gematigder over
Joego-Slavië uitlaat, maar ook met kapitalistische kringen wil hij een betere
verstandhouding bewerken.
Vandaar dat het bezoek van Nixon hem zo welkom was, dat hij daarvoor het
bijwonen van de begrafenis van zijn vriend Nasser afzegde. Terecht zag hij in de
komst van de president van de V.S. een versterking van de Joego-Slavische positie
tegenover Rusland, zodat dit t.z.t. minder gelegenheid zou krijgen om de
Brezjnev-doctrine in de Balkan toe te passen.
Overigens kwam ook Nixon met speciale bedoelingen naar Europa. I.v.m. het
Midden Oosten was voor hem zeker op dat ogenblik een gesprek met Tito van groot
belang, maar een geslaagde Europareis - waarbij hij overigens opvallend Parijs niet
aandeed - is ook van betekenis voor de a.s. mid-term verkiezingen in de Verenigde
Staten.
11-10-1970
J. Oomes

België

Etrimo en bouwbeleid
Het kan Nederlanders zeer eigenaardig voorkomen, maar in België zijn er 5.500
flats of appartementen ‘in voorraad’. Afgewerkt en onverkocht, voor een waarde
van zes miljard BF. De bouwpromotoren van die appartementen zijn hierdoor in
financiële moeilijkheden geraakt. Hun beroepsunie wendde zich tot de regering om
een helpende hand uit te steken, en zo werd het een ‘officiële’ politieke kwestie die
reeds maanden aansleept en waarschijnlijk nog lang op de achtergrond van de
politieke actualiteit zal blijven leven.

De situatie
Met de term ‘bouwpromotor’ wordt een vennootschap aangeduid - officieel meestal
met naamloos kapitaal, maar in de praktijk nogal eens in familiaal bezit - die handel
drijft in woongelegenheden. De promotor koopt grond,
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plant een flatgebouw of een serie woningen, verkoopt die op plan, voert de werken
uit of laat dat doen (Etrimo), en begint aan het volgende project. Op die manier zijn
enkele van deze promotoren, waarvan Etrimo en Amelinckx de meest bekende zijn,
tot reusachtige ondernemingen uitgegroeid.
De beroepsunie der bouwpromotoren, waarvan de President-directeur-generaal
van Etrimo stichter en ere-voorzitter is, stelde o.m. voor dat de overheid gronden
zou kopen van de betrokken firma's ten voordele van de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting. Het Ministerie van Financiën gaf toen opdracht dat alle
promotoren die gronden wensten te verkopen, hun balans dienden in te dienen bij
de Nationale Bank. Eén promotor deed dat: Etrimo. Deze was vanaf juni beginnen
te betalen met wissels, die vervielen op 31 augustus.
Etrimo is in feite een keten van N.V.'s en V.Z.W., met in 1969 - nochthans een
zwak jaar - een zakencijfer van 1.187.900.000,-F en een bezit van 11.753 potentiële
woningen. Stichter van al deze vennootschappen is J.F. Collin, senator en
burgemeester van Faulx-les-Tombes. Hij is het type van de self-made man, geboren
in het Marollenkwartier, begonnen als hulpje bij een behanger-garnierder, en thans
bewoner van een sprookjeskasteel, volmaakt uitgerust, o.m. met een renpaardenstal
van 70 stuks.
De Nationale Bank maakte een vergelijking tussen de officiële gegevens van
Etrimo en Amelinckx. Hieruit zou voornamelijk gebleken zijn dat Etrimo merkelijk
meer risico's nam dan Amelinckx, wat bijv. gekarakteriseerd wordt door het feit dat
Etrimo begint te laten bouwen wanneer 40% der appartementen verkocht zijn, terwijl
Amelinckx pas bouwt na verkoop van 80%.
Ondertussen was gebleken dat de verkoop van gronden door Etrimo aan de
Nationale Maatschappij voor de Huisvesting zeker geen voldoende oplossing zou
bieden, omdat de meeste van deze gronden te duur zijn voor sociale huisvesting.
Toen de protesten der schuldeisers begonnen binnen te komen, gaf de regering
opdracht aan de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid Etrimo's
financiële toestand grondig te onderzoeken. Dit onderzoek zou bijzonder moeilijk
verlopen, vanwege de onderlinge operaties tussen de verschillende Etrimo N.V.'s
en V.Z.W., waarlangs men ook op het persoonlijk patrimonium van J.F. Collin zou
stoten. Op 1 oktober ontbood de Brusselse handelsrechtbank J.F. Collin om te
onderzoeken of een faillissement van rechtswege diende uitgesproken. Collin kreeg
alleszins uitstel tot 12 oktober. De 190 schuldeisers van Etrimo willen nog wachten
tot eind oktober. Het bericht dat de gemeente Ukkel een terrein van 2 ha 60 a besloot
te kopen voor 23.400.000,-F kwam wellicht op het juiste ogenblik.

Politieke banden
De eerste vraag die men zich stelt is, waarom er een beroep wordt gedaan op de
regering wanneer een privé-onderneming met faillissement wordt bedreigd en
waarom de regering ernstig overweegt daar inderdaad op in te gaan. In feite is dit
een uitdrukking van een mentaliteit in het huidige Belgisch bedrijfsleven, waarbij
het volkomen normaal gevonden wordt een beroep te doen op de staat als de zaken
slecht gaan of voor belangrijk nieuwe investeringen, maar het toe-
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zichtsrecht van diezelfde overheid met alle middelen wordt tegengewerkt wanneer
alles goed draait.
Voor hulp van de regering kon een belangrijk argument aangehaald worden: een
eventueel faillissement van Etrimo zou minstens 2.000 werklozen betekenen, een
wantrouwen creëren tegenover alle bouwpromotoren en op die manier een ernstige
crisis in de bouwsector veroorzaken, die op haar beurt andere sectoren zou kunnen
meeslepen. De regering heeft echter een tegenargument.
De bouwpromotoren hebben van de woning een handelsgoed gemaakt op de
vrije markt. Zolang de vraag groter was dan het aanbod, stegen de prijzen van grond
en bouw zeer snel. Op die manier speelden de promotoren een rol bij de inflatie en
bemoeilijkten ze de conjunctuurpolitiek van de regering. Nu het aanbod groter is
dan de vraag moet men consequent zijn. De prijzen zullen dalen, de spanning in
de bouwsector afnemen. Voor de regering die in 70.000 meer sociale woningen per
jaar moet voorzien, komt een overschot aan luxeappartementen goed gelegen.
Een werkelijke crisis in de bouwsector kan de regering vermijden door de
aannemers van Etrimo te stimuleren om samen een vennootschap te vormen, die
met behulp van een krediet van de N.M.K.N. de erfenis van Etrimo overneemt om
deze verder af te werken. Maar om te kunnen erven, moet er eerst iemand doodgaan.
Een ander standpunt is dat de Nationale Investeringsmaatschappij de zaak Etrimo
moet overnemen, zodat de overheid zelf een bouwpolitiek kan voeren die de
privé-promotoren zou kunnen dwingen in een bepaalde richting te volgen.
Naar aanleiding van deze zaak werden de ongezonde banden tussen grote firma's
en politici opnieuw in het licht gesteld. J.F. Collin cumuleert politiek en zaken openlijk.
Talloze andere politici doen het min of meer verdoken, Simonet, Vanden Boeynants,
enz. Onlangs verscheen de derde uitgave van het boek Les amis de Paul Vanden
Boeynants et leurs affaires, dat tracht aan te tonen dat het in duo optreden van een
politicus (VD.B.) en een zakenman (Charles De Pauw) uitstekende financiële
resultaten oplevert. Zeker als het gaat om zaken waarvoor de overheid toelatingen
moet verlenen, aanbestedingen doen en bestellingen plaatsen. Diezelfde politici
blijken dan enorme fondsen ter beschikking te hebben om een persoonlijke campanje
te voeren bij verkiezingen, boeken dan inderdaad succes, en de kring is rond.
Trouwens, ook de financiële problemen van politieke partijen bij de verkiezingen
worden door dergelijke firma's met begrip bekeken.
Een zeer vergaande politieke invloed hebben vennootschappen zoals Etrimo via
de gemeentebesturen. Het inkomen van een gemeente is rechtstreeks afhankelijk
van het aantal woningen en inwoners op haar grondgebied. Een firma die de toelating
komt vragen het aantal woningen merkelijk te verhogen, wordt met open armen
ontvangen. Naar groene zones, plaats van inplanting, verantwoording van het totale
project wordt niet zo nauw gekeken. M.a.w. bouwpromotoren kunnen er in niet
geringe mate schuld aan hebben dat België een zeer wanordelijk bebouwd land is.
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Ruimtelijke ordening
Op 29 maart 1962 werd een wet gestemd die bepaalt dat nationaal, per streek,
gewest en gemeente plannen van ruimtelijke ordening moeten aangelegd worden.
Deze kunnen eventueel bij Koninklijk Besluit opgelegd worden. De wet voorziet
geen timing, zodat de huidige ontwerpen het risico lopen voorbijgestreefd te zijn
tegen de tijd dat ze van kracht kunnen worden. Een nationaal plan werd nooit
gemaakt. Er is dus geen nationale ordening. Deze volgt uit de ‘optelling’ der
gewesten.
Aan een reeks privé- en universitaire studiegroepen werd opdracht gegeven een
ontwikkelingsstudie te maken voor 33 streken. Daaruit volgde de omschrijving van
48 gewesten. Privéstudiegroepen ontvingen vervolgens de opdracht de
gewestplannen uit te werken in drie fasen, waarin respectievelijk een plan op
o

o

o

1/50.000 , 1/25.000 en 1/10.000 diende gemaakt, telkens met ontwikkelingsstudie
en een consultatie van de betrokken instanties. Voor elke fase voorzag het Ministerie
van Openbare Werken een timing van zes maanden. Op het ogenblik zijn de meeste
o

plannen op 1/10.000 in druk, waarop nog de consultatie der gemeenten moet
volgen. Op dat ogenblik is de opdracht van de studiegroepen ten einde.
Volgens de wet moet hierop een onderzoek de commodo et incommodo volgen.
Het ministerie kan de plannen bekrachtigen, herwerken of opnieuw in opdracht
geven aan een studiegroep. Ondertussen kregen de diensten van stedebouw bij
ministerieel rondschrijven de opdracht met de ontwerp-plannen rekening te houden.
Zogauw echter bekend werd dat er gewerkt werd aan gewestplannen, ontstond
een rage van verkavelingen. Deze werden gedeeltelijk afgeremd. Toch werden
tussen 1962 en 1968 nog 51.992 verkavelingsaanvragen ingewilligd, met 374.970
bouwpercelen. Hiervoor werden 57.202 bouwvergunningen afgeleverd (15%), zodat
317.738 percelen onbebouwd bleven. Een gedeelte van deze verkavelingen valt
buiten de in de gewestplannen voorziene bouwzones, o.a. in parken en groenzones,
zodat een ware chaos is ontstaan waar niet veel meer aan te ordenen valt. Het
Belgisch publiek voelt weinig voor gemeenschappelijk kijken. Elk wil zijn eigen stukje
grond waar hij dat wenst, en zijn eigen huisje volgens zijn eigen goesting. Om te
vermijden dat de chaos nog uitbreidt, is een versnelling van de procedure der
gewestplannen noodzakelijk, een opleggen van die plannen bij K.B., en een effectieve
controle op de uitvoering ervan.
De bezorgdheid hierover werd in de V.U.-congressen van '69 en '70 vooral benadrukt.
Ook werd bij dezelfde gelegenheid een Coördinerend streekplan voor het Vlaamse
grondgebied gevraagd dat aansluiting moet vinden met de plannen voor Wallonië,
Nederland en Frans-Vlaanderen.
Ook de andere partijen zijn bekommerd om een vlug en efficiënt doorgevoerde
politiek van ruimtelijke ordening, maar vooral het grondbeleid is voorwerp van
uiteenlopend politiek streven.
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Grondbeleid
Zonder grondbeleid werkt de afbakening van de bouwzones de grondspeculatie
zodanig in de hand, dat slechts gezinnen met een zeer ruim inkomen nog zullen
kunnen bouwen. Grondbeleid moet uitgaan van een politieke optie. Wellicht is de
enige effectieve maatregel de grond te collectiviseren, en gebruik en eigendom van
de grond, en eventueel ook voor de woning, van elkaar te scheiden. Deze optie
wordt momenteel in België als politiek onhaalbaar beschouwd.
De Jong-socialisten opteren voor het eindelijk collectiviseren of municipaliseren
van de grond, gepaard met een systeem van bouwpacht en een veralgemenen van
huurhuizen. Simonet in zijn werk La Gauche et la Société Industrielle (Marabout,
1970) verdedigt een gelijkaardige stelling. De B.S.P.-congressen bepleiten vooral
het onttrekken van de grond aan de markt, terwijl men in C.V.P.-milieus het meest
bezorgd is om de grondspeculaties en de onrechtvaardige gevolgen van de
gewestplannen in te dijken. De V.U. vraagt ondubbelzinnige prijzen en prijsdrukking
met behulp van de overheid.
Bepaalde voorstellen willen de grondprijs fixeren. Simonet en ook de
Jongsocialisten (september '70) bepleiten het clicheren van de grondprijs op een
voor ieder gelijke datum (1961). Het wetsvoorstel Van Rompaey (C.V.P.) wil een
prijsbeheersing invoeren door de prijs van de bouwpercelen terug te brengen naar
zijn aankoopprijs, vermeerderd met een billijke indexatie.
Een instrument van de huisvestingspolitiek dat eveneens de grondspeculatie
drukt, is het sanctioneren van het niet nakomen van de verplichting tot bouwen
binnen een bepaalde termijn.
Het werken met een grondregie op gemeentelijk of intercommunaal vlak als
uitvoeringsorgaan van grondbeleid wordt in socialistische kringen vooropgezet.
Grondregie valt onder het beheer, de leiding en de verantwoordelijkheid van de
gemeenten, maar met een eigen administratie en budget. Voornamelijk door aankoop
en bouwrijp maken van grote oppervlakten braakgrond komt een regie tegemoet
aan de sociale woningnood, drukt de grondprijs en realiseert in de loop van haar
transacties een eigen kapitaal voor verder grond- en bouwbeleid. In het
ontwerpprogramma van de C.V.P., dat aan het congres (december '70) zal
voorgelegd worden, kunnen wij eveneens een optie in die richting terugvinden. Toch
wordt de nadruk hier eerder gelegd op het stimuleren van tijdelijke coöperatieve
verenigingen van eigenaars met het doel herverdeling en gebruik van de
gerealiseerde meerwaarde voor gemeenschapsvoorzieningen toe te laten. Een
nationaal fonds voor grondbeleid dat over voldoende middelen zou beschikken, zou
het instrument worden van een globale grondpolitiek. Bij de B.S.P. wordt dit een
fonds voor ruimtelijke ordening en huisvesting dat gronden kan opkopen, deze in
concessie verleent en alleen aan grondregies kan verkopen.
In mei '70 heeft Minister Breyne plannen ontvouwd om een autonoom
Huisvestingsfonds op te richten. Dit zou over voldoende middelen beschikken om
een echte globale woningpolitiek mogelijk te maken. In het volgend vijfjaren-
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plan zou o.m. de bouw van 65.000 woningen per jaar voorzien worden, waarvan
20.000 sociale woningen. De financiën van het Fonds zouden gedeeltelijk uit leningen
voortkomen en gedeeltelijk uit eigen middelen bestaan, komende van een nieuw in
te voeren investeringsloon op alle werknemers. Deze ministeriële plannen werden
lang niet overal met enthousiasme onthaald. Toch blijft een echt beleid inzake
grondpolitiek, woningbouw, stedebouw onmogelijk zonder de instrumenten om het
beleid op te zetten en door te drijven.

Industrialisatie van de bouw
In dit kader kunnen wij het probleem van de industriële aanpak, modulatie,
standardisatie en elementenbouw niet voorbij gaan. Onze bouwmethodes zijn nog
ambachtelijk opgezet en zelfs de schuchtere pogingen tot prefabricatie en industriële
aanpak kenden weinig succes.
Ook de grote bouwfirma's die werken met studie- en architectenbureau's, lijden
nog aan dit euvel dat zij in aanpak en opzet klein gebleven zijn op grote schaal. Het
niet doorbreken van industriële bouwprocédé's, wat overal een probleem is, is het
te meer in België en dit om verschillende redenen. Ons afzetgebied is uiterst beperkt.
Er zijn nog praktisch geen grote projecten mogelijk in België, waar men nog vooral
huizen bouwt in plaats van wijken of steden. Ook al moet gezegd dat Minister Breyne,
die een zwak heeft voor prefab, een duidelijke poging doet om langs de sociale
woningbouw deze beginnende industrialisering te steunen. Bovendien is onze
wetgeving op de aanbestedingen strak en formalistisch en ook de technische
reglementering is verouderd en ongeschikt tot een gedurfde bouwpolitiek. Beide
maken het onmogelijk industriële bouwprocédés op grote schaal toe te passen of
bouwprojecten te typefiëren zoals bijv. in een buurland als Frankrijk wel kan.
Dat de Belgische mentaliteit niet rijp schijnt te zijn voor een grote aanpak, zal wel
flink geconditioneerd worden door wat op dit ogenblik de markt te bieden heeft. Het
resultaat ligt niet ver van de titel van het boekje van de bekende architect Renaat
Braem: ‘het lelijkste land ter wereld’ (Horizonreeks, 1968). Braem wil dan ook voor
een vreedzame oorlog mobiliseren met als doel de grond in handen van de
gemeenschap te brengen en te komen tot een systeem waarbij ‘de woning door de
gemeenschap aan het individu wordt verstrekt op dezelfde wijze en in dezelfde
geest als nu de bruggen en wegen’ en door te gaan tot een uiterste industrialisatie
waarbij ook de bouwnijverheid moet genationaliseerd worden. Voorwaar geen klein
bier voor de Belgische politiek!
Het besluit dringt zich op dat zonder een beleid van de overheid geen eind gemaakt
kan worden aan de chaos en dat de laatste jaren een groeiende onrust rond deze
problemen ontstaan is bij de bevolking. Wellicht zal de wet over de economische
decentralisatie, die nog steeds wacht op haar uitvoeringsbesluit, een belangrijk
instrument worden om eindelijk mogelijk te maken dat de overheid ordenend en
stimulerend optreedt.
7-10-1970
Ward Bosmans - Rita Jolie-Mulier

Streven. Jaargang 24

193

Forum
Portugese Joden in Amsterdam
Mej. dr. W. Chr. Pieterse heeft bijzonder veel studie gemaakt van de geschiedenis
van de oudste vestiging der Portugese joden in Amsterdam. Daartoe heeft zij de
beschikking over de archieven der Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam,
die een interessant licht werpen op leven en streven dezer refugees, die om hun
1
jood-zijn uit Spanje en Portugal verdreven waren . In 1492 werden de joden uit
Spanje verdreven; in het gehele land werd toen de Inquisitie ingevoerd. Vele joden
vluchtten naar Noord-Afrika, Italië en Portugal, waaruit zij korte tijd later opnieuw
verdreven werden en toen in 1536 de Inquisitie zijn intrede in Portugal deed, zochten
vele joden opnieuw een goed heenkomen. Maar velen ook bleven en namen het
Roomskatholieke geloof aan. Het jodendom was er een verboden godsdienst. - Een
groot aantal dezer gloednieuwe katholieken bleef heimelijk het joodse geloof trouw
en tegen deze groep vooral, de Marrano's, (mogelijke betekenis ‘varkens’) richtten
zich de scherpste maatregelen van de Inquisitie. De vrijheid van godsdienst, die
met de Unie van Utrecht in de Lage Landen bij de Zee werd geïntroduceerd, deed
menige Marrano naar Amsterdam uitwijken, soms via Antwerpen, vaker echter
regelrecht uit Spanje of Portugal. Vanaf 1595 worden er Marrano's in de notariële
akten te Amsterdam genoemd. De vroegste registratie van een Portugees-joods
huwelijk dateert van 1598. Het eerste spoor van joods-religieus leven stamt uit 1603:
Uri Ha Levi, de eerste rabbijn van de eerste joodse gemeente ‘Bet Jacob’ (Huis
Jacobs) werd ervan beschuldigd gestolen goederen te hebben gekocht. De
beschuldiging bleek vals. Een tweede joods-Portugese Gemeente wordt in 1612
voor het eerst genoemd en in 1618 ontstond er zelfs nog een derde. In 1639
verenigden zij zich officieel met elkaar, maar lang tevoren bestond er tussen hen
een nauwe samenwerking op het gebied van onderwijs, ziekenzorg en steun aan
behoeftigen en op het gebied van de kosjervleesvoorziening; ook hun doden werden
op een gemeenschappelijke begraafplaats ter aarde besteld. Eerst te Groet bij
Alkmaar, later in 1614, na een aantal verzoeken aan de burgemeesters van
Amsterdam, in het veel meer nabij gelegen Ouderkerk aan de Amstel. Zowel de
inwoners van Groet als die van Ouderkerk koesterden oorspronkelijk bezwaren
tegen een joodse begraafplaats in hun omgeving - gelukkig niet allen. Ook bij de
Amsteldijkse tolhekken stuitten de joden op moeilijkheden; nog in 1621 vroeg en
verkreeg de ‘Portugese Natie’ een certificaat van de schout van Amstelland, waarin
stond te lezen dat de tolhekken voor de dragers op weg naar de begraafplaats te
Ouderkerk geopend moesten worden. Nu, in onze dagen, zijn de contacten tussen
de Por-

1

1 Zie b.v. het artikel van E.M. Koen in het blad Studia Rosenthaliana (juli '68), uitgegeven
door de Bibliotheca Rosenthaliana (Judaica en Hebraïca), onderafdeling van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam: Duarte Fernandes, koopman van de Portugese Natie
te Amsterdam.
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tugees-Israëlitische Gemeente en de gemeente Ouderkerk voortreffelijk. De
secretaris van de PIG, de heer Louis Alvaris Vega, en de oud-burgemeester van
Ouderkerk, drs. Visser, beijveren zich dagelijks de joodse begraafplaats in kaart te
brengen en de gegevens der stenen op een kaartsysteem over te nemen.
Het beheer over de begraafplaats berustte in het begin bij de bestuurderen der
twee Portugees-joodse gemeenten; later, na de oprichting van de derde gemeente,
bij een bestuur van vijftien leden, waarin elk der gemeenten met vijf leden was
vertegenwoordigd.
Thans heeft dr. Pieterse ook de archieven van de begraafplaats te Ouderkerk
2
aan een onderzoek onderworpen . Het notulenboek tot 1630 werd onlangs onder
de oorspronkelijke titel ‘Livro de Bet Haim do K(ahal) K(ados) de Bet Yahacob’
(‘Boek van het huis des Levens - Hebreeuws voor “begraafplaats” - van de Heilige
Gemeente Huis Jacobs’) uitgegeven. Maar het boek bevat meer dan de notulen der
bestuursvergaderingen, o.a. bijzonderheden over inkomsten en uitgaven,
bijzonderheden over ter aarde bestelde personen en over bepaalde besprekingen
met de overheden van Amsterdam en Ouderkerk. Door dit alles geeft het een indruk
van de problemen waarvoor de oudste joods-Portugese vestigingen in Nederland
zich gesteld zagen. Het manuscript is geschreven in zeventiende eeuws Portugees,
maar omdat het werd samengesteld door Portugese joden in Holland bevat de taal
talrijke eigenaardigheden, zoals zuiver Hollandse woorden, Hebreeuwse woorden,
in het Portugees vertaalde Hollandse termen en woorden uit het Ladino, het Spaans
dat door de Spaanse joden in de Balkan en in Turkije gesproken werd.
Dr. Pieterse laat aan de notulen een Engelse inleiding voorafgaan. Na de tekst
van het manuscript volgt een uitvoerig namenregister van overledenen uit dit tijdvak,
maar ook van personen die in de notulen worden genoemd. Tenslotte, ook in het
Engels, een aantal beknopte biografieën van joden die in het beschreven tijdvak
binnen de drie Portugees-joodse gemeenten een functie hebben vervuld.
Deze uitgave van dit ook grafisch voorname boek kon tot stand komen dankzij
de financiële hulp van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek en de Bibliotheca Rosenthaliana. Een dergelijk stuk fundamenteel
bronnenonderzoek is om verschillende redenen belangrijk. Veel van de in het
manuscript genoemde gegevens zijn nergens anders te vinden en dat is zowel van
nationaal als van internationaal belang. Dit laatste vooral in verband met de relaties
die ‘onze’ Marrano's onderhielden met oude Marranokolonies buiten Nederland.
M.v. Tijn

Het nulpunt van de kerkenbouw
In kringen die met kerkbouw bezig zijn heerst sinds jaren een ontgoocheling over
de bereikte resultaten, meer zelfs, een soort afkeer tegen alles wat met kerkbouw
te maken heeft, een afkeer die vaak vertaald wordt in een: stop ermee, laten we
ons met ernstiger zaken bezighouden. Het is dezelfde afkeer die voor het ogenblik
vele architecten ten aanzien van de architectuur vervult. De reden ervan is niet ver
te zoeken: van de ene kant is men bezeten door het vak, men kan er niet van los,
van de andere kant beseft men maar al te goed hoezeer men vastgekneld zit in een
politiek-economische situatie waarop men geen vat heeft en, wat zwaarder weegt,
hoe weinig men, afgezien van die extrinsieke belemmeringen, nog in staat is de

2

Dr. Wilhelmina C. Pieterse, Livro de Bet Haim do Kahal Kados de Bet Yahacob. Van Gorcum,
Assen, 1970, 208 pp., f 39,50.
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specifieke rol van de architectuur in de hedendaagse sociale revolutie te onderkennen
1
en in algemeen-begrijpelijke termen voor te stellen . Er is geen gel-

1

Zie G. Bekaert, Architectuur als massa-medium, in Streven, aug.-sept. 1970, pp. 1159-1166.
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dig principe van waaruit de complexiteit van het gegeven kan worden gestructureerd.
Ik verwijs bij de hier volgende bespreking van enkele publikaties over kerkbouw
naar deze algemene aporie van het architectuurbedrijf, omdat de malaise in de
kerkbouw er slechts een aspect van is. Toch schijnen de meeste hier besproken
auteurs zich daar nauwelijks rekenschap van te geven. Ze blijven hardnekkig
proberen de kerkbouw als een geïsoleerd verschijnsel op te helderen. Slechts
diegenen vinden een uitweg, die niet de kerkbouw als uitgangspunt nemen, maar
uitgaand van een antropologie van deze tijd op de kerkbouw uitkomen. Dat is het
2
geval met Pierre Antoine en Abel Jeannière, die in Espace mobile et temps incertains
een ‘nieuw menselijk milieu en een nieuw levenskader’ analyseren. Het boek is
samengesteld uit een serie artikelen, verschenen in Etudes en Projet, waarin de
verschillende aspecten van de ontwikkeling van het woonmilieu ter sprake komen.
O.m. het merkwaardige artikel van Antoine over het huis als beeld van de mens is
erin opgenomen. In deze algemene context past het artikel van dezelfde auteur
3
over de kerk als sacrale plaats uitstekend .
Voor velen is het artikel van Antoine een steen des aanstoots geworden. Ook
voor Emile Martin, de bekende musicus, kapelmeester van St-Eustache, die er
prompt op reageerde. Dit was de aanleiding voor de uitgever van de serie Verse et
controverse om Antoine en Martin tot een gesprek over het sacrale uit te nodigen.
4
Uit het resultaat, La Querelle du sacré , blijkt de kwasi-onmogelijkheid van zulk een
gesprek. Onze sympathie gaat uit naar de poging van Antoine om tot een zuiver,
objectief taalgebruik te komen. Dat Martin echter met zijn devotionele sentimentaliteit
niet alleen voor zichzelf spreekt, blijkt o.m. uit het met overtuiging geschreven pamflet
van Stanislas Fumet Véronique ou l'usage sacré de l'art in de serie Remise en
5
cause . De ‘remise en cause’ is hier die van een verontwaardigde leek, die in verzet
komt tegen het verraad der klerken in de kerk. Met heel veel van wat Martin en
Fumet aanklagen in de huidige ontwikkeling van de kerkelijke cultuur zijn we het
eens, maar we kunnen moeilijker akkoord gaan met hun impliciete overtuiging dat
een bepaalde kerkelijke cultuur de directe incarnatie van een evangelisch
christendom zou zijn.
Een rustiger, goed geïnformeerde, bezinning biedt ons J.G. Watelet, architect en
6
monnik, in zijn Le visage de l'Eglise en prière. Essai sur l'art et la liturgie . Hij houdt
zich buiten elke polemiek, maar wil, aan de hand van een geargumenteerd betoog
- een synthese van de recente literatuur terzake - het probleem van de kerkbouw
en de kerkelijke kunst in al zijn dimensies stellen. Zijn conclusies staan dicht bij die
van Antoine, waarnaar hij overigens uitvoerig verwijst. Peter Poscharsky heeft aan
zijn beschouwingen, die dezelfde richting uitgaan als die van Watelet, een meer
7
revolutionaire titel meegegeven: Ende des Kirchenbaues? . Zijn bedoeling is echter,
evenals die van Watelet, bij zijn (protestantse) traditiegebonden geloofsgenoten
voor wat meer openheid te pleiten.
De laatste twee publikaties, beide uit Oostenrijk, bevatten het verslag van
gesprekken. Kirchenbau der Gegenwart. Grenzen, Möglichkeiten und Chancen

2
3
4
5
6
7

Collectie Recherches économiques et sociales, Aubier-Montaigne, Paris, 1970, 159 pp..
P. Antoine, Is een kerk een sacrale plaats?, in Streven, maart 1967.
Beauchesne, Paris, 139 pp., 1970, 13 FF..
Desclée et Cie, Paris, 1970, 129 pp..
Editions de l'épi, Paris, 1970, 180 pp., geïll..
Collectie Lebendiges Wissen, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969, 80 pp., geïll., DM.
6,80.
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einer Architekturaufgabe is de letterlijke neerslag van een symposion in Schloss
Neudorf, Steiermark, waaraan o.m. deelnamen H. Muck, L. Kall-

8

Collectie Tradition und Moderne Gesellschajt I, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz,
1969, 158 pp., 46 ill., DM. 39,50.
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meyer, H. Widtmann, W.M. Förderer, E. Bodzenta.
Dezelfde namen vinden we terug als auteurs van de referaten op de
architectencongressen te Puchberg, Wels, uitgegeven in Kirchen für die Zukunft
9
bauen. Beiträge zum neuen Kirchenverständnis in de serie Theologie Konkret.
Beide uitgaven vullen elkaar goed aan.
Een samenvatting geven van de ingenomen standpunten is onbegonnen werk. Ook
hier is het meest opvallende de onmogelijkheid van een gesprek bij gebrek aan een
gemeenschappelijke taal. Positief te waarderen is echter, in tegenstelling tot het
harde gesprek van Antoine-Martin, de bereidheid om de ingenomen standpunten
te relativeren, maar voorlopig liggen deze zover uit elkaar, dat men niet veel verder
dan die bereidheid zelf is geraakt. Uit het laatste boek willen we echter de referaten
van Günter Rombold, de uitgever, en vooral van Ottokar Uhl ‘Kirchenbau’ als
Prozess, naar voren halen. Tezamen met de geciteerde artikelen van Antoine vormt
dit laatste het meest positieve wat men uit deze stapel lectuur overhoudt.
Geert Bekaert

Archeologie:
een menswetenschap
Jean Marcadé, professor te Bordeaux, is erin geslaagd in een vrij snel tempo niet
1
minder dan veertien delen te laten verschijnen van zijn Archeologia Mundi , een
serie die in haar geheel een dertigtal delen zal tellen. Zijn bedoelingen heeft hij
vanaf het eerste deel duidelijk geformuleerd: de archeologie als menswetenschap
introduceren. De serie wil dan ook meer zijn dan een verzameling monografieën
waarin de resultaten van het recente archeologisch onderzoek in een bepaald gebied
worden samengevat. Zij wil in de eerste plaats een systematische confrontatie
bieden van de verschillende archeologische methoden, zoals deze traditioneel
gegroeid zijn in de onderscheiden opzoekingsgebieden. Deze confrontatie is een
eerste voorwaarde, wil men van de archeologie als van een volwaardige wetenschap
spreken. De tijd dat de archeologie, beheerst door het toeval, zich als eerste taak
stelde belangrijke museumstukken naar het vaderland te brengen is nu wel definitief
achter de rug, al blijkt deze drijfveer toch nog altijd mee te spelen. De archeologie
wil, op gelijke voet met de antropologie, de etnologie, de filologie en vooral de
geschiedenis, haar eigen bijdrage leveren in het onderzoek naar de politieke, sociale,
economische en religieuze aspecten van een bepaalde beschaving.
Het spreekt vanzelf dat een serie monografieën slechts een eerste stap kan zijn
naar een ruimere uitwisseling van methoden en resultaten tussen de verschillende
archeologische deelgebieden. Dat deze laatste reëel bestaan en soms betrekkelijk
weinig contact met elkaar hebben, bewijst de serie trouwens zelf. Hoewel er een

9
1

Herder, Wien - Freiburg, 1969, 234 pp., 16 ill., DM. 19,50.
Van de serie Archeologia Mundi zijn vroeger in Streven al besproken de delen Mésopotamie,
Pérou, Iran I, Iran II, Indochine, Crète. Worden nu besproken: Raymond Bloch, Les Etrusques
(197 pp., 61 klpl., 71 pl.), Gilbert Picard, Rome (283 pp., 62 klpl., 130 pl.), U. Bahadir Alkim,
Anatolie I (290 pp., 61 klpl., 97 pl.), Henri Metzger, Anatolie II (251 pp., 33 klpl., 113 pl.),
Alexandre Belenitsky, Asie Centrale (253 pp., 55 klpl., 90 pl.), Mikaïl Gryaznov, Sibérie du
Sud (251 pp., 78 klpl., 92 pl.), Boris Piotrovsky, Ourartou (222 pp., 69 klpl., 59 pl.), Vassos
Karageorghis, Chypre (271 pp., 122 klpl., 59 pl.). Les Editions Nagel, Genève - Paris - Munich,
per deel 495 BFr.
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stevig stramien voor de behandeling van het onderwerp werd uitgestippeld, toch
zijn de resultaten nog vaak erg uiteenlopend.
Raymond Bloch houdt zich in Les Etrusques (in de andere delen slaat de titel op
de streeknaam) strikt aan het opzet en heeft het meer over de etruskologie dan over
de Etrusken zelf. Hij behandelt de historiek van de etruskologie, de problemen die
zich bij de huidige stand van onderzoek stellen, de prospectiemethoden voor een
systematische aanpak van het archeologisch on-
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derzoek, de opgravings- en bewaringsmethodiek. Bloch eindigt met een oproep tot
verantwoordelijkheid tegenover het verleden (en de toekomst), een oproep die
evenzeer geldt voor de nietarcheoloog als voor de archeoloog. Deze laatste bevindt
zich immers in de paradoxale situatie dat hij door de studie zelf een goed deel van
zijn studiemateriaal vernietigt.
Dat voor een archeoloog het gevaar bestaat de kennis van het verleden als een
waarde op zichzelf te beschouwen, blijkt uit het deel dat Gilbert Picard aan Rome
en de Romeinse beschaving wijdt: hij kan nauwelijks zijn vreugde verbergen over
de ramp die Herculaneum en Pompei heeft getroffen, waardoor de archeoloog over
een uitzonderlijk onderzoeksterrein beschikt. Zijn boek bevat twee delen: de
geschiedenis van de Romeinse archeologie en de methoden en problemen eraan
verbonden. Zowel Bloch als Picard kan steunen op een ruime bekendheid van het
onderwerp en zich toespitsen op de eigen problematiek van de archeologische
onderzoeksmethoden.
Zoals het deel over de Etrusken min of meer bij dat over Rome aansluit, zo horen
ook de overige zes delen geografisch en historisch bij elkaar. Typisch is wel dat de
twee delen over Anatolië, het huidige Klein-Azië, respectievelijk gewijd aan de
periode tot het einde van het IIe millennium en van het begin van het Ie millennium
tot het einde van de Romeinse tijd, door twee verschillende auteurs worden
behandeld. De methoden van de archeologie verschillen immers niet alleen per
deelgebied, maar ook per periode in eenzelfde gebied. De complexiteit en rijkdom
van de hier onderzochte streek maken dat de behandeling ervan uiteraard vluchtiger
moet gebeuren en de mindere bekendheid met de betrokken beschavingen
verplichten daarenboven de auteurs veel meer aandacht te besteden aan de
resultaten dan aan de methoden van het archeologisch onderzoek. Dit geldt
overigens ook voor de delen over Centraal-Azië en Zuid-Siberië, waarin de
onderzoeksmethode nog slechts bij wijze van inleiding wordt voorgesteld. Er was
voor deze auteurs geen andere keuze. Heel vlug geeft men zich ervan rekenschap
dat de methodologische problemen pas kunnen gesteld worden, wanneer men over
een voldoende kennis van het kennisobject zelf beschikt. Het boek van prof.
Belenitsky over Centraal-Azië levert niettemin een uitstekend concreet bewijs dat
de archeologie inderdaad ook als menswetenschap beoefend kan worden.
Binnen het ruime gebied van deze Oosterse beschavingen wordt in de serie een
plaats ingeruimd voor twee kleinere beschavingen, die van Urartu en die van Cyprus.
Het koninkrijk Urartu, ten westen van de Zwarte Zee, was sinds zijn verwoesting in
het begin van de VIe eeuw voor Christus gewoon vergeten geraakt. Pas sinds 1871
begon het uit de schaduw te komen. Sindsdien geniet het een grote belangstelling.
Prof. Piotrovsky, directeur van de Ermitage, geeft een overzichtelijke beschrijving
van de vondsten. Evenals Urartu is Cyprus gedurende zijn hele geschiedenis een
smeltkroes van beschavingen geweest, zozeer zelfs dat het pas sinds een paar
tientallen jaren als een afzonderlijk archeologisch gebied is behandeld geworden,
vooral dank zij de Zweedse missie. Met reden wordt dan ook een afzonderlijk deel
aan dit bijzonder boeiende eiland in het Oosten van de Middellandse Zee gewijd.
Prof. Vassos Karageorghis behandelt achtereenvolgens de problemen, de methoden
en de resultaten van het recente archeologisch onderzoek dat momenteel op Cyprus
het voorbeeld is van een voorbeeldige inzet.
Hoewel in de tekst voortdurend naar de illustraties wordt verwezen, staan tekst
en illustratie toch betrekkelijk los van elkaar. Het gaat eerder om een heel rijk
gedocumenteerd, maar apart beeldverhaal dan om eigenlijke illustratie. Dit blijkt
duidelijk uit het feit dat in geen enkel van de delen reconstructietekeningen of
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plattegronden voorkomen. Dit laatste hangt wellicht samen met de neiging van de
archeologie, die ook uit deze serie opnieuw blijkt, de architectuur te verwaarlozen.
Geert Bekaert
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Society in conflict:
feit en daad
Van 7 tot 12 september had in Brussel een Internationaal Congres plaats met als
thema: Creatieve uitdrukkingen van een maatschappij in conflict. Georganiseerd
door ICCC (International Congresses on the Communication of Culture trough
Architecture, Arts and Mass Media), had een gelijksoortig congres in 1967 al
plaatsgehad in New York. De godsdienstsocioloog Kan. Houtart, secretaris-generaal
van de Belgische regelingscommissie, wilde dat nu eens overdoen in Brussel, in
het hart van de stad. In de Marollenwijk. Een dankbare gelegenheid om
samenwerking te zoeken met het Marollenfestival, nu het juist een jaar geleden was
dat de Marollen door hun ‘opstand’ een overwinning behaalden op de Brusselse en
Belgische administratie.
Op de affiche van het congres: een stadsbeeld van New York; éénrichtingsen
andere verkeers- en verbodsborden; een anonieme massa mensen met doorgekraste
gezichten; auto's, bussen, vracht- en verhuiswagens. En deze tekst (in een nogal
curieus Nederlands): ‘De huidige maatschappij schept een soort conflicten die
samenhangen met een socio-cultureel dynamisme. Het verloop van de oplossingen
hangt af van de verschillende standpunten die men zal hebben over de organisatie
van een maatschappij. Maar toch hangen die oplossingen nauw samen met de
onderlinge invloeden die de verschillende machten op elkaar uitoefenen. Vandaar
dat er nog een ander soort conflicten bestaat: namelijk de resultaten van een
overheersingssysteem, bewust of onbewust aanwezig, die een protest veroorzaken
uit naam van de algemeen menselijke waarden. In het Congres zullen deze
verschillende soorten conflicten de basis vormen van 40 gespreksgroepen. Zij
betreffen de mens in zijn natuurlijk universum (de uitwerking van de wetenschappen,
van de technologie op de natuurlijke ecologie), de mens in zijn socio-cultureel
universum (consumptiemaatschappij, de confrontatie van de rassen en klassen, de
opvoeding, de seksuele revolutie, de derde wereld, de strijd om sociale en nationale
vrijmaking), de mens en het bovenzinnelijke (godsdienst en maatschappij, het
atheïsme, verdovende middelen)’. Verder de vraag: hoe geven de creatieve
expressies (architectuur, muziek, dans, plastische kunsten, film, liturgie), vaak
overgedragen door de huidige communicatiemedia, uitdrukking aan het conflict en
dragen zij bij tot een dynamische oplossing?
Willen we even uitgaan van enkele denkbare situaties? Een hoogleraar contesteert,
leeft in zijn gezin, speelt in zijn vrije tijd piano. Een academiestudent werkt mee aan
de consumptiestimulans door etalages te verzorgen, krijgt belangstelling voor het
straat- en volkslied, wordt op een wereldtentoonstelling of een jeugdbewegingsfeest
uitgenodigd als grote ster van de authentieke volksstem. Een dokter helpt
zenuwzieken, bouwt zich een veel te grote woning met een veel te kleine
wachtkamer, en brengt geen actieve belangstelling op voor het probleem van de
milieuverontreiniging. Een statenblok intervenieert zogenaamd in de politiek van
een haar totaal vreemd land, geraakt er politiekeconomisch in verstrikt en zendt
haar eigen leger van outcasts tot verdere vernietiging van
democratische-socialiserende bevolkingsgroepen.
Hoe leven mensen eigenlijk? Welke is onze gedragslijn? Hoe versnipperd denken
wij wel? Hoe reageren wij op een subcultuur die aan deze versnippering expressie
geeft? Wat is ons conflictueus bestaan waard?
Voorzover we dan al niet in conflict leven met onszelf, leven we onderling in
conflict, versterken we conflictsituaties door er uitdrukking aan te geven of ze te
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verzwijgen; of we verzetten ons tegen het conflict waarin we terechtkomen en
beseffen dat onze revolte repressief geduld wordt. Want de machten in onze
samenleving hebben het conflict nodig, ter vermeerdering van de eigen macht. Door
kanalisaties en manipulaties worden we gefrustreerd, verzwakt, verdeeld
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in onszelf en tegenover de andere. Dat is de macht van de machten. Dat zijn de
feiten. En die mogen we niet afzonderlijk beschouwen, in de eerste wereld of de
derde wereld. Door analyse van de feiten dringt zich een globale interpretatie op.
Wat doen we? Uit levensbehoud conformeren we ons tegen onze zin, en we
zoeken anti-vormen in het creatief bezig zijn met woord, beeld, klank, onze omgeving,
de mensen met wie we leven. Deze anti-vormen worden geduld, door
communicatiemedia wordt er repressieve ruchtbaarheid aan gegeven. De antivorm
wordt verplicht vrijblijvend te zijn. De hoogste vorm van creativiteit mist zijn kans:
de kritiek. De dynamiek van de kritiek vindt geen doorstroming, maar wordt voor
enkele maanden of jaren bevroren tot modeverschijnsel. Conform, ingekapseld.
De enige kritiek is dus de daad. We zien in dat het dagelijkse leven politiek moet
worden, dat kunst moet worden gepolitiseerd, dat politiek kunst kan worden als ze
met creativiteit wordt bedreven. Politiek is polisvorming, het beelden van een
gemeenschap, waarin tegen elkaar opgestelde belangen verdwijnen in een bewust
leven naar een gemeenschappelijk doel. Dan hebben we al onderkend dat schijnorde
geen rechtvaardigheid is, en dan zijn we goed op weg de arbeid te ‘politiseren’ en
kunde te verheffen tot kunst.
Waardoor en hoe wordt een massa tot kritisch bewegen gebracht, zonder
catastrofale conflicten met een andere massa? Hoe wordt de mens bevrijd? Bij het
stellen van deze vragen kunnen we niet los van deze andere: Is deze revolte niet
pseudo en ten koste van een derde wereld, die dan Latijns-Amerika kan zijn, een
westerse kolonie, of een door de Brusselse urbanisatie en Belgische administratie
bedreigde volkswijk van immigranten, ouden van dagen en kinderen, de Marollen?
Deze context had het Congres ‘Society in Conflict’ bewust op het oog. In deze
context wil ik dan ook mijn indrukken en bedenkingen plaatsen. De doelstelling, de
creatieve expressie van een maatschappij in conflict op straat, in de stad te brengen
‘als behorende tot de stad’, zou verwezenlijkt worden, als die conflicten ook
geanalyseerd en bediscussieerd zouden worden. Er werd aan het congres
deelgenomen door wat rechtsen zo graag de linkse intellectuelen-kliek noemen:
academici, studenten, auteurs, architecten, enkele verbannen priesters, enkele
boekhandelaars, vele creatieven en pedagogischen, enkele durvende (ook
geestelijke) leraren met hun leerlingen. Een voor een buitenstaander, bv. de
‘marolien’, hippie-aandoende troep; in wezen een troep mensen die elkaar haast
nooit, tenzij marginaal, vinden, omdat zij elkaar niet zo gemakkelijk zoeken, verdeeld
als ze zijn over hun kleinere in-groups en specialismes.
Rond de twee vaak behandelde thema's ‘mens en maatschappij’, ‘mens en
omgeving’, en het meestal minder geïntegreerde motief ‘mens en transcendentie’
waren dagelijks drie meetings geprogrammeerd met als ‘sprekers’ verdrukte,
verbannen, actieve mensen uit de derde wereld of projectgroepen als urbanisten
en socio-theologen. Uiteraard geen lezingen of referaten. Alleen maar ontmoeting
van ideeën. De inbreng van Harvey Cox bijvoorbeeld bestond - of beter: zou bestaan
- uit een alternatief liturgisch feest in de Capucijnenkerk rond de idee ‘feest en
oorlog’. Vrije discussies werden er vrijer gehouden dan in welke Wandelgang van
welk congres dan ook: de deelnemers overlegden en organiseerden zelf de topics;
groepen verdeelden zich op eigen initiatief over de kelders, zolders, etages en het
pleintje van het coördinatiecentrum in de Montserratstraat. De vrije expressie kwam
het trieste straatbeeld op: affiches op de muren van de vele stedelijke, schijnbaar
lege, gebouwen; helle tekeningen op de nog talrijker geheimzinnige deuren en
poorten; een alternatieve vorm van dans en sound op de met spots verlichte muren

Streven. Jaargang 24

van een école normale, ritmische improvisaties in het tijdelijke restaurant.
Buitenlandse groepen zouden de ‘mass moving’ uitdrukken en op gang brengen.
Maar weinig van dit alles is werkelijk
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op overtuigende manier kunnen gebeuren.
Wat betekende dit elitaire gebeuren, deze toestand van druk-doende-zijn met
vinden eerder dan met zoeken? Voor de deelnemers en zelfs voor een
waarnemer-van-één-dag was het duidelijk dat het conflict aanwezig was zonder dat
het aanwezig moest worden gesteld. De algemene ongedirigeerdheid van dit
anti-congres - die soms erg communicatief ging werken - maakte het mogelijk dat
in discussies gewoon over eigen ervaringen werd gesproken in plaats van theoretisch
en dus veilig over opvoeding, seks, stadsplanning enzovoort, maar daardoor kreeg
het conflict rond de onvrede met het socio-politieke systeem aan de ene kant en
het personalistische standpunt dat een individuele gedragslijn voorstelt aan de
andere, nog een meer uitgesproken karakter. De liturgische viering rond het thema
‘feest en oorlog’ maakte nog duidelijker dat de oorlog gewoon onder de deelnemers
bestond, en ook dat sommigen de spontane, niet intellectualistisch overlegde reacties
van de ‘maroliens’ meer waardeerden dan het pseudo-uitstijgen tot sacraliteit of het
pseudo-uitdrukken van een lompenproletariaat. Het is toch duidelijk dat een elitaire
in-group de ketening wel tekenen kan, maar niet waarachtig kan be-tekenen. Het
kwade geweten van het Westen wordt niet nog maar eens gestild doordat enkelen
zich kunnen veroorloven - omdat zij er de tijd voor hebben - gedurende enkele dagen
het hele probleem uit te putten of het in exclusieve films als de Lewis Mumford-film
over het verstedelijkte milieu bijvoorbeeld, te gaan bekijken. We worden niet creatief
door vrij te gaan bewegen op orgelimprovisaties in een kerk, op handgeklap van de
groep; net zomin als we oncreatief zouden zijn als we dat niet doen.
Het anarchisme van het congres bleef te elitair ingekapseld binnen het
superioriteitsbesef van een intellectuele subsociety, die een buurt a.h.w. kwam
bezetten, een buurt met heel eigen sociale, urbanistische en menselijke problemen,
maar ook met een vitaliteit die (verleden jaar) van de politieke machten iets heeft
verkregen wat die machten als ze inderdaad polisvormend zouden zijn, uit eigen
beweging hadden moeten doen. Dit heeft bij de ‘marolien’ in vele gevallen het
wantrouwen tegenover ‘de hippie’ versterkt, de onverschilligheid tegenover ‘de
voorbeeldige’ verschoppeling en om begrijpelijke redenen kwaad bloed gezet bij
hen die de verantwoordelijkheid voor de actie in de wijk op zich hebben genomen.
Blij dat er iets te zien was, iets te beleven, waren vooral de kinderen van de wijk,
die affiches verkochten voor een paar francs, die de micro's gingen hanteren voor
toespraken tot ‘Mesdames et Messieurs’, met volkse scheldwoorden, die door ramen
konden binnenspringen, later dan anders de straat op konden en nog minder dan
gewoonlijk zin kregen om de volgende ochtend weer naar school te gaan.
Vreemdelingen hoeven eigenlijk buurtbewoners niet te komen tonen hoe zij hun
straat weer kunnen bewonen. Dat lijkt meer op interventie dan op begeleiding.
Dit zijn slechts enkele berichten van iemand die voor het eerst gelopen heeft
tussen de huizenblokken, afbraakterreinen die tot parkings dienen, in de grauwe
straten met de prachtige namen: Menslievendheidstraat, Miniemenstraat,
Goudsmedenstraat, Borduurdersstraat, Wasserijstraat, Wolstraat, en de vele andere
die verwijzen naar Notre-Dame des Grâces en kerken en kapellen. Onder de
dominantie van het Palais de Justice. In de buurt van het Koninklijk Paleis. Een
buurt voorzien van een hospitaal, een enorm brandweercentrum, vele kerken, tussen
Regentschapstraat en Keizerlaan. Waar geen groen, alleen maar grauw te zien is.
Maar waar je meer lachende mensen op straat ontmoet dan waar ook in Brussel.
Rika Heymans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Corvez, Maurice - Dieu est-il mort? - Aubier-Montaigne, Paris, 1970, 267 pp..
Fries, Heinrich, Hrsg. - Handbuch theologischer Grundbegriffe II. - DTV,
München, 1970, 527 pp..
Les deux visages de la théologie de la sécularisation. - Casterman, Tournai,
1970, 272 pp., BF. 195.
Pesch, Rudolf - Die Bibel kritisch lesen. - Walter-Verlag, Olten, 1970, 134 pp.,
SF. 11,50.

Herman Docx
Intercommunie.
Van Lund tot Uppsala
Romen en Zn., Roermond, 1969, 280 pp., f 19,50.
Deze lijvige dissertatie onderzoekt nauwkeurig en kritisch het overleg, eerst in de
oecumenische beweging ‘Faith and Order’, later in de Wereldraad van Kerken, over
de mogelijkheid tot intercommunie, ook wel ‘open communie’ geheten, te beginnen
bij de 3e bijeenkomst van ‘Faith and Order’ te Lund in 1952. Aan dit onderzoek,
waarin meer of minder de geschiedenis van dit overleg wordt gevolgd, zijn meer
synthetische hoofdstukken toegevoegd over de opvattingen in de Orthodoxie, het
Anglicanisme, Lutheranisme en gereformeerd Prostetantisme en Katholicisme inzake
intercommunie. In het algemeen kan men zeggen dat nog steeds twee opvattingen
met elkaar in strijd liggen: de ene dat intercommunie alleen mogelijk lijkt op basis
van eenheid in belijdenis, de andere (vooral levend bij jongeren) dat men juist
omgekeerd eerst gelovig samen aan de Maaltijd des Heren moet gaan deelnemen
om tot meer eenheid te komen. Wie verantwoord over ‘open communie’ wil spreken,
zal dit boek niet ongelezen kunnen laten. Het is overigens geen leesboek dat men
geboeid in één ruk uitleest.
S. Trooster

Oskar Schroeder
Aufbruch und Missverständnis
Zur Geschichte der reformkatholischen Bewegung
Verlag Styria, Graz, 1969, 562 pp., ÖS. 273, DM. 42,-, Schw. F. 48,75.
Tot mijn schande moet ik bekennen dat de naam Oskar Schroeder mij tot nog toe
onbekend was. Uit de lijst van zijn oecumenische vrienden, aan wier aandenken hij
dit grote werk opdraagt, en uit meerdere passages van zijn boek blijkt dat hijzef een
actieve rol heeft gespeeld in de ‘reformkatholische Bewegung’ in het Duitse
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taalgebied. Hij vermeldt dat hij in het jaar 1910 aan het begin van zijn theologische
studie stond: een eerbiedwaardige leeftijd! Men kan de hoofdbedoeling van deze
uitvoerige geschiedenis van de zogenaamde ‘reformkatholische’ beweging nader
bepalen als een gedocumenteerde beschrijving van gemiste kansen van de
rooms-katholieke kerk in de laatste honderd jaar, besloten met een ‘Ausblick’ en
een ‘reformkatholisches Memorandum’. Wij vinden een menigte bekende namen
terug: Lamennais, Loisy, Tyrrell, Buonaiuti, von Hügel, Blondel, Murri, Sangnier
Schell, Ehrhard, Schnitzer, Heiler, e.a. en vernemen een aantal
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interessante gegevens die - althans aan ondergetekende - nog niet bekend waren.
Om slechts een enkel aan te halen: dat de benaming ‘Reformkatholizismus’ van Dr.
Josef Müller stamt. De toon van het werk is ernstig en waardig, de inhoud instructief
en soms zeer boeiend, de opzet en de informatie, vooral tegen het einde, soms
enigszins rommelig. Merkwaardig is dat bij de geschiedenis van het Modernisme
noch Rivière noch Vidier als bronwerken vermeld zijn. Wèl, éénmaal, het recentere
werk van Poulat. Ik kan dit boek aanbevelen aan ieder die zich interesseert voor dit
stuk kerkhistorie, dat alleen reeds hierom hoogst actueel is omdat er uit blijkt dat ‘in
meer dan één geval de ketterij alleen maar hierin bestond, dat men vijftig jaar te
vroeg gelijk had’ (Mauriac).
Felix Malmberg

Herbert Vorgrimler - Robert Vander Gucht
Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. Band II
Herder, Freiburg, 1969, 453 pp., DM. 56,-.
Het tweede deel van deze driedelige balans van de theologie in de twintigste eeuw
valt uiteen in twee hoofdstukken. Het eerste geeft een historisch en systematisch
overzicht van de ontwikkeling en van de voornaamste problemen in het theologisch
denken in de verschillende christelijke confessies. Roger Aubert en Joseph Comblin
delen de sectie over de katholieke theologie. Wolfgang Trillhaas biedt een bondige
maar goede bijdrage over de protestantse theologie. Laurentius Klein en
medewerkers behandelen de Anglicaanse theologie en Lilli Sertorius de wel minder
bekende en anders gestruetureerde orthodoxe theologie. Het tweede hoofdstuk
geeft een overzicht van de geschiedenis en van de actuele problemen en opgaven
in de verschillende theologische disciplines. Dit hoofdstuk zal wel overvloeien in het
derde boekdeel: we vinden hier enkel een bijdrage over de Fundamentaltheologie,
de apologetica en de hedendaagse bezinning over de grondslagen van de theologie
in de katholieke en in de protestantse theologie (Josef Schmitz) en een andere over
de exegese, haar methode en theologische problemen (René Marié), het onderzoek
van het nieuwe testament (W.G. Kümmel) en van het oude testament (Edward
Lipinski). Belangrijk is in zulke uitgave de oriënterende bibliografie: in dit werk is ze
echter nogal ongelijk opgebouwd. In de bijdragen van Aubert Comblin, Schmitz en
Marié ontbreekt ze zelfs totaal, buiten wat verspreid ligt in de voetnoten. Dit is echter
een werk dat werkelijk veel dienst zal bewijzen als inleiding in de theologische
problematiek heden.
Zie voor het eerste deel van deze Bilanz: Streven, juni 1970, p. 969.
J. Vercruysse

Walter Kasper
Die Methoden der Dogmatik
Einheit und Vielheit
Kösel-Verlag, München, 1967, 87 pp..
In deze kort na Vatikanum II voor Duitse mededogmatici gehouden lezing geeft
Schr. de fundamentele princiepen aan waarop in trouw aan het laatste Concilie een
heilsgeschiedkundige theologie opgebouwd moet worden die niet van dogma's als
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statische kerkthesen doch van de eigentijdse vraag (quaestio in hoogscholastieke
zin) met oriëntering op de Bijbel dient uit te gaan. Dan komt men tot voor de huidige
wereld relevante pastorale theologie en geloofsverkondiging. De gedachten van
Kasper, hier kort samengevat, hebben een belangrijke kritische waarde t.o.v.
eenzijdig-secularistische theologie alsook t.o.v. onhistorisch dogmageloof.
W.L. Boelens

Sigurd Daecke
Der Mythos vom Tode Gottes
Ein kritischer Überblick
(Stundenbücher), Furche Verlag, Hamburg, 1969, 131 pp., DM. 4,80.
Als het waar is dat de ‘God is dood’-theologie van enige jaren geleden nu alweer
een schone dood gestorven is - en het heeft er alle schijn van dat dit zo is! -, dan
lijkt een ‘in memoriam’ op zijn plaats. En wanneer een man als S. Daecke dit op
zich neemt, kan men ervan verzekerd zijn dat men een bijzonder goed overzicht
krijgt over het kortstondige leven van deze stro-
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ming in de theologie. Trouwens, de auteur beperkt zich niet tot dit werkelijk knappe
overzicht: hij geeft ook een korte samenvatting van pogingen tot een positief antwoord
op deze ‘God is dood’-theologie, die hij samenvat onder de verzamelnaam ‘Theologie
der toekomst’. Daar worden weer in kort bestek de meest wezenlijke gedachten
samengevat van protestantse theologen als Eberhard Jüngel, Jürgen Moltmann
(‘Theologie der Hoffnung’), W. Panneberg; maar ook van katholieke theologen als
Karl Rahner, J.B. Metz, onze E. Schillebeeckx en Leslie Dewart. Een bijzonder knap
overzicht over de meest recente ontwikkelingen in de contemporaine theologie, dat
duidelijk maakt dat de ongelukkige kreet ‘God is dood’ het theologisch denken op
weg gezet heeft naar de schriftuurlijke God van belofte en toekomst van heil voor
de mens.
S. Trooster

Ludwig Berg
Das theologische Menschenbild
Bachem, Köln, 1969, 221 pp., DM. 16,80.
De bedoeling van dit boek is uitdrukkelijk een ethiek van menselijkheid te ontwerpen
op grondslag van gegevens uit de H. Schrift. Even uitdrukkelijk wordt daarbij vermeld,
dat het dus niet gaat om een zo volledig mogelijk bijbels mensbeeld (p. 43). Centraal
in de gedachtengang staat het thema van de mens ‘geschapen naar Gods beeld’
(deel I en II). Omdat God liefde is, is een christelijke ethiek van menselijkheid daarom
een ethiek van de liefde; de hoedanigheden en eisen van deze christelijke liefde
worden in deel III uitvoerig uitgewerkt. Waardevol in deze beschouwingen zijn de
samenvattingen van bijbelse antropologische begrippen (b.v. I, 4). Als het geheel
na lezing toch een gevoel van onbevredigdheid achterlaat, dan komt dit vooral omdat
de verklaring van Schrift-teksten gewoonlijk gezocht wordt in de patristieke en
scholastieke exegese (een sterk voorbeeld is de verklaring van de Godsnaam
Jahweh vanuit de hellenistische Godsbenadering (pp. 34-38); en zelfs wanneer
schr. zich daarna corrigeert, wordt de bijbelse benadering onmiddellijk opgevangen
in het klassieke schema natuur-bovennatuur (pp. 40-41). De uitwerkingen van de
moderne bijbeltheologie komen te weinig tot haar recht. Een niet steeds gemakkelijk
leesbaar boek, dat ondanks veel verwerkte eruditie niet helemaal bevredigt.
S. Trooster

Heinz Schürmann
Das Lukasevangelium
Erster Teil (1,1-9,50)
Herder, Freiburg, 1969, 591 pp., DM. 96,-.
Lezers die, zonder vakspecialisten te zijn, hun kennis van het Nieuwe Testament
willen verdiepen, klagen wel eens dat er wel commentaren verschijnen over minder
gekende geschriften van het NT, maar dat toegankelijke literatuur over de vier
Evangeliën in sterke mate ontbreekt. We mogen deze lezers verwijzen naar de
reeks Geistliche Schriftlesung (Patmos, Düsseldorf), die over alle boeken van het
NT een bevattelijke en tegelijk verantwoorde commentaar biedt. Voor wie zich
nochtans verder in de studie van het Lucasevangelie wil verdiepen, zouden we dit
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omvangrijke werk van een katholiek Duits exegeet willen aanbevelen (het is slechts
het eerste van drie delen en behandelt de tekst van het begin tot 9, 50). De lezer
late zich niet afschrikken door de indrukwekkende ontplooiing van vakapparatuur
in de eerste tientallen bladzijden: hij doet er beter aan de exegese van hoofdstukken
en verzen te volgen, zonder zich te zeer in te laten met de voetnoten (een soort
commentaar op de commentaren!). Kortom een monument van Duitse eruditie,
waarin een oordeelkundig lezer talrijke gegevens kan vinden die hem helpen in de
kennis van dit meest menselijke van de vier evangeliën.
J.-M. Tison

H. Rondet, G. Martelet, E. Boudes
Péché originel et pećhé d'Adam
Ed. du Cerf, Paris, 1969, 104 pp., FF. 11,80.
Deze bundel theologische opstellen rond het probleem van de erfzonde tracht de
klassieke voorstelling van zaken, met name de historische feitelijkheid van Adams
eerste zonde als oorsprong van de erfzonde, nog eens te verdedigen.
Onbevredigend, omdat de ontwikkelingen in exegese, bijbeltheologie en dogmatische
reflectie daarop praktisch genegeerd worden.
S. Trooster
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Godsdienst
Gonzalez, Ruiz, José M. - Het Christendom is geen humanisme. - Patmos,
Antwerpen, 1970, 214 pp., BF. 245.
lager, Okke - Liefde doet wonderen. - Zomer & Keuning, Wageningen, 1970,
189 pp., f 12,90.
Sölle, Dorothee - Imagination et obéissance. - Casterman, Tournai, 1970, 96
pp., BF. 80.
Testament, Het nieuwe -. - Malmberg, 's Hertogenbosch, z.j., 583 pp..
Zahrnt, Heinz - Dans l'attente de Dieu. - Casterman, Tournai, 1970, 184 pp.,
BF. 135.

André Frossard
God bestaat, ik heb Hem ontmoet.
De ervaring en belevenis van een modern atheïst
Nederlandse vertaling van Valeer Van Kerkhove.
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 176 pp., BF. 148.
A.F., sinds jaren medewerker aan het Parijse blad Le Figaro, verraste zijn publiek
met zijn boek Dieu existe, je l'ai rencontré, dat spoedig een oplage van 150.000
exemplaren bereikte. Dit verhaal lezen is zonder meer weldoend voor een modern
mens. Niet alleen is het geschreven in een uitermate bekoorlijke, heldere taal, het
is een boeiend relaas van iemand die waarachtig er niet de minste behoefte aan
gevoelde zich te bekeren. Het eigenlijk verhaal van hoe God hem overkomen is,
komt eerst aan het einde van het boek. Juist dat heeft vele zogenaamd
weldenkenden ontstemd, omdat er absoluut geen aanleiding tot een bekering scheen
te zijn. Het is zeven uur tien, schrijft Frossard. Ik heb geen liefdesverdriet. Ik heb
geen metafysische angsten. Mijn beroep heeft mijn scepticisme niet kunnen
verzachten. Ik voel niet de minste nieuwsgierigheid naar religieuze dingen die in
een ander tijdperk thuishoren. Binnen twee minuten zal ik christen zijn. Op dat
ogenblik barst plots de reeks wonderen los, waarvan het onverbiddelijk geweld in
één ogenblik het absurde wezen dat ik ben, gaat ontmantelen en het verbaasde
kind dat ik nooit geweest ben, te voorschijn toveren. De voortreffelijke vertaling van
V. Van Kerkhove, de uiterst verzorgde presentatie en druk van Lannoo, kunnen
echter de herinnering niet doen vervagen aan dit puur en beeldig oorspronkelijk in
het Frans gestelde getuigenis van Gods aanwezigheid.
S. De Smet

Bo Reicke/Leonhard Rost
Bijbels-historisch woordenboek
Dl. III (KAA - ORP)
Dl. IV (ORP - SEF)
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 583 en 423 pp., f 7,- per deel.
Opzet, inhoud en uitvoering van dit werk zijn reeds besproken bij het verschijnen
van de eerste twee deeltjes van dit werk (Streven, 23/1, dec. 1969, p. 316). Naslaan
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van deel III en IV geeft echter aanleiding tot correctie van het toentertijd gezegde.
Het is namelijk niet helemaal juist de lezer voor theologische gegevens naar andere
publikaties te verwijzen: artikelen als ‘Koninkrijk Gods’, ‘Mens’, ‘Paulus’, ‘Profeten’,
enz. bevatten wel degelijk ook bijbeltheologische gegevens. Waarmee dus gezegd
wil zijn, dat deze uitvoerige bijbelencyclopedie nog waardevoller blijkt te zijn dan ze
op het eerste gezicht al leek.
S. Trooster

Bo Reiche / Leonhardt Rost
Bijbels-historisch woordenboek
Dl. 5 en 6
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 422 en 190 pp., p.d. f 7,-.
Met deze twee deeltjes is dit woordenboek compleet. Terecht schrijft de uitgever
op de achterzijde van het laatste deel: ‘Het lexicografisch karakter komt in dit deel
het beste tot uitdrukking’. Het bevat allereerst een algemeen register van trefwoorden,
dat het mogelijk maakt alle plaatsen op te sporen waar over een bepaald thema
gehandeld wordt (‘Uittocht’ wordt uiteraard op meer plaatsen behandeld dan alleen
onder het betreffende trefwoord in deel VI). Vervolgens woordenlijsten van de meer
gangbare hebreeuwse en griekse begrippen en sleutelwoorden (in transcriptie).
Een en ander verhoogt de bruikbaarheid in niet geringe mate. Om de eigen reikwijdte
van dit waardevolle lexicon nog eens duidelijk
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te bepalen, heb ik enige trefwoorden vergeleken met die in een meer theologisch
georiënteerd bijbels woordenboekje: in dit laatste luidt de eerste zin s.v. ‘Uittocht’:
‘is, als heilsdaad van Jahwe, oerbelijdenis van Israël’. Ons woordenboek echter
gaat aanstonds in op de drie traditiebanen waarlangs het verhaal van de uittocht
tot ons gekomen is, tracht daarna de geschiedenis te reconstrueren en probeert
haar vanuit parallelle historische gegevens chronologisch te plaatsen; geen woord
echter over de betekenis van de Exodus in het geloven van het oude Godsvolk.
‘Tijdrekening’ maakt mijn vergelijkend woorden- boekje af met enkele regels over
de wijze waarop men toentertijd de tijd berekende; ons woordenboek echter voegt
daaraan boeiende studies toe (21 kolommen!) over de vermoedelijke chronologie
van de tijd van Israëls koningen en vooral van het Nieuwe Testament (met informatie
over verschillende gebruikte jaartellingen, kalenderhervormingen, enz.). Dus toch
echt een Bijbels-historisch Woordenboek. Maar dan van hoge kwaliteit en met bijna
onuitputtelijke informatie over alles wat maar bekend is over milieu en leven in de
tijd waarin de Bijbel ontstaan is.
S. Trooster

Dorothee Sölle en Fulbert Steffensky
Politiek Avondgebed
(Anthosboeken), Baarn, (z.j.), 136 pp., f 6,75.
Het oorspronkelijk Duitse boek is een weergave van een serie bijeenkomsten in
1969 te Keulen van christenen die reageren tegen een onevangelische scheiding
tussen kerk en wereld. Volgens de aanwezigen is dit in Duitsland voornamelijk zo
gekomen door Luthers’ opvatting van de twee rijken. Tegelijk verzet men zich tegen
een ‘politiek katholicisme’ dat zich naar hun mening niet bekommert om mens en
wereld, maar alleen om de kerk. Hiertegenover zien zij het evangelie primair als
maatschappijkritiek. Gebed betekent hier dat men ‘de verantwoording voor de situatie
van zijn wereld op zich’ neemt. De eerste stap voor het gebed is informatie. Na het
verslag van enige bijeenkomsten leest men in dit boekje wat positieve en negatieve
readies uit Duitsland. Het is m.i. verheugend, dat men zich de sociale dimensie van
het christendom zo goed bewust wordt. De vraag komt alleen op, of men de inspiratie
voor deze honger naar gerechtigheid en liefde wet voldoende tot zijn recht laat
komen. Als men de medemens als persoon wil erkennen in theorie en praktijk, dan
zal de christen dit toch ook moeten doen t.o.v. de persoon van de Godmens Jezus
Christus. Daarmee wordt het radicalisme alleen maar sterker.
J.H. Nota

A.T. Besselaar, e.a.
De Thora in de Thora II
Deel V van de Nieuwe Commentaar
Heidelbergse Catechismus,
Zondag 39-44).
T. Wever, Franeker, 2e dr., z.j., f 11,25.
Dit gereformeerde commentaar werd door A.T. Besselaar, Th. Delleman, Prof. G.
Th. Rothuizen e.a. voor het grondvlak van de gemeente onlangs heruitgegeven.
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Het werk is rijkelijk met bijbelteksten en profaan-historische uitstapjes voorzien,
welke de diepte bij een beknopte opzet als onderhavige niet ten goede komt. Het
werk is kerkelijk oecumenisch en staat eveneens voor de dialoog met niet-christelijke
ethici open. Het zal het denken van de ‘brede’ gemeente verder brengen, al zou
men hier vaak duidelijker stellingnamen wensen.
W.L. Boelens

Th. Delleman
Alles nieuw
Over sterven, begraven en opstandingsleven
T. Wever, Franeker, 1968, 240 pp., f 12,50.
De gereformeerde emeritus-studentenpastor van Groningen geeft in dit nogal
breedsprakige werk voor het grondvlak van de gemeente op voorzichtige en zeer
stichtelijke wijze bijbelse beschouwingen over hoopvol sterven. Hij wil de kern van
de bijbelse Boodschap in deze aangeven, doch de uitvoerige zegging vervaagt
nogal eens de consequenties voor eventueel döördenken. De uitvoerige
bijbelpassages en de vele gedichten doen aan de praktische pastor denken.
Beperking tot de Nederlandse exegeten en dogmatici draagt niet tot hardkritische
diepte bij. Als doorgangswerk voor de achterban der gemeente niet zonder belang.
W.L. Boelens
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Wijsbegeerte
Adam, Traute - Clementia Principis. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 148
pp., DM. 27,-.
Grassi, Ernesto - Macht des Bildes: Ohnmacht der rationalen Sprache. - DuMont
Schauberg, Köln, 1970, 231 pp., DM. 16,80.

Dr. J.L. Springer
Waar, wat en wie is God?
De vraag naar God als godsdienstwijsgerig probleem
H. Veenman & Zonen, Wageningen, 1969, 304 pp., f 23,-.
‘Heel deze wijsgerige studie is bedoeld als een offensief tegen de vloedgolf van
ongeloof in onze tijd’. Aldus geeft de S., bekend door zijn interesse o.a. voor
Anselmus en Jaspers, duidelijk aan wat hij met dit uitgebreide werk beoogt. Hij gaat
hierbij uit van het feit dat voor vele mensen heden het profetenwoord van Nietzsche
is gaan gelden: God is dood. Als goed historicus vraagt hij zich af wat Nietzsche
met dit woord wilde zeggen en als godsdienstfilosoof ontdekt hij de partiële waarheid
van deze hartekreet. In zijn antwoord op de vragen van de titel laat hij zich sterk
inspireren door Kant en diens opvatting omtrent de (on)mogelijkheid van de
metafysiek. Jaspers blijft zijn tweede inspiratie. Zo komt hij tot de conclusie, dat God
‘nergens’ is (niet te localiseren), niet ‘bestaat’, als we daaronder verstaan een
zintuigelijk waarneembare realiteit, en door de wijsgeer alleen negatief ‘gekend’ kan
worden. God is niet ‘objectief’, maar wel is hij aanwezig voor de gelovige mens in
een subjectieve existentiële ervaring. Wie God is kan alleen ervaren worden door
dit subjectief geloof aan een zich niet exclusief openbarende God. Het weten moet
plaats maken voor het geloven.
Deze korte samenvatting doet uiteraard onrecht aan de inhoud van dit belangrijke
werk waarin de S. steeds in contact blijft met de hedendaagse problematiek, praktisch
en theoretisch, en zich inspant ook voor de niet-vakmensen duidelijk te zijn.
Vanzelfsprekend roepen ook zijn antwoorden weer vragen op. Vraagt de feitelijkheid
van het mensenbestaan in deze wereld inderdaad om een dergelijke radicale
scheiding tussen ervaren, weten, geloven, als de S. ons met Kant en Jaspers eerder
laat ‘geloven’ dan aantoont? Staan we niet voor het feit, dat de vol-menselijke
ervaring zich op onvolkomen, maar echte wijze vertolkt in woord en begrip? Gaapt
er wel een afgrond tussen dit ervaren en begrippelijk kennen? Tussen weten en
geloven? Moet ‘objectief’ kennen alleen opgevat worden in natuurwetenschappelijke
zin? Sluit de ervaring van het mysterie iedere bovensubjectieve kenwijze uit?
Beantwoorden van deze vragen betekent een nieuw boek schrijven. Wij zijn dr.
Springer dankbaar dat hij de discussie hierover op zo'n eminente wijsgerige wijze
opnieuw aan de gang heeft gebracht in diep respect voor het mysterie van de levende
God.
J.H. Nota

Emmauel Levinas
Het menselijk gelaat
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Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak, Ambo, Bilthoven, 1969, 270 pp.,
f 14,50.
De Franse existentiefilosoof Levinas heeft in het Nederlandse taalgebied pas meer
bekendheid gekregen bij het verschijnen van zijn grote werk Totalité et Infini. Dit
moeilijke werk is dikwijls verkeerd geïnterpreteerd, vooral omdat men de religieuze
ondergrond en inspiratie van deze filosofie niet onderkende. Het is daarom een
goede gedachte geweest van inleider prof. Peperzak in het eerste deel van deze
bloemlezing teksten samen te brengen uit ‘Joodse wijsheid’ waarin Levinas zijn
Joodse geloof in de transcendente God heel duidelijk uitzegt en ‘de ander’ niet wordt
gezien als een ander ik, maar als een ander van God. Het tweede gedeelte geeft
enige meer uitvoerige expliciet wijsgerige teksten, samengevat onder de titel: Filosofie
van het menselijk gelaat. Een korte inleiding gaat aan het werk vooraf samen met
een bibliografie van Levinas’ publikaties, terwijl ongeveer 60 pp. noten aan het einde
helpen om de tekst te verduidelijken. Misschien dat een uitvoeriger inleiding de
lezing van het dikwijls moeilijke tweede gedeelte wat minder moeilijk zou gemaakt
hebben. Ook had ik graag wat meer gegevens gekregen over het leven van Levinas
om zijn wijsbegeerte beter te verstaan. Maar dit neemt niet weg, dat wij deze
uitstekende vertaling door O. de Nobel en A. Peperzak bijzonder aanbevelen bij
ieder die in echt filosoferen geinteresseerd is.
J.H. Nota
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Dr. J. van der Hoeven
De exacte wetenschap als toetssteen voor wijsgerig denken
(Intreerede) - Het Wereldvenster, Baarn, 1970, 22 pp., f 3,90.
Met deze rede aanvaardde Prof, van der Hoeven in Groningen het ambt van gewoon
hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte in verband met de ontwikkeling der
exacte wetenschappen. Schr. poneert als hoofdstelling dat het voor de studie van
de geschiedenis der wijsbegeerte van wezenlijke betekenis is dat zorgvuldig wordt
nagegaan wat de behandelde denker zegt over wiskundige en
natuurwetenschappelijke problemen (p. 8). Hij illustreert dit door enkele figuren uit
het continentale rationalisme en het Engelse empiricisme te bespreken, een terrein
waar schr. goed thuis is. Graag had ik in deze rede gezien hoe Van der Hoeven er
zelf over denkt, temeer daar hij aan het einde van zijn rede zijn hoofdstelling
relativeert door te zeggen dat hij niet wil beweren dat confrontatie van wijsbegeerte
en exacte wetenschap in alle gevallen heilzaam en doeltreffend zou zijn (p. 21). Mij
althans is niet duidelijk geworden wat schr. onder filosofie verstaat en hoe hij dan
de verhouding wijsbegeerte en wetenschappen ziet.
M. Jeuken

Max Horkheimer
Kritische Theorie. Bd. I - II
Fischer-Verlag, Frankfurt/M., 1968, 376 pp..
De lezer vindt in deze twee banden de artikelenreeks verzameld welke Horkheimer
publiceerde in het ‘Zeitschrift für Sozialforschung’ tussen de jaren '32 en '41. De
uitgave biedt een uitermate nuttige documentatie van de geboortejaren der kritische
theorie. In dit verband is met name het programmatische artikel uit de tweede band
te noemen: ‘Traditionelle und kritische Theorie’ dat in onze jaren weer opnieuw is
gaan functioneren als vindplaats van grondideeën voor de maatschappij- en
wetenschaps-kritiek. Tevens is door deze uitgave wat meer licht geworpen op de
auteur: Max Horkheimer, die tot nog toe enigszins schuil ging achter de schrijfdrift
van zijn vriend Theodor Adorno met wie hij samen de verantwoordelijkheid draagt
voor wat in onze dagen de ‘Frankfurter Schule’ is gaan heten. Kortom een uitgave
die zowel de wetenschapshistorici alsook de maatschappijcritici van onze dagen
hoopt te bereiken.
C.v. Buytenen

Edward J. Sillem,
John H. Newman,
The Philosophical Notebook
1. General Introduction to the Study of Newman's Philosophy
Nauwelaerts, Louvain, 1969, 258 pp..
Er zijn nogal wat wijsgerig-geschoolden die moeite hebben Newman te erkennen
als een filosoof van standing. Naar mijn mening is dit heldere en kritische werk juist
voor dezen, die toch toegankelijk zijn voor nuchtere en zakelijke argumenten, een
uitstekende gids om de originele denker te ontdekken. Tot hun verwondering zullen
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ze alle gefundeerde bezwaren tegen en tekorten bij de wijsgeer Newman in dit
geschrift royaal terugvinden. Misschien meer dan dat. Nauwkeurig gaat S. de bronnen
na waarop Newman steunde en komt dan tot de conclusie dat zijn wijsgerige
achtergrond zeer beperkt was. (Kant kende hij slechts uit de tweede hand). Maar
op een voorbeeldige wijze introduceert hij de lezer in de aard van zijn denken, die
wij thans zouden noemen: personalistisch, existentiëel en nu en dan
fenomenologisch. S. illustreert dit met overtuigende bewijzen. Geen wonder dat de
negentiende eeuw dit soort denken niet als wetenschappelijk kon waarderen. Eén
opmerking ten aanzien van dit overigens voorbeeldige werk zouden we ons toch
willen veroorloven. De schrijver gaat niet in op de vraag hoe het mogelijk was dat
Newman zijn tijd zo ver vooruit was. Ondanks zijn grondige kennis van Aristoteles,
staat hij toch in de lijn van Chrysostomos, Augustinus, Pascal: m.a.w. in de lijn van
het existentiële, personalistische Hebreeuwse denken. Dat hij van Joodse afkomst
zou zijn, is nooit bewezen. ‘His name and his nose’ zijn te povere argumenten. Maar
zijn geestelijke afkomst staat zonder meer vast.
Is deel I een algemene inleiding tot N.'s denken, het nog te verschijnen deel II zal
de tekst bevatten van diens, nog niet eerder gepubliceerd, wijsgerig aantekenboek.
S. de Jong
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Geschiedenis
Blunt, Wilfrid - The dream King. Ludwig II of Bavaria. - Hamish Hamilton,
London, 1970, 258 pp., geïll., 75/-.

Luc Verbeke
Vlaanderen in Frankrijk. Taalstrijd en
Vlaamse Beweging in Frankrijk of Zuid-Vlaanderen
Davidsfonds, Leuven, 1970, 242 pp., BF. 125.
Deze studie in een bewerking van een serie artikelen welke over een periode van
tien jaar (1957-1966) verschenen in Ons Erfdeel. Zij bevat twee delen. Eerst wordt
gehandeld over de ‘Strijd voor de Moedertaal’. Wellicht zal hier het hoofdstukje
waarin de Franse wetgeving wordt belicht in zake het gebruik van het ‘Vlaams’ de
lezer nog het meest boeien, naast de vele wetenswaardigheden als b.v. de taalstrijd
in de abdijen van de 12e eeuw. Het tweede deel vertelt een en ander over de
‘Betrekkingen tussen Zuid-Vlaanderen en Noorden Zuid-Nederland’. André Demedts
schreef een inleiding ‘Het land en zijn bewoners’ en een aardige slotbeschouwing
‘De Uitweg’. Het boek kan welkom zijn voor Vlaamse en Nederlandse lezers. Toch
zijn wij maar matig opgetogen over het geheel. Vanwege zijn al te fragmentarisch
karakter komt het immers niet boven het journalistieke genre uit. Te vaak klinkt er
een romantiek in door die onbehaaglijk stemt. Is dit een teken dat de zaak van
‘Vlaanderen in Frankrijk’ haar beslag gekregen heeft, of niet?
S. De Smet

Herman van Nuffel
Lamoraal van Egmont in de geschiedenis, literatuur, beeldende kunst
en legende
Nauwelaerts, Leuven, 1968, 158 pp., 65 pl, BF. 540.
In de strijd van de Nederlanden tegen Spanje in de 16e eeuw was Egmont een
bekende figuur. Hij was gehuwd met een Duitse prinses en had voor Keizer Karel
belangrijke diplomatieke opdrachten in Engeland vervuld. Hij verwierf grote roem
door het belangrijke deel dat hij had aan de overwinningen te St. Quentin en te
Grevelingen op de Franse legers. Met Oranje behoorde hij tot de voornaamste
Nederlandse edelen en genoot hij grote populariteit, waardoor andere figuren zoals
de graaf van Hoorne op de achtergrond werden gedrongen. Door zijn veroordeling
kreeg hij een internationale faam, die door voorstanders verdedigd werd, maar
evenzovele kritische tegenstanders kende. In 5 onderdelen, die ieder een eeuw
geschiedenis, nl. van de 16e tot de 20e eeuw en ook artistiek leven
vertegenwoordigen, wil S. het succes van Egmont en de kritiek op zijn persoon
nagaan. Men mag dus hier geen biografie verwachten. De S. houdt zich strikt aan
zijn opzet om een inventarisatie te geven van al hetgeen waarin Egmont voortleefde.
Een van de conclusies van de auteur is, dat Egmont nooit een lievelingsheld van
de geschiedschrijvers is geweest. Zijn internationale vermaardheid en zijn
nagedachtenis als vrijheidsheld heeft hij in vele kringen daaraan te danken dat hij
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een artistiek thema bij uitstek is geworden. Daarvan geven ook de vele illustraties
een goed beeld.
P. Grootens

Edouard Galic
De Rijksdag brandt
Elsevier, Brüssel, 1969, 312 pp., geïll., BF. 320.
Als een advocaat voor de wereldrechtbank van de geschiedenis treedt de auteur
op, om de zaak van de Rijksdagbrand van 27 februari 1933 uit de doeken te doen
en wel op een wijze die een onpartijdig geveld vonnis mogelijk maakt. Voor zijn
verweer tegen de ware schuldigen en de pleidooi voor het vrij weerloze slachtoffer
is S. goed voorbereid. De bestaande gedrukte documentatie heeft hij geheel verwerkt.
Talloze nog bestaande archiefstukken heeft hij opgespoord. Tenslotte heeft hij de
nog levende oog- of oorgetuigen ondervraagd. Uit dit enorme materiaal heeft de
schrijver zijn requisitoir opgebouwd. Vooreerst laat hij zien, dat alle gegevens erop
wijzen, dat de brand van de Rijksdag het vooropgezette werk was van het Naziregime
om Hitler de nodige populariteit te verschaffen en hem te helpen bij de verkiezingen
en
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zijn aanvallen op communisten en joden een rechtvaardige ondergrond te
verschaffen. Vervolgens toont hij aan, dat van der Lubbe onmogelijk alleen de brand
kan hebben gesticht, maar dat hij het slachtoffer geworden is van de intriges der
Nazileiders. De schrijver schetst dit alles in het geheel van het begin van de
ontwikkeling van het Nazisysteem.
Het boek, dat vertaald is door Alfred Pleiter en met interessante foto's werd
geïllustreerd, is zeer boeiend geschreven.
P. Grootens

J.J. Mostard
De Tsjechen
Vijftien eeuwen vrijheidsstrijd
Kosmos, Amsterdam, 1969, 119 pp., f 6,90.
De geschiedenis van het Tsjechische volk staat in het teken van de geestelijke
guerilla, met als hoogtepunten de rebellie van Jan Hus en van de intellectuelen
anno 1968. Beide ‘opstanden’ zijn gewelddadig door buitenstaanders neergeslagen.
Dit is zo ongeveer de leidraad die de schrijver van De Tsjechen terecht heeft
gehanteerd. De auteur zet al de feiten netjes op een rijtje en verschaft de lezer aldus
een duidelijk overzicht van de Tsjechische geschiedenis. De opzet van het boekje
laat nauwelijks een meeslepend betoog toe; de dorheid is echter recht evenredig
met de objectiviteit van de schrijver. De enige aanmerking die men kan maken is,
dat ondanks de goede gedachte van schrijver of uitgever om de oorspronkelijke
Tsjechische schrijfwijze van namen aan te houden er toch wel bijzonder veel fouten
op dit punt zijn gemaakt.
J.P. Schuyf

Wolfram von den Steinen
Geschichte als Lebenselement
(Dalp Taschenbuch 395 D), Francke Verlag, Bern, 1969, 142 pp., SF.
4,80.
In dit boekje wordt ons een bundel van 5 verspreide opstellen van de in 1967
overleden professor in de M.E. geschiedenis aan de universiteit van Basel, geboden.
Ze zijn van geschiedenis-filosofische strekking. Hoofdthema is, dat de huidige
wereldbeschouwing de geschiedenis niet mag beschouwen in een subjectivisme
van bovenpersoonlijke aard en dat de geschiedenis niet alleen evolutie is naar de
ons gemeende enigzaligmakende cultuur. ‘Geschichte als Lebenselement’ toont
dat de geschiedenis ook een eigen levensbetekenis heeft. ‘Das Vergebliche in der
Weltgeschichte’ laat zien, dat de mensengeschiedenis absurd is, als men alleen de
uiterlijke resultaten beschouwt. ‘Glück und Unglück in der Weltgeschichte’ richt zich
tegen de uitsluitende oorzakelijke geschiedenisbeschouwing. In dit opstel laat S.
zien hoe vaak het toeval een rol speelt en welke de noodlottige gevolgen zijn geweest
van de kolonisatie. ‘Kitsch und Wahrheit’ spreekt erover, hoe het kleine en
onbeduidende vaak aan het grote reliëf verleent. Tenslotte vertolkt de S. met ‘Freiheit’
uit de geschiedenis de ware zin van de vrijheid. Zo probeert S. tevens lessen uit de
geschiedenis aan de huidige mens voor te houden.
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P. Grootens

Daniel Guérin
Die Amerikanische Arbeiterbewegung 1867-1967
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1970, 176 pp., DM. 4,-.
Het Amerikaanse vakverenigingswezen verschilt in zoverre van het Europese, dat
het los van iedere ideologie is gegroeid. Het is, evenals het Amerikaanse partijwezen,
zuiver pragmatisch ingesteld. Maar terwijl het pragmatisme in de Europese
vakverenigingen geleidelijk de aanvankelijke ideologische verschillen begint te
overvleugelen, heeft datzelfde pragmatisme in Amerika steeds weer opnieuw tot
splitsingen geleid. Splitsingen, die uiteindelijk zijn uitgemond in de grote tweedeling
tussen AFL en CIO. Er zijn wel pogingen ondernomen, met name door de
communisten, om zich van de vakverenigingen meester te maken en ze aldus hun
ideologisch stempel op te drukken, maar die pogingen zijn steeds weer op niets
uitgelopen.
Daniel Guérin nu heeft in dit (uit het Frans vertaalde) boekje de geschiedenis van
het Amerikaanse vakverenigingswezen over de eerste eeuw van zijn bestaan
vastgelegd. Weliswaar met een duidelijk engagement voor de CIO en bijzonder
kritisch tegenover de AFL, maar toch voldoende objectief en historisch verantwoord.
Een
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heldere uiteenzetting van de wordingsgeschiedenis der Amerikaanse
arbeidersbeweging.
Hans Hermans

Lenin und Gorki
Eine Freundschaft in Dokumenten
Aufbau Verlag, Berlin und Weimar, 1970, 580 pp..
Het betreft in deze bundel niet de volledige briefwisseling tussen beide mannen.
Veel meer is opgenomen van wat Lenin aan Gorki schreef dan omgekeerd.
Waarschijnlijk had de schrijver ook meer gelegenheid alles te bewaren dan de
revolutionair. Behalve de briefwisseling zijn ook allerlei uitingen van de beide mannen
over elkaar opgenomen. Terwijl er ook nog een aantal krabbeltjes van Lenin
opgenomen zijn waaruit blijkt hoe deze zich inspande om het de schrijver aangenaam
te maken in de eerste jaren na de revolutie. De tegenstellingen die er tussen beiden
waren, worden niet verborgen gehouden, hoewel de algemene tendens is te laten
zien dat Gorki op het eind van zijn leven volkomen overtuigd was van het gelijk van
Lenin. Daarvoor is dan ook het herhaaldelijk door de schrijver bijgewerkte artikel
over Lenin opgenomen in zijn laatste vorm. Waarvan men dan wel moet beseffen
dat het onder het regiem van Stalin verschenen is.
C.J. Boschheurne

Ragnhild Hatton
Europe in the Age of Louis XIV
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1969, 263 pp., 213
pl., 14 klpl., BF. 168.
Pas na de lectuur van dit boek wordt de bedoeling van de titel Europe in the Age of
Louis XIV helemaal duidelijk: het gaat eigenlijk niet om Lodewijk XIV in de
schitterende afzondering van zijn hofhouding, maar om de werkelijke evolutie van
de periode 1648-1721, grosso modo de Periode van diens regering (1643-1715).
Die periode kenmerkt de auteur op intellectueel gebied als die van de
‘Frühaufklärung’ met als gevolg het ontstaan van een cosmopolitische beschaving,
over de nationale grenzen heen. In de laatste jaren zijn de historici achtereenvolgens
gaan gewagen van een wetenschappelijke financiële, commerciële revolutie om
deze tijd te karakteriseren. Het boek van Hatton vat de resultaten van dit recente
onderzoek samen. Zoals gebruikelijk in de serie Library of European Civilization is
het boek uitvoerig en uitstekend geïllustreerd. Een uitgebreide bibliografie en registers
verschaffen het een grote bruikbaarheid.
S. Heester

Elisabeth Wiskemann
Fascism in Italy: its Development and Influence
Macmillan, London, 1969, 141 pp., 15/-.
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In volgorde van tijd bekenden de Italiaanse fascisten zich als eersten openlijk voor
het gebruik van bruut geweld tegen socialisten en communisten. Tengevolge daarvan
is de term ‘fascisten’ de ergste scheldnaam geworden die deze linkergroepen voor
politieke tegenstanders weten te bedenken. Elisabeth Wiskemann vindt dat eigenlijk
te veel eer voor het fascisme van Mussolini, een derde-rangs-journalist, een
onbekwaam bestuurder, een ijdeltuit, die behagen schepte in geweld, maar die met
zijn oppervlakkig vertoon van schittering en bravour een aantal van zijn tijdgenoten
wist te begoochelen.
Veel heeft hij niet bereikt. Dat blijkt duidelijk uit de hele geschiedenis van het
fascisme, die in dit boekje met bewonderenswaardige beknoptheid en tevens
volledigheid wordt weergegeven. Behoudens het uitvallen van de monarchie zou
Italië er thans nauwelijks anders hebben uitgezien zonder die nare, beginselloze
en geweldlievende pocher die Mussolini was. Ook de ontleding die Elisabeth
Wiskemann geeft van de invloed die het Italiaanse fascisme oefende op soortgelijke
bewegingen elders, wijst in diezelfde richting. Hitler heeft zich in het begin van zijn
loopbaan wel enigszins laten inspireren door de Duce, maar heeft tenslotte toch
helemaal onafhankelijk zijn eigen, veel afschuwelijker weg ingeslagen. Dat het
fascisme peet zou hebben gestaan voor het Spanje van Franco en het Portugal van
Salazar noemt de schrijfster van dit boekje grotendeels legende.
Het is alleszins de moeite waard om van dit boekje uit de serie ‘The Making of
the 20th Century’ kennis te nemen.
Hans Hermans
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Politiek
Carlos Widmann
Report aus Cuba
List Verlag, München, 1970, 151 pp., DM. 11,80.
Vlot geschreven, maar tendentieus boek over Cuba, dat geeft de auteur, een
correspondent van de Süddeutsche Zeitung, zelf toe. Alles wat Castro gedaan heeft
of doet, wordt als goed aangezien en de Verenigde Staten worden als de boeman
afgeschilderd die de vooruitgang tegenhouden. Volgens de auteur gaat de Sympathie
voor Fidel Castro in het binnenland en in het buitenland vooruit. Alleen wie in het
verleden leeft, kan nog iets opbrengen voor het oude regime. In veertien
hoofdstukken wordt een en ander gezegd over de geschiedenis van het land, de
beweging van Castro, de revolutie, de maatschappelijke instellingen, de economie
van het land, de verhoudingen met de Sovjet-Unie, Ché Guevarra. Kritisch te lezen.
A. Van Peteghem

Hautmann - Krober - Grossmann
Kleines Lexikon zur politischen
Bildung Hornung Verlag, München, 1970, 189 pp., DM. 5,80.
Dit is de zesde uitgave van een handig zakboekje met encyclopedische uitleg over
de gebruikelijke terminologie in politieke artikelen en boeken. Een goede hulp, al is
deze natuurlijk vooral op Duitse Problemen af gestemd.
A. Van Peteghem

Jon Kimche
The Second Arab Awakening
Thames and Hudson, London, 1970, 288 pp., met krtn., en histor.
overzicht 1914-1969.
Of je het nu moet wijten aan hun rijke koloniale ervaring in het Midden-Oosten, of
aan hun aangeboren zin voor internationale verhoudingen, de Britten schrijven nog
steeds de beste journalistieke overzichten over de situatie daar. Een van hen - al
bezit hij dan officieel de Zwitserse nationaliteit - is Jon Kimche, joods journalist,
samen met broer David auteur van de bestseller Both sides of the Hill, die de
Palestijnse oorlog van 1948 verslaat.
De titel van dit nieuwe werk van Kimche verwijst naar het, inmiddels al meer dan
dertig jaar oude en klassiek geworden, boek van Georg Antonius, The Arab
Awakening, en is daarmee gelijk geplaatst. Antonius’ boek, dat de opstand van de
Arabieren beschrijft tegen de Turken, tegen koloniale overheersing, was allereerst
ideologisch, ‘gekleurde’ historie, zo men wil. Hetzelfde kan men van Kimches werk
zeggen. Wat de schrijver onder het tweede arabisch reveil verstaat, zegt hij eigenlijk
pas duidelijk in zijn laatste hoofdstuk, waarin hij zich afvraagt of Palestina een natie
of een verstrooiing is. Er groeit volgens hem, zowel in Israël als in de arabische
landen, een jeugd op die geen genoegen meer zal nemen met de verstarde posities
van de tegenover elkaar staande regeringen, die ‘routine slogans’ niet meer slikt,
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of ze nu komen van de Mapai, Nasser of al-Fath, en die daarvoor in de plaats vragen
stelt en een nieuw Midden-Oosten wil. Voordat schr. zover is, neemt hij 50 jaar
geschiedenis van het Nabije Oosten onder de loep, een halve eeuw die men nodig
heeft gehad om het onbruikbare, imperialistische verdrag van Versailles te niet te
doen, zonder dat, in de plaats daarvan, andere beschermende regels voor de vrede
in het Nabije Oosten gevonden werden. In die ontwikkeling blijkt de leidende rol
geleidelijk van Engeland op Egypte te zijn overgegaan. Aan Egypte wijdt de schrijver
dan ook het langste van zijn zes hoofdstukken. Zijn studie over Egypte is
belangwekkend om uitgebreide citaten uit geheime rapporten, die een interessante
kijk geven op Gamal Abd al Nasser's vergadertechniek. De twee hoofdstukken die
daaraan vooraf gaan, beschrijven het Europees gekonkel rond de verdeling van de
ottomaanse koek, en het ontstaan van twee politieke documenten die onlosmakelijk
verbunden zijn met de huidige problematiek van het Nabije Oosten: de verklaring
van Balfour (1917) en het verdrag van Sykes-Picot (1916).
In de hoofdstukken die volgen op dat over Egypte, kan men achtereenvolgens lezen
over het Iraakse politieke fenomeen Nuri es-Said, de enige arabische staatsman in
de twintiger- en dertiger jaren die de Engelsen aan kon - afgezien misschien van
koning Abdullah van Transjordanië en over Engelands afwijzende houding, toen
Abdullah, onafhankelijk van de Arabische Liga, in 1949 tot overleg probeerde te
komen met Israël.
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Hoofdstuk 5 geeft informatie over de eerste contacten tussen zionisten en Palestijnse
Arabieren, het arabisch verzet tegen de joodse immigratie, het overleg over de
vorming van een joodse Staat naast een arabische, en de crisis in het zionistisch
leiderschap, waaruit David Ben Goerion tenslotte zegevierend tevoorschijn kwam.
Enigszins ongeproportioneerd lang lijkt me het verslag over de zg. Lavon-affaire in
Kimches beschrijving van Israëls geschiedenis. Dan zijn we weer terug bij het eerder
genoemde laatste hoofdstuk dat vraagt naar Palestina's identiteit. Een vraag die
nauwelijks wordt geadstrueerd, laat staan beantwoord. Dit korte hoofdstuk is
ongetwijfeld het zwakste van Kimches boek. Het draagt nauwelijks feiten aan die
nog niet bekend waren en maakt zijn ideologische pretenties niet waar. Toch een
goed boek? Jawel. Om de vijf andere hoofdstukken.
E. de Moor

Lewis Chester, Godfrey Hodgson en Bruce Page
An American Melodrama
The Presidential Campaign of 1968
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 839 pp., £ 1 -.
Verkiezingen zijn in Nederland in zoverre ééndagsgebeurtenissen, dat zij eigenlijk
maar op één dag echte spanning teweegbrengen: de dag van de verkiezing zelf.
Daarvóór proberen de verschillende partijen wel wat beroering te schoppen in hun
propagandacampagnes, maar om nu te zeggen dat die campagnes meer dan een
paar driftige journalisten en televisie-commentatoren in opschudding brengen - nee!
De overgrote meerderheid van de kiezers wordt er koud noch warm van.
Hoogtepunten kennen die campagnes immers niet of nauwelijks; zij werken naar
het éne hoogtepunt van die éne verkiezingsdag toe en aangezien het nagenoeg
onmogelijk is de aandacht van het grote publiek vast te houden met langdurige
campagnes, waarin eigenlijk niets anders plaats vindt dan wat politiek geleuter,
komen zij meestal maar uiterst langzaam op gang en duren zij kort. Eer de kiezers
goed en wel in de gaten hebben dat er iets van ze wordt verwacht, is de hele zaak
al zo goed als voorbij.
In Amerika ligt dat anders.
Presidentsverkiezingen werpen daar hun schaduw zo ongeveer een vol jaar
vooruit. Niet dat het eigenlijke treffen tussen degenen die uiteindelijk als kandidaten
voor het presidentschap naar voren komen, zo lang duurt. Dät begint pas goed twee
maanden voor de verkiezingsdag. Maar daarvóór is de verkiezingscampagne al
lang aan de gang en heeft zij al verschillende spannende hoogtepunten gehad. Heel
in het begin van het jaar beginnen de partijen en de gegadigden naar de kandidatuur
zich in de verschillende Staten al te roeren. Dan volgen achter elkaar van april tot
juni of soms nog later de voorverkiezingen van New Hampshire tot Californië en dat
geeft spanningen iedere twee, drie weken. En dan volgt de maand van de
Conventies, waar over de kandidaat van de partij wordt beslist. Woeste feesten van
politieke hartstocht en politieke koehandel. Dán pas komen de kandidaten los. Kortom de Amerikaanse presidentsverkiezingen vertonen alle eigenschappen van
een naar klassieke regels opgebouwd drama, waarin de spanning steeds wordt
vastgehouden en voortdurend stijgt.
Een drama waarin een heel volk participeert, dat een heel volk gespannen bezig
houdt bijna een vol jaar lang.
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Hoe langer hoe meer begint ook Europa dat in te zien en mee te leven met de
spanningen van Amerika. Over vroegere presidentsverkiezingen zijn wel boeken
verschenen - niet al te omvangrijk overigens - maar buiten Amerika werden deze
zo goed als niet gelezen. Het eerste boek dat ook buiten Amerika aandacht trok,
was dat van White over de verkiezing van 1960, toen Kennedy werd gekozen. Over
de verkiezing van 1964 verschenen enkele boeken meer, bedoeld voornamelijk om
de Republikeinen, die toen een verpletterende nederlaag leden, een hart onder de
riem te steken. Over de verkiezing van 1968 verschijnt het ene boek na het andere
- en juist in Europa.
Dit boek is geschreven door drie Britse journalisten, die voor de Londense ‘Sunday
Times’ samen zo'n kwart miljoen mijlen kris kras door Amerika reisden om de hele
campagne van het begin tot het einde mee te maken en voor hun blad te verslaan.
Zij doen dat met grote journalistieke flair. Zij hebben er een lang verhaal van gemaakt,
maar het loont de moeite van het lezen. Het is een boeiend verhaal, dat tal van
bijzonderheden vastlegt die in andere publikaties weinig of geen aandacht krijgen.
Bijzonderheden vooral over de stemming onder de kiezers zelf. Het is in mindere
mate dan andere boeken een ‘inside story’ doch in meerdere mate een ‘grass root
story’ van het Amerikaanse melodrama van 1968. En daarom een waardevolle
aanwinst.
Hans Hermans
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Gedragswetenschappen
Henkus S.J., B. - Bijdrage tot een positieve ontwikkeling van het landelijk
onderwijsconflict. - Nederlandse Katholieke Oudervereniging, Den Haag, z.j.,
139 pp., f 12,-.
Kübler-Ross, Elisabeth - Lessen voor lebenden. - Ambo, Bilthoven, 1970, 278
pp., f 12,50.
Schultze, Walter, e.a. - Pädagogisches Lexikon. - Bertelsmann, Gütersloh, z.j.,
1407 en 1439 pp., DM. 75,- per deel.

Celia Green
Luciede dromen
(Boompaperback), Boom en zoon, Meppel, 1970, 164 pp., f 11,50.
Luciede dromen zijn die dromen waarbij de dromer zich bewust is dat hij droomt.
Het interessantste kenmerk is wellicht dat de dromer zelfs zijn eigen droom enigszins
in de hand heeft. Bv.: de dromer kan in zijn droom op een glas slaan om te zien of
het zou breken.
Dit verschijnsel van luciede dromen heeft de auteur, directrice van het Institute
of Psychophysical Research in Oxford, uitgebreid onderzocht, daarbij puttend uit
een overvloed van ongepubliceerd materiaal. De uiteenzetting van de auteur heeft
zelf ook iets weg van een luciede droom: er wordt een wonderlijke droomwereld
beschreven en bij deze beschrijving tracht de schrijfster het onderwerp de droom
in de hand te houden. In dit laatste echter is deze studie niet luciede genoeg en is
er te weinig greep op de behandelde stof. De relevantie van het behandelde
onderwerp komt daardoor te weinig naar voren.
G. Wilkens

R.D. Laing
Het zelf en de anderen
(Boompaperback), Boom en zoon, Meppel, 1970, 178 pp., f 10,-.
De auteur van deze psychiatrische studie verstaat de kunst om helder de
ingewikkeldheid van menselijke verhoudingen weer te geven. A treedt in contact
met B.B reageert op A.A op zijn beurt reageert op B's reactie op A, terwijl B weer
gaat reageren op A's reactie op B, etc.. Het resultaat is dat verhoudingen meer
bepaald kunnen worden door de omgang als zodanig dan door de personen die
met elkaar omgaan. En dit laatste leidt weer tot onechtheid in de individuele persoon,
waar het Zelf alle van-zelf-sprekendheid gaat verliezen. Om dit laatste is het nu
Laing in zijn beschrijving te doen: dat men van-zelfsprekend niet elkaar omgaat,
zodat men zichzelf niet verliest noch de ander probeert te winnen. Daarbij is steeds
van gelding dat hoe onhoudbaarder een positie binnen een sociaal systeem is, het
des te moeilijker wordt om eruit te komen. Laing vraagt zich met Confucius dan ook
af in het motto van zijn studie: ‘Je kunt eruit via de deur. Waarom gebruikt toch nooit
iemand die methode?’ Daarmee raakt Laing op uitnemende wijze in zijn studie het
probleem aan waarin geestelijke gezondheid bestaat. Men zal nooit uit de
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benauwdheid van het sociaal systeem komen wanneer niet in het geestelijke leven
van gelding is dat men slechts kan intreden na op het kloppen ‘binnen’ te hebben
gehoord. G. Wilkens

R.F. Dearden
The Philosophy of Primary Education
An Introduction
2
Routledge and Kegan Paul, London, 1969 , 194 pp., 12/-.
Er worden over de vernieuwing van het basisonderwijs nogal wat kreten geslaakt
de laatste tijd. Een van die kreten luidt, dat het onderwijs moet uitgaan van het kind.
Dat klinkt prachtig. Zó prachtig, dat onze Staatssecretaris van Onderwijs er een der
grondmotieven van heeft gemaakt voor een algehele herziening van onze wetgeving
op het basisonderwijs.
De schrijver van dit boek, die in Londen de wijsbegeerte van de opvoeding doceert,
onderwerpt nu deze kreet: ‘uitgaan van het kind’ aan een nauwgezet onderzoek.
Hij vraagt zich in de eerste plaats af wat men er eigenlijk onder verstaat. Het belang
van het kind? De belangstelling van het kind? Of de aanleg van het kind? Hij
constateert vervolgens bij degenen die deze kreet hanteren, de onmiskenbare
neiging om ófwel het belang ófwel de belangstelling ófwel de aanleg van het kind
te beschouwen als een soort natuurwetenschappelijk vast
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staande gegevens. Als gegevens dus die men eenvoudig heeft te aanvaarden en
waarover men zich geen waarde-oordeel mag aanmatigen - evenmin als over de
wet van de zwaartekracht of over het feit dat tweemaal twee vier is. Deze opvatting
echter verwerpt hij met de meeste stelligheid. Noch het belang, noch de
belangstelling, noch de aanleg van het kind onttrekken zich aan waarde-oordelen.
Iedere opvoeder moet zich terdege de vraag stellen ten eerste in hoeverre het kind
zijn eigen belang kan beoordelen, ten tweede in hoeverre hij bij het kind
belangstelling kan opwekken en waarvoor en ten derde welke eigenschappen van
het kind tot ontwikkeling moeten worden gebracht en welke niet. - Al deze punten
behandelt hij een voor een helder, diepgaand en met grote kennis van zaken in de
eerste helft van zijn boek. In de tweede helft voegt hij daar een aantal hoogst
belangwekkende beschouwingen aan toe over het leerplan, over het spel-element
in het onderwijs, over de zelf-expressie en de muzische ontwikkeling van het kind
en tenslotte over de morele opvoeding.
Een buitengewoon belangrijk boek, waar al degenen die zich met de opvoedkunde
en het onderwijs bezig houden, stellig kennis van moeten nemen.
Hans Hermans

Frank A. Geldard
Handboek van de psychologie, deel 1 en 2
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 490 en 357 pp., 2 delen f 16,-.
Bij de overvloed van beschikbare bronnen en publikaties die de auteur ten dienste
stond, is hij erin geslaagd een handboek van de psychologie samen te stellen dat
poogt de onwetendheid op dit gebied op te heffen.
Voortbouwend op een fundamentele inleiding in de drie voornaamste onderdelen
van de psychologie: motivatie, leren en waarneming, wordt steeds op een hoger en
afgeleid niveau de integratie van deze drie onderwerpen behandeld in de
gespecialiseerde en toegepaste gebieden van de psychologie. Ter afsluiting volgt
een hoofdstuk over de toekomst van de psychologie. Een overzichtelijke bibliografie
wordt gegeven bij elk behandeld onderdeel, terwijl een zakenregister de
bruikbaarheid van dit handboek verhoogd. Veel en relevant onderzoeksmateriaal
wordt er geboden. Een geschiedenis van de psychologie en een overzicht van een
ontwikkeling van de verschillende theorieën en stromingen ontbreken. Kwaliteit en
tekort liggen dan ook in wat resp. aangeboden en weggelaten wordt.
G. Wilkens

P.J. Tansey and Derick Unwin
Simulation and Gaming in Education
(Educational Paperbacks) Methuen Educational, London, 1969, 152 pp.,
15/-, hard- back 30/-.
De tijd dat de school haar leerlingen beschouwde als een soort varkensdarmen,
waar zij wetenschap in moest proppen net zo lang tot het presentabele worsten
waren, is voorbij. Het zoeken is alom naar nieuwe methoden om het onderwijs niet
alleen meer effectief maar ook meer aantrekkelijk te maken.
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Tot die nieuwe methoden behoort ook de invoering van nabootsing en spel. Hogere
vormen van onderwijs kennen de nabootsing al heel lang. Nabootsing bijvoorbeeld
van een rechtsgeding werd al lang geleden aan de juridische faculteiten toegepast
en nabootsing van de situatie in klas behoort niet tot de zeldzaamheden in de
onderwijzersopleiding. In het economisch onderwijs begint de Amerikaanse
‘case-method’ hoe langer hoe meer ingang te vinden. Het spel speelt in het onderwijs
nog niet zo'n belangrijke rol, maar buiten de school heeft het zijn deugdelijkheid wel
bewezen.
De beide auteurs van dit boekje hebben een groot aantal voorbeelden van
nabootsing en spel in opvoeding en onderwijs verzameld en geven ook - en dat is
het belangrijkste - zéér interessante mogelijkheden aan om in lager en voortgezet
onderwijs deze beide elementen in te voeren. Zij wijzen in het bijzonder de weg
naar allerlei experimenten die op dit punt elders, met name in Engeland en Amerika,
zijn ondernomen.
Waar het hun om gaat is het onderwijs voor de kinderen interessant te maken.
De kinderen de begeerte naar leren bij te brengen. De school, menen zij, moet nog
veel leren bijvoorbeeld van de reclamewetenschap. Als het mogelijk is miljoenen
mensen te interesseren voor een of andere soort margarine, waarom dan niet voor
zelfontwikkeling?
En daar hebben zij schoon gelijk in.
Hans Hermans
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Sociale wetenschappen
Ackerley, J.R. - Mijn vader en ikzelf. - Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1970, 191
pp..
Arendt, Hannah - On violence. - Allen Lane, London, 1970, 106 pp., 25/-.
Beck, Heinrich - Machtkampf der Generationen. - Knecht, Frankfurt, 1970, 106
pp., DM. 8,80.
Claësson, Bent H. - Jongen en meisje/Man en vrouw. - NVSH, 's-Gravenhage,
1970, 135 pp.
Daümling, Dr. Adolf M. en Kurt Posschl - Selbstbild und Fremdbild der
Aufsichtsbeambten im Strafvollzug. - Enke, Stuttgart, 1970, VIII, 109 pp., DM.
22,-.
Derksen, Drs. S.C. - Hoe leren we de vrede. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
1970, 174 pp., f 9,50.
D'Olieslager, Godelieve - Arbeiders en kultuur. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1970, 464 pp., BF. 325.
Dooghe, G. - De structuur van het gezin en de sociale relaties van de bejaarden.
- De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 290 pp., BF. 295.
Dovifat, Emil - Handbuch der Publizistik III. - Walter de Gruyter & Co., Berlin,
1969, 655 pp., DM.76,-.
Ellison, Harlan - The glass teat. - Ace Books, New York, 1970, 318 pp., $ 1,25.
Escarpit, Robert - Le littéraire et le social. - Flammarion, Paris, 1970, 315 pp.
Figes, Eva - Patriarchal attitudes. Women in society. - Faber and Faber, London,
1970, 191 pp., 36/-.
Franco, Victor - La grande aventure du Club Méditerranée. - Laffont, Paris,
1970, 331 pp.
Goodwin, R.M. - Elementary Economics from the Higher Standpoint. Cambridge Univ. Press, London, 1970, 199 pp., 50/-.
Goulart, Ron - The assault on childhood. - Gollancz, London, 278 pp., 44/-.
Haan, Henk de, en Paul van Bredrode - Feiten over jeugdseksualiteit. - NVSH,
's-Gravenhage, 1970, 93 pp.
Halloran, James D. - The effects of television. - Panther Books, London, 1970,
224 pp., 10/-.
Het kommune boek. - Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1970, 104 pp..
Het rode boekje voor scholieren. - Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1970, 128 pp..
Kando, Ata - Slaaf of dood. - Meulenhoff-Bruna, Amsterdam, 1970, 40 foto's,
f 7,50.
Künzel, Renate - Der Werbefachmann. Eine empirische Studie zur Entstehung
neuer Berufspositionen. - Enke, Stuttgart, 1970, VIII, 187 pp., DM. 26,-.
Leuven, traditie en toekomst van een universiteit. - Lannoo, Tielt, 1970, 248
pp., fotoboek, BF. 620.
Overstraeten, Toon van - Dossier Limburg.
De grote staking. - West-pockets, De Panne, 1970, 150 pp., BF. 80.
Paranque, Régis - Le malaise français. - Le Seuil, Paris, 1970, 207 pp.
Riedé, Leo - Mannen onder elkaar. - De Arbeiderspers, Amsterdam, 1970, 167
pp.
Robert, Fernand - Un mandarin prend la parole. - Presses Universitaires de
France, Paris, 1970, 269 pp., FF. 25,-.
Roessing, Dr. K.H. - Welzijn, cultuur en vormingswerk. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1970, 153 pp., f 9,90.
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Runge, Erika - Frauen. Versuche zur Emanzipation. - Suhrkamp, Frankfurt,
1970, 274 pp..
Sauvy Alfred - La révolte des jeunes. - Calmann-Levy, Paris, 1970, 269 pp.,
FF. 15,-.
Sigusse, Albert - Salauds de jeunes! - Denoël, Paris, 1970, 242 pp.
Vredenberg - Alink - Spiegel der wereld. - Oosthoek, Utrecht, 1969, 134 pp.,
geïll., f 17,50.
Willener, Alfred - L'image-action de la société. - Le Seuil, Paris, 1970, 350 pp.
Winckler, Lutz - Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer Sprache.
- Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1970, 148 pp., DM.4,-.
Woodhouse, D.H. - Interactie in het huwelijk. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1970, 36 pp., f 1,75.
Zuidema, Dr. P. - Produktie, kapitaal en produktiviteit. - Erven F. Bohn, Haarlem,
1970, 117 pp., f 25,-.

Robin Fox
Verwantschap en huwelijk
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 271 pp..
Dit boek is de bewerking van een reeks colleges en bedoeld als een algemene
inleiding tot de antropologische benadering van verwantschap en huwelijk. Na een
korte historische schets en wat fundamentele informatie over de methodiek in het
verwantschapsonderzoek, wijdt de auteur enkele

Streven. Jaargang 24

216
hoofdstukken aan de wijzen waarop verschilfende verwantschapsgroepen tot stand
komen. Vervolgens gaat hij dieper in op verwantschapssystemen als methoden om
huwelijksrelaties tussen groepen te organiseren. Het laatste hoofdstuk handelt over
verwantschapsterminologie. De schrijver toont aan dat verwantschapssystemen
antwoorden zijn op verschillende herkenbare vormen van druk binnen een kader
van biologische, psychologische, ecologische en sociale begrenzingen.
‘Door variaties in de sociale structuur te analyseren leren we iets over de soort
Homo sapiens’, schrijft Fox in zijn voorwoord. Dit oogmerk komt in het onderhavige
werk goed tot zijn recht. Mede doordat de spreekstijl werd gehandhaafd is dit niet
altijd even gemakkelijke boek toch prettig leesbaar. Gaarne aanbevolen.
J.J.C. Marlet

Julius Carlebach
Caring for Childern in Trouble
Routledge & Kegan Paul, London, 1970, 198 pp., £ 1.15.
De ‘kinderen in moeilijkheden’, waarover dit boek handelt, zijn kinderen die met de
rechter in aanraking zijn geweest of dreigen te komen.
Pogingen om voor dergelijke kinderen speciale instituten in het leven te roepen
en aldus de rechter de mogelijkheid te openen hen naar deze instituten inplaats van
naar een gewone gevangenis te verwijzen dateren in Engeland al uit de tweede
helft van de achttiende eeuw. Maar wat voor instituten moesten dat zijn? Daarover
hebben de gedachten zich in de loop van twee eeuwen voortdurend verder
ontwikkeld. Soms onder invloed van hartstochtelijke pleidooien zoals die van Mary
Carpenter, die zich van God geroepen achtte om het land te alarmeren tegen
misstanden, die zij zwaar overdreef, en die zelf een instituut ging leiden waar het
evenmin erg goed ging, doch waar niemand kritiek op durfde geven uit angst voor
haar giftige pen. Soms onder invloed van sensationele berichten in de kranten.
Soms ook onder invloed van rustig te werk gaande en de puntjes op de i zettende
staatscommissies.
Voor wie het lot van deze kinderen ter harte gaat is dit boek, dat die hele
ontwikkelingsgang beschrijft, zeer lezenswaard vooral omdat het duidelijk de
kernpunten van de talrijke discussies over hun behandeling aangeeft. Straf of geen
straf? Gevangenis of hospitaal? Afsluiting of opname in de maatschappij? Losmaking
van het gezin - in feit dus een veroordeling van de ouders - of samenwerking met
het gezin? Allemaal vragen, waarover veel is nagedacht en waarover het nog steeds
de moeite waard is na te denken.
Hans Hermans

Tegenspraak, 4. Student-en-Kerk
Gooi & Sticht, Hilversum, 1970, 65 pp..
Deze vierde aflevering is gewijd aan de studentenkerk. We vinden een hoeveelheid
informatie over wat in enkele studentenkerken en -parochies gebeurt (Leuven,
Tilburg, Amsterdam, Groningen, Bochum) en een soort visie op de toekomst van

Streven. Jaargang 24

een studentenkerk (bijdrage van Heerlen). Daarnaast enkele beschouwende
bijdragen van ‘het kollektief’ en (of) van F.v.d. Oudenrijn.
Het informatieve gedeelte lijkt ons het meest belangrijke en het meest interessante.
De artikelen van het ‘kollektief’ zijn wat moeilijk verteerbaar. Enerzijds mist men een
goed onderscheid tussen studentenkerk en studentenparochie: ‘De religieuze kriteria
van gemeenschapsvorming zijn immers - maatschappelijk gezien - afgeleide kriteria.
Ze zijn niet van politieke aard’. M.a.w. een parochie is dus geen politieke partij of
een studentenbeweging. Toch schijnt zij deze taak op zich te moeten nemen volgens
de auteurs. Men krijgt zelfs de indruk dat de enige maatstaf van waar- achtig geloof
bestaat in een deelname aan het studentenprotest. Vervolgens worden veelvuldig
woorden gebruikt die vaag en algemeen zijn, om niet te zeggen nietszeggend. Men
mist ook een ‘einfühlend Verstehen’ in de beschouwingen, uiteindelijk toch
noodzakelijk voor een juist begrip. Tot slot: de arrogante en soms hautaine toon
maakt het lezen niet direct tot een verkwikkende bezigheid.
J. Ruijter
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Literatuur
Albrecht, Günter und Günther Dahlke - Internationale Bibliographie zur
Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Teil
1: bis 1789. - Volk und Wissen, Berlin, 1969, 1045 pp., M. 68,-.
Bersani, Jacques, e.a. - La littérature en France depuis 1945. - Bordas, Paris
/ Asedi, Bruxelles, 1970, 863 pp., BF. 320.
Bordewijk, F. - Noorderlicht. - (Sala- mander), Querido, Amsterdam, 1970, 255
pp..
Földes, Jolán - De gouden oorringen. - (Salamander), Querido, Amsterdam,
1970, 222 pp..
Fournier, Alain - Het grote avontuur. - (Salamander), Querido, Amsterdam,
5
1970 , 220 pp..
Jauss, Hans Robert - Literaturgeschichte als Provokation. - Suhrkamp, Frankfurt,
1970, 251 pp., DM. 6,-.
Kunert, Günter - Warnung vor Spiegeln. - Carl Hanser Verlag, München, 1970,
87 pp..
Kurz, Paul K. - Über moderne Literatur. Standorte und Deutungen. 1 en 11. Verlag Josef Knecht, Frankfurt/M., 1967 en 1969, 249 en 335 pp., DM. 19,80
en DM. 24,-.
Rutgers van der Loeff, An - Alleen tegen alles. - (Salamander), Querido,
Amsterdam, 1970, 125 pp..
Schultz, Hartwig - Vom Rhythmus der modernen Lyrik. - Carl Hanser Verlag,
München, 1970, 160 pp..
Weimar, Klaus Versuch über Voraussetzung und Entstehung der Romantik. Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1968, 90 pp., DM. 14,-.
Wellershoff, Dieter - Literatur und Veränderung. - Kiepenheuer & Witsch, Köln,
1969, 185 pp., DM. 8,-.

Jaak Stervelynck
Het tuinfeest
De Clauwaert, Kessel-Lo, 1970, 125 pp., BF. 135.
Het tuinfeest beschrijft een dag uit het leven van een notaris die op het hoogtepunt
van zijn carrière brutaal geconfronteerd wordt met de leegte van het
bourgeois-bestaan dat hij zorgvuldig en berekenend opgebouwd heeft. Die leegte
is er gekomen door de vlucht naar Afrika van zijn zeventienjarige dochter Marleen,
die zelfstandig haar weg wil gaan. En in het mondaine kader van het tuinfeest, waar
de society haar nieuwe tenniskampioen viert, stormen vragen en herinneringen op
de notaris af. De achtergronden van zijn succes als notaris, de verhouding tot zijn
vrouw Blanche, de ruggegraatloosheid van zijn leven, de banaliteit van het milieu
waarin hij vertoeft, de aantrekkingskracht van Iréne, de weduwe van zijn broer Serge,
die hij - gewild? ongewild? - in de dood gedreven heeft, de pijn om de vlucht van
zijn oogappel Marleen, het zijn de zovele scherven die in de 17 hoofdstukjes van
deze korte roman werden samengeschreven tot een totaalbeeld van menselijke
zwakheid en ontgoocheling.
J. Gerits
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Raymond Brulez
De toren van Lynkeus
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 130 pp., geïll., BF. 155.
Brulez' De toren van Lynkeus verscheen in de reeks ‘Open Kaart’, autobiografieën
van Nederlandse en Vlaamse auteurs. De titel reeds van dit zelfportret verraadt het
absoluut individualisme dat kenmerkend is voor Brulez. Toch is zijn toren van
Lynkeus geen ivoren toren zonder meer. Brulez' individualisme is het gevolg van
zijn sterke persoonlijkheid en geenszins van een a-sociale levenshouding of een
romantische kwetsbaarheid. Dit kunnen we opmaken uit zijn beschouwingen over
zijn jeugd, zijn familie, zijn groei naar het schrijverschap. De literaire produktie van
Brulez beslaat een kwarteeuw, van 1930 tot 1955, van André Terval tot de quadrilogie
Mijn Woningen. Dat hij sindsdien alleen nog een bundel korte verhalen, Proefneming
tot eenzaamheid (1969) gepubliceerd heeft, vloeit voort uit zijn opvatting van de
literatuur als liefhebberij en niet als bedrijf. Dat hij in deze liefhebberij, in het schrijven
als ‘poëtische aanvulling der werkelijkheid’ uitmunt door zijn scherpe observatie
(zijn Lynkeusblik!) en zijn bekommernis om echte menselijke cultuur, zal door
niemand aangevochten worden. Ook voor wie belang stelt in de
literatuurgeschiedenis, is

Streven. Jaargang 24

218
de visie van Brulez op de literatuur en de literaire stromingen waaraan hij actief
meegewerkt heeft, zeer interessant.
J. Gerits

Russell E. Brown
Hans Henny Jahnns ‘Flusz ohne Ufer’
Eine Studie
Francke Verlag, Bern-München, 1969, 123 pp., Schw. F. 14,80.
Jahnns imposante, tweeduizend pagina's omvattende trilogie ‘Flusz ohne Ufer’,
bestaande uit de delen ‘Das Holzschiff’, ‘Die Niederschrift des Gustav Anias Horn’
en de bij de dood van de auteur in 1959 nog altijd niet voltooide ‘Epilog’, was tot
heden meer voorwerp van be- en verwondering dan van diepgaande studie. Russell
Brown verricht daarom veel literair-wetenschappelijk grondwerk. Hij registreert
nauwkeurig alle passages, gebeurtenissen, motieven, die in deze sterk
autobiografisch gekleurde roman op Jahnns eigen belevenissen teruggevoerd
kunnen worden. Hij reconstrueert de dertig jaren bestrijkende ontstaansgeschiedenis
van de roman en probeert de versluierde geografische namen te ontraadselen. Ook
onderzoekt hij naast de formele opbouw (= de constellatie van delen, hoofdstukken
en paragrafen) de meer inhoudelijke, door herhaling en ‘Echo-Wirkung’ van bepaalde
thema's en motieven voortgebrachte inwendige structuur van de trilogie. Dat Brown
niet probeert om deze laatste structuur met Jahnns wereldbeschouwing en psyche
in verband te brengen, zal wellicht menigeen betreuren. Maar aangezien B. in zijn
voorwoord uitdrukkelijk verklaart, dat hij slechts een werkimmanente interpretatie,
verbonden met de biografische methode, nastreeft en daarom zijn boek voorzichtig
als ‘Studie’ betitelt, moet men hem het recht op beperking laten, ook wanneer men
- zoals de recensent - ervan overtuigd is, dat zonder filosofie en psychologie een
interpretatie van Jahnns trilogie nauwelijks mogelijk is. Bezwaarlijk is het, dat B. ook
in zijn werkimmanente interpretatie niet diep genoeg doorstoot. Hij had toch tenminste
een poging moeten ondernemen om de esthetische eenheid en werking der trilogie
na te speuren. Het blijft hier bij enkele vage aanduidingen, wanneer hij de voor
Jahnn centrale en door deze zeer extravagant opgevatte motieven dood en liefde
bespreekt. Browns werk beperkt zich derhalve grotendeels tot het vergaren van
feitelijke gegevens. Dit heeft hij echter op zo kundige wijze gedaan, dat zijn
materiaalverzameling volgende onderzoekers grote diensten zal kunnen bewijzen.
Th. van Oorschot

Horst Fritz
Literarischer Jugendstil und Expressionismus. Zur Kunsttheorie,
Dichtung und Wirkung Richard Dehmels
J.B. Metzler, Stuttgart, 1969, 310 pp., DM. 42,-.
R. Dehmel (1863-1920), ooit een favoriet van de 1900-generatie, is thans verstoft.
Deze studie wil de eventuele onrechtvaardigheid van dit historische oordeel niet
aanvechten, maar Dehmel gebruiken om aan te tonen dat hij (zowel in zijn lyriek en
theorie als in zijn complete levensstijl en -sfeer) een bindteken is met het
expressionisme. Dehmel is uit het naturalisme voortgekomen, maar heeft er zich
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schrap tegen afgezet. Kritisch leidde deze houding tot formele consequenties
(ornamentele liefdeslyriek, abstrahering, metafoorgehalte) en uiteraard ook tot
nieuwe inhouden (vergeestelijking van het reële, kunst als substitutie van religie,
realiteitsvlucht) met opvallende expressieve lagen: levensaffirmatie, visionair
profetisme, een (zij het mislukt) engagement in de actualiteit. Juist deze kenmerken
stellen S. in staat Dehmel te zien als een basis (of achtergrond) van de
expressionistische generatie, vooral in de lyriek die immers ook het voorbije verwerpt
in een poging (en behoefte) om een nieuwe bestaanswijze in de Aufbruch-idee te
ontwerpen. S.'s argumentering is imponerend en sluitend, althans in functie van
Dehmels karakteristieken; daarmee is niet definitief de thans actuele vraag opgelost
of het expressionisme ja dan nee een volkomen nieuwe start is geweest dan wel
een deel van een gebonden literatuurevolutie waarvan de Jugendstil en dus Dehmel
eveneens een autonoom aspect zouden uitmaken. Wel kan worden genoteerd dat
voor een Synthese van deze problematiek in deze Studie gaaf materiaal wordt
aangedragen zonder welke een uiteindelijke beslissing niet mogelijk is.
C. Tindemans
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Theater
Goethe, e.a. - Torquato Tasso. Regiebuch der Bremer Inszenierung. Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 194 pp., DM. 4,-.
Grass, Günter - Theaterspiele. - Luchterhand, Neuwied, 1970, 409 pp., DM.
19,80.
Kaul, A.N. - The Action of English Comedy. - Yale University Press, London,
1970, 338 pp., 79/-.
Zweers, W. en L.A. Welters - Toneel en publiek in Nederland. - Universitaire
Pers, Rotterdam, Rotterdam, 1970, 260 pp., f 7,50.

Klaus Schöning, Hrsg.
Neus Hörspiel. Texte. Partituren
Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 464 pp., DM. 30,-.
Nu de Hörspielpreis für Kriegsblinden in 1968 werd toegekend aan Ernst Jandl en
Elfriede Mayröcker (Fünf Mann Menschen) en in 1969 aan Wolf Wondratscheck
(Paul oder die Zerstörung eines Hörbeispiels) (beide hier afgedrukt, de eerste als
gramofoonplaat bijgevoegd), lijkt een anthologie van progressieve hoorspelen nog
amper riskant. Toch blijft het pionierskarakter van deze verzameling evident.
Synthetisch geproduceerde, elektronisch vervormde zinnen en constructies,
spraakklanken en fonemische fragmenten, technisch gemanipuleerde geluidigheid,
woord- en tooncollages, klankmengsels en stereotruucjes kenmerken de jongste
ontwikkeling van het experimenthoorspel. De 15 opgenomen scenarii (soms visueel
uitgedrukt, pop-ig geïllustreerd, in geluidspartituur gesignaleerd, in regieboek
geregistreerd) lopen stuk voor stuk tussen de literaire autonomie en de
geluidsstudiomontage in; het dramatische karakter wordt verlegd naar de
technologische know-how, de epische gevoeligheid van de woonkamerintimiteit is
weggeblendet en de radiostations spelen maecenas voor een waaghalzige
undergroundtroep. De publieksminderheidsstatus van de radio staat hier
mogelijkheden toe die de televisie zich sociologisch en programmatechnisch ontzegt.
De literatoren hebben de schrijftafel ingeruild voor de snijtafel waar de
oscillogrammen en de modulatoren de boventoon bepalen, terwijl deze
vertechnisering ondertussen perfect beantwoordt aan ook elders in behandeling
staande fenomenen: de demontage van de realiteit, de versplintering van het
bewustzijn, het gedesintegreerde wereldbeeld. Dit alles presenteren het voorwoord
(K. Schöning) en de teksten voorbeeldig: Peter Handke (Hörspiel), Richard Hey
(Die Ballade von Eisernen John), Max Bense en Ludwig Harig (Der Monolog der
Terry Jo), Klaus Hoffer (fürsorglich..., vorzüglich ...), Ludwig Harig (Ein Blumenstück),
Franz Mon (das gras wies wächst), Reinhard Döhl (Herr Fischer und seine Frau
oder Die genaue Uhrzeit), Jürgen Becker (Häuser), Paul Pörtner (Alea), Rainer
Puchert (Der grosse Zybilek), Gerhard Rühm (Ophelia und die Wörter), Kriwet (ONE
TWO TWO) en Mauricio Kagel ((Hörspiel) Ein Aufnahmezustand) plus de twee
bekroonde.
C. Tindemans
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Hans Günther Bickert
Studiën zum Problem der Exposition im Drama der tektonischen
Bauform.
Terminologie-Funktionen-Gestaltung
N.G. Elwert Verlag, Marburg, 1969, 130 pp., DM.18,-.
S. inventariseert wat de dramatheoretici hebben bedacht i.v.m. de expositie
(stofopening en structurele beginfase) in het gesloten drama (strenge constructie,
leunend op retoricale harmonie, regelmatige structuur). De functies, de vormen en
het technische vocabularium worden streng-systematisch op een rijtje geschaard.
Aangezien recent weinig materiaal werd aangedragen voor de typologie van het
drama, maakt deze studie een dankbare aanvulling uit die methodisch en
bibliografisch indrukwekkend is.
C. Tindemans

Anatomy of an Illusion. Studies in 19th-Century Scene Design
Scheltema & Holkema, Amsterdam, 1969, 92 pp., f 21,80.
Het 4e internationale congres voor theater-geschiedenis (Amsterdam 1965), waarvan
dit boek de verslagen bevat, is slechts los gebonden door het begrip 19e eeuw;
niemand
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heeft precies uitgepraat hoe de periodisering ervan verloopt. Centraal staat het
decor, het geestelijke landschap, dat door middel van een decoratief element
medeopbouwend moet fungeren als een essentieel aspect van de totale vertoning
en dus van het theater zelf. A.M. Nagler plaatst de autonomie van het geschilderde
decor voorop, het zoeken naar de illusie, ‘le pittoresque dans l'exactitude’. De meeste
referenten lopen dan verloren in de individuele praktizanten van dit principe. B.
Hunningher probeert een synthese van picturale wil naar symbolistische functie. De
belangrijkste bijdrage is die van S. Hähnel over G. Craig, een keurige analyse van
het begrip realisme als scenisch idee. 63 historische illustraties staan mee als
demonstratieve apparatuur afgedrukt.
C. Tindemans

Vito Pandolfi
Histoire du théâtre. 5
Marabout, Verviers, 1969, 414 pp., BF. 95.
Dit 5e deel sluit een degelijke geschiedenis van drama en theater in pocketformaat
gaaf af. Behandeld worden het USA-theater (van O'Neill tot Broadway), de
renaissance van de mythe (dwars door de generaties heen, b.v. Maeterlinck, de
Ghelderode, Claudel, Giraudoux, de Montherlant, Audiberti, het Abbey Theatre,
Hofmannsthal, het Poolse en Joodse theater), de avantgarde (van Jarry tot
surrealisme, maar ook verrassend het Duitse expressionisme, Brecht en
Majakowskij), tendensen vandaag (koude-oorlog-theater, het Oosteuropese theater,
de erfenis van Piscator tot P. Weiss, P. Handke, A. Gatti en D. Fo, de happening,
het theater in de derde wereld, het andere Amerika), uitlopend op een zorgvuldige
prognose op functie en zin van het theater. Deze serie onderscheidt zich niet door
encyclopedische volledigheid, maar door idee en visie, selectiviteit en
oordeelsvermogen.
C. Tindemans

Bernard Poirot-Delpech
Au soir le soir. Théâtre 1960-1970
Mercure de France, Paris, 1969, 292 pp., FF. 25,-.
De bekende Le Monde-theatercriticus biedt hier zijn eigen eindoordeel over de
theaterjaren 60 aan. Alles zit aan deze man mee: zijn verstandig oordeel, zijn
doorzicht van bijkomstige en vitale gebeurtenissen, zijn zin voor blijvende en
voorbijwaaiende stukken en auteurs, zijn zintuig voor regisseurs en stijlen. Zo is hij
in staat een eigen signalement op te geven dat op constanten aanstuurt en niet de
drukke actualiteit wil herkauwen. Typerend-Frans is nog altijd dat het hoofdaccent
op de individuele mensen blijft liggen en de collectiviteitsbeweging in het theater er
wat schamel bijhangt. Niettemin weet hij van auteurs te vertrekken en bij regisseurs
uit te komen (Grotowski, J. Lavelli, V. Garcia, A. Mnouchkine b.v.). Daarom ook blijft
hij als chroniqueur bescheiden; hij vangt het wezen van 10 jaren Frans (d.w.z.
overwegend Parijs) theater op in sierlijke, persoonlijke termen, niet bang voor het
bon-mot, met zin voor relativiteit. Een beheerste liefde die lang niet blind blijft voor
de vreselijke impasse.
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C. Tindemans

Eugenio Barba, ed.
Jerzy Grotowski
Towards a Poor Theatre
Methuen, London, 1969, 262 pp., 55/-.
Deze oorspronkelijk Deense uitgave, in werelddistributie overgenomen door het
Londense bedrijf, is een bundel opstellen over de persoon, de stijl, de werkwijze en
de standpunten van de Poolse theatervernieuwer J. Grotowski. Het geheel leest als
een reeks seminarieteksten over de fysische oefeningen en de contemplatieve
fundering. De sterke nadruk op de lichamelijkheid van de acteur is, behalve in eerste
instantie een intensifiëring van de uitdrukkings-instrumentaliteit, vooral een
ontwikkelingseffect van het psycho-fysiologische organisme dat de acteur in
Grotowski's opvatting moet zijn; met alle middelen van het lichaam moet niet langer
een werkelijkheid worden nagebootst, maar een ervaring uitgebeeld. Daarom zijn
deze teksten zonder meer plichtlectuur voor de actuele theatervakman; dat betekent
echter nog altijd meer een mentale staat van werken dan een gecodificeerd systeem
van weetjes en kneepjes.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Bentmann, Reinhard - Die Villa als Herrschaftsarchitektur. - Suhrkamp,
Frankfurt, 1970, 186 pp..
Bott, Gerhard - Das Museum der Zukunft. - DuMont Schauberg, Köln, 1970,
311 pp., DM. 14,80.
Spiller, Jürgen, Hrsg. - Paul Klee. Unendliche Naturgeschichte. - Schwabe &
Co. Verlag, Basel/Stuttgart, 1970, 511 pp., 600 afb., S.F. 116.

Arnold Hauser
Methoden moderner Kunstbetrachtung
Verlag C.H. Beek, München, 1970, XII-463 pp., geb., DM. 19,80.
Verschenen in 1958 onder de titel Philosophie der Kunstgeschichte wordt de
belangrijke studie van A. Hauser nu, ongewijzigd, heruitgegeven onder de titel
Methoden moderner Kunstbetrachtung. Het boek vormt een verantwoording van de
methode die Hauser heeft aangewend in zijn Sozialgeschichte der Kunst und Literatur
en Der Manierismus. Maar onafhankelijk hiervan is het ook een uitstekende inleiding
op de actuele problematiek van de kunstgeschiedenis. Al te vaak immers heeft deze
zich, in een verkeerd begrepen autonomie, tot haar filologische opgave beperkt,
zonder zich rekenschap te geven van haar ideologische en sociale gebondenheid.
Dit boek over de methode handelt in feite over de grenzen van de kunsthistorie en
over de verhouding van deze laatste tot het leven.
G. Bekaert

Toulouse-Lautrec
(Genie en Wereld), Heideland, Hasselt, 1969, 271 pp., 194 ill., in reeks
BF. 375, los BF. 475.
Ongeveer gelijktijdig verscheen in de serie Genie en wereld een deel over
Michelangelo en een over graaf Henri de Toulouse-Lautrec. Grotere tegenstelling
kan men zich (op het eerste gezicht) niet indenken dan tussen deze twee figuren
en hun respectieve verhoudingen van genie en wereld. Een paar vergelijkingspunten
zijn er evenwel: beide kunstenaars waren praktisch exclusief bezeten door de
menselijke figuur en beiden vormen ze voor de commentatoren een even groot
raadsel. Alleen biedt de biografie van Toulouse-Lautrec, nu al sterk geromantiseerd,
voor velen een gemakkelijke uitweg. Door te verwijzen naar zijn mismaaktheid en
naar het milieu waar hij dientengevolge noodzakelijkerwijze in terecht zou zijn
gekomen meent men een voldoende verklaring voor Lautrec's genie gevonden te
hebben. De neiging om hieraan toe te geven speurt men hier en daar nog wel in
sommige opstellen uit dit boek, maar een opstel als dat van Gérard Bauër rekent
er vrij radicaal mee af. In het algemeen overigens zijn de auteurs, waaronder er
verscheidene die Lautrec nog persoonlijk hebben gekend, meer uit op objectieve
informatie dan op romantische interpretatie. Zoals in de overige delen van de serie
vormt de uitstekende illustratie een hoofdstuk apart.
G. Bekaert
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DuMont: Art '71
12 klpl., 45,5 x 64 cm, DM.24,-.
Grosser Kunstkalender 1971
12 klpl., 44,5 x 48 cm, DM. 16,80.
Der Goldene Kunstkalender 1971
14 klpl., 40 x 29 cm, DM. 10,80.
DuMont-Schauberg Verlag, Köln, 1970.
Als men DuMont: Art '71-kalender in handen krijgt, gaat men onwillekeurig vergelijken
met Art '70, een vergelijking die niet anders dan nadelig kan uitvallen, want Art '70
bevatte zulk een unieke keuze dat ze geen tweede keer herhaald kan worden. Toch
blijft ook Art '71 nog een merkwaardige collectie met grafiek van M. Bill, Donaldson,
del Pezzo, Geiger, Bubenik, Rauschenberg, Voss, Kampmann, Sugaï, Alt, Mavignier,
Vasarely. DuMont's Grosser Kunstkalender brengt reprodukties van klassieke
meesterwerken van de moderne kunst: Baumeister, de Staël, Kirchner, van Gogh,
Picasso, Jawlensky, Feininger, Nolde, Hundertwasser, Nay, aangevuld met een
paar traditionele meesterwerken. De Goldene Kunstkalender gaat van eenzelfde
keuzeprincipe uit, maar presenteert de reprodukties anders: kunstdrukpapier op
karton gekleefd. Er is werk gereproduceerd van Kandinsky, Ernst, Macke, Rauschen-
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berg, van Gogh, Müller, Baumeister, Jawlensky, Chagall, Delaunay. Voor Pasen en
Kerstmis zijn er twee aparte reprodukties voorzien, uiteraard afkomstig uit de
middeleeuwen.
G. Bekaert

Michelangelo
(Genie en Wereld), Heideland, Hasselt, 1969, 287 pp., 216 ill., in reeks
BF. 375, los BF. 475.
Voor een serie als Genie en wereld is Michelangelo alleszins een van de meest
geschikte onderwerpen: door zijn genie heeft hij een wereld geschapen, niet alleen
voor zichzelf, maar voor een heel tijdperk. Het is wel boeiend in dit nieuwe boek
over Michelangelo deze verhouding van genie en wereld na te gaan. Geen een van
de auteurs die aan dit boek hebben meegewerkt kan de vraag ontwijken, geen een
kan er een antwoord op geven. Het scherpst wordt de vraag naar de verhouding
tussen genie en wereld nog gesteld in de bespreking van de sonnetten (en het
privé-leven) van Michelangelo door J.-F. Revel. Door het feit dat niet minder dan
negen auteurs het in dit boek over Michelangelo hebben, zij het dan over
verschillende aspecten van zijn leven en werk, waren overlappingen en herhalingen
onvermijdelijk. Ze laten overigens zien hoe weinig Michelangelo zich voor een
dergelijke dissectie leent. In alles wat hij doet is Michelangelo heel en al. Toch blijft
het boeiend deze figuur weerspiegeld te zien in de facetten van o.m. auteurs als P.
du Colombier, J. de Lacretelle, J.-F. Revel, V.-L. Tapié, J.-L. Vaudoyer. De opstellen
worden begeleid en doorsneden door een apart beeldverhaal, samengesteld door
de équipe van Réalités, die voor deze uitgave instond.
G. Bekaert

Klaus Hoffmann
Neue Ornamentik
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1970, 176 pp., 64 pl., 8 klpl., vele
tek., DM. 16,80.
Dit boek uit de serie DuMont Aktuell over de ornamentele kunst in de twintigste
eeuw, is een boek dat nog geschreven moet worden. Klaus Hoffmann doet niets
anders dan materiaal ervoor verzamelen. De reflectie erop moet nog gebeuren. Na
een korte, eerder verwarde, inleiding en een evenredige ontleding van wat lijn, vlak
en ruimte zijn, stelt hij in een aantal korte besprekingen de voorlopers (o.m. H. van
de Velde, Kandinsky, Klee, Matisse, Picasso) en de meesters van de nieuwe
ornamentiek voor. Deze laatste zijn bijna uitsluitend gekozen onder de jonge Duitse
kunstenaars. Alleen Vasarely, Capogrossi, Dewasne, Brauner en enkele Amerikanen
die in twee pagina's afgehandeld zijn, vormen een uitzondering. Ook in zijn laatste
hoofdstuk, waarin de auteur tot een definitie van de nieuwe ornamentiek wil komen,
blijft hij in zijn materiaal steken. De verdienste ligt in de probleemstelling en die is
bijzonder boeiend en belangrijk.
G. Bekaert

Streven. Jaargang 24

George Howard Bauer
Sartre and the Artist
The University of Chicago Press, Chicago/London, 1969, 200 pp., 32 ill.,
geb., 77/-.
In zijn merkwaardige studie onderzoekt de Amerikaanse romanist G.H. Bauer de
rol van de kunstenaar en de kunst, in de eerste plaats de plastische kunst, in het
oeuvre van Sartre. Het gaat de auteur niet om Sartre's esthetiek, maar om de
concrete plaats die het kunstwerk en de kunstenaar in de romans en essays van
Sartre innemen. En die is verrassend groot. Achtereenvolgens komen ter sprake:
La Nausée, het dramatische werk, Les chemins de la liberté, de essays over de
beeldhouwers Calder, Hare en Giacometti, over de schilders Giacometti, Tintoretto,
Lapoujade, Masson en Wols, over de dichters Ponge, Baudelaire, Genet, Mallarmé.
In een appendix komen ook de musici en de muziek ter sprake. In de relaties van
mens tot kunstwerk beschrijft Sartre evenzeer de existentiële als de sociale
implicaties. Existentieel betekent het kunstwerk de verleiding van het ‘être’ ten
overstaan van het ‘exister’; sociaal is het kunstwerk de projectie van een politico
-religieuze mythe ter onderwerping van de mens. Deze laatste stelling wordt echter
opgegeven wanneer Sartre nauwer kennis maakt met de hedendaagse kunst. In
plaats van een middel tot verslaving, wordt het kunstwerk nu een poging tot
bevrijding.
G. Bekaert
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Miscellanea
Ludwig, Martha - Das Mädchen Krümel. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
316 pp..
Molen, S.J. van der - Vrijdag de dertiende. - J. de Bussy, Amsterdam, z.j., 197
pp., f 9,90.

Jozef Weyns
Bokrijk, zin en zijn
Lannoo, Tielt-Utrecht, 1970, 67 pp., 66 pl., 8 tek., BF. 295.
In korte jaren is dank zij het taaie doorzettingsvermogen van conservator Jozef
Weyns het volkskundig openluchtmuseum van Bokrijk in Belgisch Limburg een
begrip geworden tot ver over de nationale grenzen. En meer dan een begrip. Jaarlijks
trekken een miljoen bezoekers naar dit Limburgse plaatsje. Het boek dat J. Weyns
gemaakt heeft, is - behalve de prijs - op die massale belangstelling afgestemd. Het
bevat geen enkel wetenschappelijk gegeven, geen inventaris, geen precieze
beschrijvingen, geen verantwoording. De inleiding bestaat uit een vlot, sentimenteel
verhaal dat als rondleiding in het museum is opgebouwd. Het wordt alleen ontsierd
door de weinig gevoelige tekeningen. Een aantal foto's illustreren deze rondgang.
S. Heester

Meyer Sluyser
De wereld is rond, maar mijn zolen zijn plat
Kosmos, Amsterdam, z.j., 191 pp., f 8,50.
Wáár op een ronde wereld vind je een plekje, waarop je met je platte zolen behaaglijk
kunt staan? Dat is het probleem van de steeds weer opgejaagde en steeds weer
verder zwervende Jood. Meyer Sluyser heeft ze meegemaakt, die opgejaagd werden
en nooit weerkeerden naar Amsterdam, hun Mokum Aleph. Hij heeft ze ontmoet op
zijn eigen zwerftochten, de hele wereld over. Hij heeft Israël bezocht, het land waar
zij hopen, dat hun platte zolen eindelijk rust zullen vinden.
Over dit alles vertelt hij in dit boek.
Geen boek om in één adem uit te lezen. Daarvoor is het te veel een allegaartje
van herinneringen, verhalen, ontmoetingen en reisimpressies. Een boek veeleer
om met mondjesmaat te genieten van Sluysers voortreffelijke vertelkunst. Erudiet,
ontroerend en met af en toe een scheut Joodse gein.
Hans Hermans

Roger Vansevenant
Flash-Back
Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1969, geïll., BF. 290.
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In zijn 'overbodig woord van inleiding' schrijft Johan Daisne: ‘In dit werk is de
fotokunst tot een film van een boek geworden’. Met een aantal foto's en teksten van
Guyomar is een verhaal samengesteld, een reisverhaal, dat ook een levensverhaal
wil zijn. Tussen de foto's van landschappen, waarvan die uit Spanje en New York
te identificeren zijn, dwaalt met een obstinate regelmaat de figuur en meestal het
gezicht van een jonge vrouw. Ze slaagt er echter niet in het verhaal waarachtig te
maken. Ze ontneemt integendeel de landschapsfoto's vaak hun pregnantie.
S. Heester

John Bartier
Karel de Stoute
Arcade, Brussel, 1970, 298 pp., 74 ill..
In deze luxueuze uitgave moet er een onderscheid gemaakt worden tussen boek
en tekst. De reeds vroeger gepubliceerde tekst van John Bartier werd immers,
aangevuld en gecorrigeerd, gebruikt om er tezamen met een iconografische
documentatie een boek mee samen te stellen. Helemaal gelukt is deze onderneming
niet. Tekst en illustratie blijven twee afzonderlijke delen die niet voldoende op elkaar
inspelen, al blijkt een vervlechting ervan wel in de bedoeling te hebben gelegen. De
tekst van John Bartier blijft op zichzelf de moeite waard. Het is wellicht de beste en
zeker de meest leesbare monografie over Karel de Stoute. De vertaling van Wim
Reniers is vlot, maar niet overal even correct. Ook de iconografische documentatie,
verzorgd door Anne Rouzet, is rijk, maar brengt geen nieuwe elementen bij, noch
door de keuze van de schilderijen, miniaturen, prenten,
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noch door de interpretatie of de presentatie ervan. We vinden er enkel een aantal
overbekende werken van de Vlaamse Primitieven, aangevuld met enkele eveneens
bekende miniaturen en prenten. Zoals Bartier over zijn tekst zegt, gaat het om een
ernstig vulgarisatiewerk. Dit is het in elk geval. Maar rekening houdend met de
inspanningen die de uitgever zich getroost heeft, had men er wel een beetje meer
oorspronkelijkheid in verwacht.
S. Heester

Kalenders
Buchheim Verlag, Feldafing
Wij ontvingen wederom verschillende kaders van Buchheim, een van de grootste
kalenderuitgevers:
Moderne Kunst, 41 x 26,5 cm, DM. 9,80. Afbeeldingen van Max Beckmann,
Picasso, Bruno Cassinari, Lothar-Günther Buchheim, August Macke, Sam
Francis, Raoul Dufy, Gino Severini, Pierre Bonnard, Fernand Léger en Friedrich
Hundertwasser.
Malerei unserer Zeit, 23 x 10,5 cm, DM. 4,20. Deze briefkaartkalender biedt
afbeeldingen van Campendonk op de omslag en verder Van Gogh, Degas,
von Jawlensky, Kaus, Cézanne, Beckmann, Picasso, Renoir, Hofer, Carrà,
Kirchner.
Rosen auf den Weg gestreut, 28,5 x 12 cm, DM. 7,50. Geeft arbeeldingen van
verschillende rozensoorten, geschilderd door Franse bloemschilders en met
kleine gedichtjes.
Moderne Graphik, 29 x 12 cm, DM. 7,50. Houtsneden, etsen en lithografieën
van Kirchner, Chagall, Picasso, Marini, Rödel, Léger, Kaus, Miro, Heckel,
Braque en Munch.
Ikonen, Gleichnisse des Ewigen, 24,5 x 17 cm, DM. 6,90. Close-ups van
interessante details uit beroemde ikonen.

Johan Jutten
Een jaar Peking
Op de fiets door de culturele revolutie
Kosmos, Amsterdam, 1969, 133 pp., f 7,50.
Slechts weinig niet-Chinezen is het beschoren om zich gedurende ongeveer een
jaar betrekkelijk vrij en blij in Mao's rijk te bewegen. De Nederlandse onderwijzer
Jutten behoort tot die weinige gelukkigen. Als docent aangetrokken door de Chinese
zaakgelastigde in Den Haag heeft hij lange tijd de kans gehad om China eens van
binnen te bekijken. Jutten heeft daarover een interessant boekje opengedaan,
interessant waar het zijn eigen ervaringen betreft. Want inzoverre de schrijver zich
aan historische, politieke en sociologische beschouwingen waagt, blijft hij helaas
in de bekende sjablonen steken. Als document humain is dit boekje over China
echter een kostbaar werkje.
J.P. Schuyf
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Pro Juventute
Oranje kalender 1971
t.b.v. kinderen in moeilijkheden.
Postbus 7101, Amsterdam, f 4,25.
Deze kalender, als altijd bijzonder goed uitgevoerd, heeft een wat speelser karakter
dan de vorige.
Het motto van deze kalender: Help een kind aan een kans, spreekt voor zichzelf.
R.S.

Israël, 1970, in feiten en cijfers
uitg. in samenw. met de ambassade van Israël. De Arbeiderspers,
Amsterdam, 1970, 142 pp., afbn., krt.
Deze onlangs van de Arbeiderspers gerolde pocket geeft beknopte informatie over
het Israël van nu, op historisch, economisch, politiek en cultureel gebied.
De feiten en cijfers zijn de moeite van het bekijken waard. Dat ze hier en daar
wat gekleurd en/of onvolledig zijn, mag de lezer aan het genre van dit boekje
toeschrijven, dat gezien zijn origine noodzakelijk een propagandistisch karakter
heeft. Dat geeft er trouwens een eigen charme aan. De toegevoegde kaart echter,
waarop de eigenlijke ( = juridische) grenzen van Israël van vóór juni 1967 niet meer
te zien, en de feitelijke van nu zijn aangegeven (een grote gele vlek van Suezkanaal
tot Jordaan en Kuneitra), is als informatie onaanvaardbaar.
E. de Moor

Streven. Jaargang 24

binnenkant achterplat

Personalia
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, W I.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluiss’. Is thans
verbonden aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan
225. Tilburg.
Ed de Moor, geboren 1936. Studeerde wijsbeeerte 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.
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.
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 en 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.
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 mamalian established
cell strains’. Staflid van de Werkgroep 2000. Publiceerde in 1969 ‘De stamboekmens
die niet sterven mag’. Houdt zich intens bezig met problemen van
technisch-geneeskundige en metamedische gezondheidszorg. Adres: Aziëlaan 238,
Utrecht.
Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in Zürich pedagogie, in München filosofie
en in Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa. Specialist in culturele
aangelegenheden van de Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van Radio Vaticana,
redacteur van ‘Orientierung’ (Zürich), ‘Russia Christiana’ (Rome). Geeft documentatie
uit over Oost-Europa in de Arche Verlag (Zürich). Adres: Scheideggstrasse 45,
Zürich.

Streven. Jaargang 24

Drs. J.M.H. Oomens. geboren 1909. Sudeerde 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.
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.
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.
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.
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.
Rika Geerts-Heymans. Licentiaat Germaanse filologie. Adres: Waalhofstraat 51,
2100-Deurne-Z.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn

Streven. Jaargang 24

225

[1970, nummer 3]
[Inhoud]
Het probleem van de Europese veiligheid, p. 230
Uit de verschillende politieke voorstellen, met name het ‘Memorandum van
Boedapest’, concludeert de auteur, dat een periode van Oost-Westbesprekingen
over de problematiek van de Europese veiligheid nog niet is aangebroken. Er zal
nog heel wat voorbereiding moeten geschieden.

Er komt nooit democratie..., p. 244
De nieuwsmedia in België worden beheerst door groepen en mensen die een
machtspositie hebben in de samenleving. Zo wordt informatie verschaft vanuit een
machtsrelatie. Om goede informatie te krijgen is een fundamenteel andere relatie
vereist: een hulprelatie, die zich uitdrukkelijk op het standpunt van ‘de andere’ plaatst
en hem stimuleert tot zelfbepaling. Het informatie-apparaat moet een autonome
spiegelstructuur vormen tegenover de zuil van de macht. Anders is in de
maatschappij van vandaag geen democratie meer mogelijk.

Filosofie en stedebouw, p. 255
Uit de nood van de stedebouw geboren, zegt de auteur, dat de filosofie maar eens
moet laten zien dat haar bezigheid te maken heeft met de alledaagse realiteit. Hij
stipt enkele dingen aan.

Medische techniek en technische geneeskunde, p. 261
Twee fundamentele aspecten van patiëntbenadering, het bio-medische en het
meta-medische aspect, kunnen een nieuw perspectief in de medische ethiek openen.
Deze twee aspecten worden in dit artikel geëvalueerd.
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Zal de Derde Wereld de Westerse civilisatie tot rede brengen, p. 271
Een interview van Peter Wiemers voor een Uruguees tijdschrift betekent voor hem
na zijn terugkeer in Nederland de intensiefste schok die zijn ‘cultuur’ te verwerken
heeft gekregen. Men zou kunnen zeggen: hij reflecteert op de vraag, wat de
Braziliaanse periode in de kern voor hem betekend heeft.

Beeld-spraak, p. 293
De bedoeling van de auteur met de hier bijeengebrachte stukjes: impressies, lectuuren dagboeknotities is: een poging om iets van onze door de massamedia doordrenkte
dagelijkse omgeving kritisch door te lichten en werkzaam te maken.
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De oude en de nieuwe wereld
Editoriaal
Soms zou je wensen dat de timmerman van Nazareth niet over een nieuwe aarde
en over herboren leven had gesproken. Oude en nieuwe wereld? het zou niet alleen
boven dit nummer van Streven kunnen staan; het prijkt ook op de kaft van een klein
boekje van J.H. Elliott over een voorbije tijd - The Old World and the New
1
(1492-1650) . Laat ik maar beginnen met de conclusie van Elliott: ‘En waarschijnlijk
waren dromen altijd belangrijker dan de werkelijkheid in de verhouding van oude
en nieuwe wereld’.
Die conclusie zou evenmin misstaan aan het eind van dit Strevennummer. Om
te beginnen: Generatie III schrijft de traditionele ‘heilige’ huisjes van huwelijk, leger,
school, artsenij, architectuur, liefde en wat al niet toe aan een maatschappijpatroon
dat thans voorbij zou zijn.
De hoofdpersoon zegt: ‘Er is een revolutie nodig, maar dan werkelijk à la 1789.....
Dat is het enige wat voor dit decadente Europa nog mogelijk is. Als er nog iets te
veranderen is, dan moeten we beginnen met het onderwijs. Ik zeg nu wel
‘veranderen’ maar er valt niets te veranderen, we moeten gewoon alles afschaffen,
helemaal opnieuw van nul beginnen’.
De hoofdpersoon van Generatie III behoort tot degenen die vinden dat no world
desnoods beter is dan die waar ze doorheengaan. In Geen democratie zonder
autonome informatie wordt de wereld gehandhaafd, al zullen de structuren moeten
veranderen. Het is geschreven vanuit de thans algemeen voorkomende overtuiging
dat het ‘industrieel-militaire’ complex de mens van zichzelf vervreemdt. In de bijdrage
van Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans wordt samenlevingsopbouw bepleit, zodat
industriële macht en menselijke cultuur zich in en aan elkaar kunnen spiegelen. Dat
is in het geheel geen kwade zaak, al zullen we dienen op te passen dat we niet de
ene structuur voor de andere in de plaats zetten zonder dat we ons dit bewust zijn.

1

J.H. Elliott, The Old World and the New, Cambridge University Press, London, 1970, 60 pp.,
12/-.
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De stelling van Peter Wiemers over de Derde Wereld als mogelijke norm voor het
verziekte Noord-Europa misstaat evenmin onder ‘moderne mensen’. Die suggestie
doet denken aan uitspraken van 18e-eeuwse filosofen, die gevleugelde woorden
hebben gesmeed als dat van Bernardin de Saint-Pierre: ‘Ik weet niet of koffie en
suiker de westerse mens gelukkig hebben gemaakt; wat ik wel weet is dat daardoor
West-Indië en Afrika in rouw gedompeld werden’. Men zou nog verder kunnen
teruggaan naar de monnik Las Casas, die in 1552 zijn studie publiceerde over De
Vernietiging van de Indiën. De Spaanse kolonisator - of in Wiemers' bijdrage de
Noordeuropese mens - corrumpeerde door zijn activisme de buitgemaakte Indiaan.
Bij Las Casas, die wel eens met Raimondo Pane als de grondlegger van de culturele
antropologie wordt gezien, ontdekt men de ook bij Wiemers voorkomende opvatting
dat reïntegratie van de activistische westerling ‘van buiten’ moet komen. Zoals Marx
de nieuwe mens uit het sociale moeras van de 19e eeuw tevoorschijn toverde, zo
hebben Las Casas, de 18e-eeuwse filosofie en ‘moderne’ progressieven die mens
gesitueerd in de door Europa onder druk gezette buitengewesten.
Het kan misschien voor de genuanceerdheid van het menu dat de redactie met dit
nummer de lezer aanbiedt, geen kwaad, dat Bartalits op een vrij zakelijke, zeer
deskundige wijze een volgens sommigen niet-relevante kwestie als het Europese
veiligheidsverdrag aansnijdt. Met Thiadens, Medische techniek en technische
geneeskunde in de toekomst, neemt hij de ‘informatieve functie’ waar die, gelet op
de formule van Streven, onmisbaar is. Het verkennen van de werkelijkheid die zucht
onder de gevestigde macht, mag niet leiden tot een nieuw sacrosanct lastdier: elke
visie, tendens of stroming moet toetsing en eventueel tegenstoot kunnen en willen
verdragen.
De bijdrage van Koerse over Filosofie en Stedebouw wijst op het verlangen van
filosofen en stedebouwers elkaar te vinden en de noodzaak daarvan; tegelijk
constateert dit artikel dat men geen creatief gereedschap heeft om het niemandsland
tussen elkaars ivoren torens vorm te geven. Daarmede preludeert zijn bijdrage op
wat Streven als centrale opgave is gaan zien: het nog onbetreden tussenveld
exploreren. Nagaan wat de mens ondanks alles kan. Daarom worden zoveel wellicht
ten onrechte afgewezen dromen van weleer opnieuw gelanceerd; daartoe worden
versleten werkelijkheden zoals machtspolitiek alsnog getest op eventuele
overlevingskansen; en tenslotte verklaart dat de durf om nieuwe verbeeldingskracht
op te roepen; dat alles wijst - of kan wijzen - op een gerichtheid naar de toekomst.
Het is niet zo'n grote kunst om aan de menselijke reeks van materieel
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en geestelijk geweld andere verschrikkingen toe te voegen. Misschien nietbedoeld
en wellicht onbewust, doch in feite in toenemende mate plaatsvindend geweld. Dat
komt omdat langzamerhand de mens als meester en schepper van eigen lot de
publieke norm - het cultuurbeeld - is gaan beheersen. Dat meesterschap schijnt
moord te rechtvaardigen; dat visioen schijnt overheersing eindelijk legitiem te maken;
die hybris deinst er niet voor terug om op de bodem van een ontgoddelijkte wereld
ten einde raad het macabere spel van het godsgericht te laten voltrekken.
Mischien is het verstandiger tussen oude en nieuwe wereld naar de taal te zoeken
die de wilszuchtige mens van zijn kramp geneest. Opdat in alle variabiliteit een
cultuurbeeld ontstaat waarin de mens zijn hem gegeven grenzen leert erkennen en
beminnen.
Het is een aardig streven.
Theo P.M. de Jong
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Het probleem van de Europese Veiligheid en het ‘Memorandum
van Boedapest’
L.L.S. Bartalits
Initiatieven op het terrein van de Europese Veiligheid
Het basisdocument van het ‘Memorandum van Boedapest’ is de declaratie van
Boekarest van 6 juli 1966. In deze ‘Declaratie’ beoogden de socialistische landen
onder andere door middel van een gelijktijdige ontbinding van het Pact van Warschau
en de NATO en de erkenning van de territoriale en politieke status quo in Europa
het probleem van de Europese veiligheid op te lossen. Het eerste concrete voorstel
van de NATO met betrekking tot de ontspanning in Europa werd tijdens de
conferentie in Reykjavik op 24 en 25 juni 1968 geformuleerd, toen een verklaring
werd afgelegd, bevattende het voorstel tot wederzijdse en gelijktijdige vermindering
van de strijdkrachten in Europa. Enkele weken later volgde echter de bezetting van
Tsjechoslowakije, waarop het NATO-antwoord tijdens de conferentie van 15 en 16
november 1968 in Brussel uiteraard zeer scherp was.
Ondanks deze verklaring van Brussel lanceerden de Warschaupact-landen nieuwe
initiatieven voor de bijeenroeping van een Europese Veiligheidsconferentie. Op de
17 maart 1969 in Boedapest gehouden conferentie werden de vroegere voorstellen
met betrekking tot de bijeenroeping van een Europese Veiligheidsconferentie
herhaald en aangevuld met het voorstel om een voorafgaande ontmoeting tussen
Oost en West te organiseren waarop men de agendapunten voor een dergelijke
conferentie zou vaststellen. Bovendien werd een oproep gericht tot de Europese
staten waarin werd verzocht ‘sich gegenseitig Vertrauen zu schenken und alle
Aktionen, die die Atmosphäre in den Beziehungen zwischen den Staaten trüben
konnten, abzuschaffen.... damit Europa zu einem Kontinent der ergebnisreichen
Zusammenarbeit zwischen gleichberechtigten Nationen, ein Faktor der Stabilität,
1
des Friedens und Verstehens in der Welt werde’ .
2)
Deze oproep werd als eerste door Finland op 5 mei 1969 beantwoord ].

1
2)

Neues Deutschland, 18 maart 1969.
Neue Zürcher Zeitung, 7 mei 1969.
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Het initiatief van de Finse regering, waarbij werd voorgesteld dat de conferentie in
Helsinki zou worden gehouden, kreeg de steun van 25 Europese staten. Onder
andere verklaarde premier Palme tijdens zijn bezoek aan Moskou, midden juni van
dat jaar, dat ook Zweden aan de beraadslagingen omtrent een Europese
veiligheidsconferentie deel zou nemen. Ook Frankrijk, België, Denemarken, Italië
en Nederland steunden de gedachte van de conferentie. Er volgde een reeks
diplomatieke besprekingen in Oost en West over de mogelijkheid een Europese
3
veiligheidsconferentie bijeen te roepen ]. Het Finse initiatief om de conferentie in
Helsinki te houden werd ook door een aantal andere NATO-landen gunstig
4
ontvangen ].
Tijdens de zitting van de NATO-raad in Washington in april 1969, werd de
bereidheid van de NATO-landen tot uitdrukking gebracht om met de Sovjet-Unie en
haar bondgenoten over de agendapunten van een Europese Veiligheidsconferentie
5
bilaterale besprekingen aan te knopen . Het Politieke Consultatieve Comité van het
Warschaupact stemde tijdens zijn conferentie op 30 en 31 oktober 1969 in Praag
6
met het Finse initiatief en dat van de NATO-bijeenkomst in Washington in en ging
met het voorstel over de voorafgaande bilaterale en multilaterale consultaties
7
akkoord. Om deze diplomatieke besprekingen te vergemakkelijken , stelden de
Warschaupactlanden een gereduceerde agenda voor de Europese
Veiligheidsconferentie voor, die slechts twee globale punten zou omvatten:
a. ‘Aufbau der europäischen Sicherheit und Verzicht auf Gewaltanwendung in
den gegenseitigen Beziehungen zwischen den Staaten in Europa’ en
b. ‘Ausdehnung der Zusammenarbeit in allen Bereichen ihrer gegenseitigen
8
Beziehungen’ .
Twee maanden later, op 4 en 5 december 1969, volgde de vergadering van de
NATO-ministers in Brussel. Tijdens deze conferentie werd besloten het
NATO-standpunt betreffende het Duitsland-probleem als component van de Europese
veiligheid te herzien. De oplossing van het Duitse vraagstuk werd namelijk niet meer
als voorwaarde gesteld voor de bijeenroeping van een Europese
Veiligheidsconferentie. Men stelde slechts een modus vivendi tussen beide Duitse
staten voor, zolang er geen oplossing voor het Duitse probleem gevonden kon
9
worden . De dialoog tussen beide bondgenootschappen over de problematiek van
de Europese veiligheid werd ook door

3
4
5
6
7
8
9

Scanteia (Bukarest), 18, 21 en 29 mei 1969.
Neue Zürcher Zeitung, 9, 10 en 13 juni 1969.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3 januari 1970.
Zie redactioneel commentaar van Politika (Zagreb), 3 november 1969.
Magyar Nemzet (Budapest), 2 november 1969.
Neues Deutschland, 1 november 1969.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8 december 1969.
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het Communiqué van Rome van de NATO-landen van 27 mei 1970 voortgezet.
De volgende stap in het kader van het streven naar een Europese ontspanning
werd gezet door het voorstel van de Warschaupact-landen met betrekking tot de
bijeenroeping van een Europese Veiligheidsconferentie. Op 26 juni 1970 is het
‘Memorandum van Boedapest’ bekend gemaakt. De tekst van deze verklaring werd
door de Hongaarse diplomatieke vertegenwoordigers in de Europese hoofdsteden
overhandigd en officieel door het Sovjet-nieuwsbureau T.A.S.S. op 28 juni
gepubliceerd.
Uit het ‘Memorandum’ blijkt dat op de bijeenkomst van ministers van buitenlandse
zaken van het Warschaupact een resolutie is aangenomen die aan de westelijke
wensen en verlangens ten aanzien van de organisatie van de Veiligheidsconferentie
verregaand tegemoet komt. Zo zullen, in tegenstelling tot hetgeen men oorspronkelijk
in de socialistische landen voor wenselijk hield, ook de Verenigde Staten en Canada
aan de conferentie kunnen deelnemen, terwijl men zich tevens in beginsel heeft
uitgesproken voor vermindering van buitenlandse troepen op vreemde bodem.
Ideeën in deze richting waren ook bij herhaling in de bijeenkomsten van de NATO,
in het bijzonder op de laatste conferentie in Rome, naar voren gebracht.

Tactiek van de socialistische landen
Over een nieuw tijdstip voor de Europese Veiligheidsconferentie heeft de ministeriële
conferentie van het Warschaupact ditmaal geen voorstel gedaan. Dit in verband
met het feit dat de aanvankelijk genoemde termijn - eerste helft van 1970 onrealistisch ofwel politiek onhaalbaar is gebleken. Een andere, wellicht nauwkeuriger
interpretatie is, dat ook de leiders van de socialistische landen de noodzaak van
een grondige diplomatieke voorbereiding van de Europese Veiligheidsconferentie
hebben ingezien.
Over de oorzaak van deze plotselinge bereidheid van de Oosteuropese
staatslieden om een langere periode aan de voorbereiding van een Europese
Veiligheidsconferentie te besteden tasten wij echter voorlopig in het duister. Deze
houding of tactiek kan uiteraard op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd:
a. door middel van intensieve bilaterale en multilaterale diplomatieke
Oost-West-besprekingen met het oog op de voorbereiding van de Europese
Veiligheidsconferentie, parallel met de voortzetting van de S.A.L.T.-besprekingen,
een zekere mate van politieke vervreemding tussen de Verenigde Staten en
West-Europa te bewerkstelligen;
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b. door middel van het organiseren van een voorbereidende conferentie van hoge
ministeriële ambtenaren van de belanghebbende Europese landen ter voorbereiding
van de Europese Veiligheidsconferentie, de Verenigde Staten en Canada tijdens
de eerste fase van de diplomatieke gesprekken te isoleren; de deelneming van
beide landen aan de besprekingen over de problematiek van de Europese veiligheid
uit te stellen;
c. de periode van ‘diplomatieke voorbereiding’ zal naar alle waarschijnlijkheid
door politici van de socialistische landen, tijdens gesprekken met hun westerse
collegae, gebruikt worden om uit tactische overwegingen aan het probleem van de
10
wederzijdse troepenvermindering in Oost en West prioriteit te verlenen . Met andere
woorden, men zal proberen aan de permanente organisatie ter bevordering van de
Europese veiligheid en uitbreiding van de samenwerking tussen de Europese landen
reeds tijdens voorbereidend intern Europees overleg een vaste vorm te geven;
d. de periode van voorbereiding wil men uiteraard ook gebruiken om politieke en
ideologische doelstellingen op korte termijn te realiseren. Op de eerste plaats op
het terrein van de sociale en politieke evolutie in een aantal Westeuropese staten,
om deze ook intern voor het houden van een Europese Veiligheidsconferentie ‘rijp’
11
te maken . Op de tweede plaats op het gebied van de tussenstaatse
Oost-West-betrekkingen;
e. ‘algemeen’ propagandistische doelstellingen.
In tegenstelling tot Moskou beschouwde men in politieke kringen van Boedapest,
Boekarest, Praag en Warschau, volgens vele aanwijzingen, het NATO-communiqué
van Rome echter als een bruikbaar uitgangspunt om de betrekkingen tussen Oost
en West in de meest algemene zin van het woord te verbeteren.

Oostenrijk en de Europese Veiligheid
In dit verband dient aandacht besteed te worden aan de ervaringen welke de leden
van de Oostenrijkse delegatie opdeden die bondspresident Franz

10

11

Volgens Oosteuropese persberichten willen de socialistische landen, voorafgaande aan het
gesprek over troepenvermindering, onderhandelen: a. bilateraal over het afzien van geweld
in de betrekkingen tussen de Europese staten. Hier bedoelt men in de eerste plaats mee de
voortzetting en afsluiting van de besprekingen tussen de Bondsrepubliek enerzijds en de
Sovjet-Unie, Polen, de D.D.R. en Tsjechoslowakije anderzijds; en b. multilateraal over een
akkoord met betrekking tot de uitbreiding van handelseconomische-, wetenschappelijke-,
technische- en culturele betrekkingen teneinde het Europees politieke klimaat te verbeteren.
Op grond van een analyse van de desbetreffende Oosteuropese publikaties mag men
veronderstellen dat de volgorde van prioriteit is: Bondsrepubliek Duitsland, Italië en Frankrijk.
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Jonas bij zijn staatsbezoek aan Bulgarije en Hongarije - van 11-19 juni 1970 - hebben
begeleid. Zij constateerden bij hun gesprekken met Bulgaarse en Hongaarse
bewindslieden een relatief flexibele instelling ten aanzien van het thema van de
veiligheidsconferentie. ‘Das gilt insbesondere für Ungarn, wo man sich im Interesse
12
der Realisierung dieser Konferenz vom reinen Prestigegedenken zu lösen scheint’ .
Bij deze gelegenheid heeft de minister van buitenlandse zaken Kirchschlä-ger die een voorstander is van een Oostenrijks initiatief betreffende een Europese
Veiligheidsconferentie - over zijn conceptie met politici in Sofia en Boedapest
gesproken. Zijn gedachten over de Europese Veiligheid werden in beide hoofdsteden
13
met belangstelling ontvangen .
Volgens de Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken ‘darf sich die
Sicherheitskonferenz unter keinen Umständen in eine indirekte Friedenskonferenz
über Deutschland verwandeln. Dazu sei sie weder berufen noch berechtigt’. Men
zal de agendapunten tot enkele kernpunten moeten beperken. Naar zijn mening zal
daartoe zowel het voorstel van de NATO- landen als de eerste twee punten van de
Resolutie van Praag gekozen moeten worden. Tijdens de conferentie kan men
echter de agendapunten uitbreiden. Van Oostenrijkse zijde stemt men overigens
met de ook in Oost-Europa verkondigde mening in dat het houden van een Europese
Veiligheidsconferentie ter oplossing van de Europese problemen niet voldoende zal
zijn. De concentratie van de problematiek op één Oost-West ontmoeting ‘würde
vielmehr die Gefahr des Scheiterns der Konferenz’ en als gevolg daarvan ‘vermehrte
Spannungen zwischen Regierungen und Staaten heraufbeschwören’. Daarom is
het beter, ‘sich von vornherein auf eine Konferenzserie einzurichten’.
Dan zal de mogelijkheid geboden worden, alle problemen ‘über die im grossen
Kreis der Konferenzteilnehmer’ geen overeenstemming bereikt kan worden, tussen
de ‘Tagungen durch Spezialausschüsse gründlich prüfen und beraten zu lassen’,
14
aldus Kirchschlager .

Hongaarse, Poolse en Roemeense diplomatieke activiteiten
Zoals bekend hebben de Hongaarse, Poolse en Roemeense regeringen zowel
tijdens de bilaterale besprekingen met de vertegenwoordigers van de andere
socialistische landen als op de conferentie van Boedapest er op aangedrongen het
voorstel van Rome binnen de politiek, respectievelijk ideologisch toelaatbare grenzen
15
positief te beantwoorden .

12
13
14
15

Die Presse, 21 juni 1970.
Politika, 20 juni 1970.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 juni 1970.
Scanteia, 29 juni 1970.
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Ergo waren het niet zozeer de zgn. politieke strategen van ‘Komintern’ of ‘Kominform’
16
signatuur van het Oostblok die de Westelijke wereld met het Memorandum van
Boedapest verbluften. Het in zekere zin ‘positieve’ antwoord der landen van het
Pact van Warschau op het NATO-voorstel is eerder te danken aan de Hongaarse,
Poolse en Roemeense diplomatie. De vertegenwoordigers van deze regeringen
hebben niet alleen in de Westeuropese landen regeringsfunctionarissen en hoge
ministeriële ambtenaren proberen te overtuigen of door middel van argumentaties
die niet altijd een getuigenis van unanimiteit met het Sovjetstandpunt manifesteerden,
trachten te beïnvloeden om tegenover het voorstel van het ‘socialistisch blok’
(Resolutie van Praag) zich pragmatisch op te stellen, maar ook om dit voorstel als
een uitgangspunt voor verdere discussies met de staten van het Pact van Warschau
te aanvaarden. Volgens officiële bronnen hebben hoge partij- en
regeringsvertegenwoordigers uit deze drie landen tijdens hun bezoeken aan
West-Europa gedurende de afgelopen maanden het probleem van de Europese
veiligheid geprobeerd te ‘demilitariseren’ respectievelijk te ‘de-ideologiseren’.
Bovendien legde men in Oost-Europa de nadruk op een uitbreiding van de
bilaterale politieke, economische, culturele en zelfs militaire - hoewel deze vorm
17
van samenwerking tot op heden beperkt is gebleven - contacten met het Westen
als noodzakelijke voorbereiding op een voor beide bondgenootschappen en de
neutrale landen aanvaardbare Europese Veiligheidsconferentie-agenda. Nadat een
overeenstemming bereikt werd inzake de definitieve agendapunten zouden de
Europese staten tot de bijeenroeping van de Europese Veiligheidsconferentie
overgaan en ook de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Canada
uitnodigen om aan de werkzaamheden van de conferentie deel te nemen. Volgens
het voorstel van de landen van het Pact van Warschau wordt door de aanwezigheid
van deze landen en hun bijdrage in de besprekingen het militaire en politieke
evenwicht tussen Oost en West hersteld.
In Moskou ontplooiden de topleiders van de Hongaarse, Poolse en Roemeense
communistische partijen, bijgestaan door Husak en Strougal, grote activiteit in het
18
belang van de totstandkoming van de Europese Veiligheidsconferentie . Bij hun
pogingen om het politiek klimaat op het gebied

16
17

18

Zoals beweerd werd o.m. door Die Welt, 30 juni 1970.
Westeuropese landen die min of meer regelmatig militaire contacten hebben met de
socialistische landen zijn de volgende: België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen,
Oostenrijk en Zweden.
Volgens berichten van o.a. de Hongaarse, Joegoslavische en Roemeense pers, werd vanaf
begin januari 1970 tot 20 juni door ongeveer 19 tot 24 leden of vertegenwoordigers van het
‘Politieke Uitvoerend Bureau’ van deze landen een bezoek aan Moskou gebracht.
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van de buitenlandse politiek in Moskou ten aanzien van de problematiek van de
19
Europese Veiligheid in zekere zin te veranderen , hebben zij gebruik gemaakt van
de verdeeldheid binnen het Politbureau over de prioriteit van de bestedingen en
20
hanteerden zij met veel succes pragmatische argumenten . Het resultaat was dat
terwijl tijdens de conferentie van de Warschau Pact-landen in oktober 1969 de
Sovjetvertegenwoordigers de voorstellen van Jedrychowski, Manescu en Péter
21
betreffende wederzijdse troepenvermindering hadden afgewezen , men er thans
in slaagde deze problematiek als agendapunt van een Europese
Veiligheidsconferentie door de Sovjetunie te doen aanvaarden.
Nu weten we al dat de eerste, direct na de publikatie van de resultaten der
NATO-ministersconferentie bekend gemaakte, negatieve reactie van de ‘Pravda’
op het voorstel van Rome niet het laatste woord van het Kremlin was.
Enkele weken later hebben de ministers van buitenlandse zaken der landen van
het Pact van Warschau dit voorstel op een correcte en ongewoon zakelijke wijze
met het ‘Memorandum van Boedapest’ beantwoord.
Tijdens de voorafgaande periode hebben de Sovjet-Unie en haar bondgenoten
met een Europese Veiligheidsconferentie nogal doorzichtige doelstellingen willen
bereiken. Hiervan getuigen zowel de ‘Verklaring van Boekarest’ in 1966; de ‘Oproep
van de Communistische- en Arbeiderspartijen van Karlovy Vary’ in 1967 en de
‘Resolutie van Boedapest’ in maart 1969, alsook de commentaren van de pers en
22
wetenschappelijke publikaties in de socialistische landen .

19

20

21
22

Zoals bekend is het een ‘Leitmotif’ van de Sovjet buitenlandse politiek geworden om door
middel van bilateraal overleg met de Verenigde Staten internationale problemen te bespreken
en, wanneer daardoor de belangen van de Sovjet-Unie gediend worden, op te lossen. Deze
houding van Moskou wordt door de overige socialistische landen, zij het voorzichtig,
becritiseerd. Men heeft nl. in de Oosteuropese hoofdsteden de indruk gekregen dat de
Sovjet-Unie de oplossing van de Europese problematiek tot een later tijdstip wil uitstellen.
De Pravda kwalificeerde enkele dagen voor het begin van de NATOconferentie te Rome het
geplande voorstel van de westelijke bondgenoten met betrekking tot ‘Mutual Balance Force
Reduction’ (M.B.F.R.) als een tactische stap van de NATO die voor het ‘Socialistische
gemenebest’ onaanvaardbaar is. Een andere negatieve Sovjetreactie was een verklaring van
Radio Moskou op 7 december 1969. Volgens deze verklaring - die als de eerste officiële
Sovjetreactie op de ‘M.B.F.R.’ beschouwd mag worden - probeerden de Amerikanen door
middel van dit voorstel het bereiken van positieve resultaten tijdens de ontwapeningsconferentie
te Genève te verhinderen.
Scanteia, 2 november 1969.
Bijvoorbeeld: a. de terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit Europa en de
ondermijning van de NATO; b. volkenrechtelijke erkenning van de D.D.R.; c. bestendiging
van de status quo in Europa en tenslotte d. de verhindering van een eventuele uitbreiding
van de E.E.G., resp. alle mogelijke pogingen in de richting van een nauwere economische
en politieke samenwerking van de E.E.G.-landen.
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Doelstellingen van de Sovjet-Unie
De gedachte van een Europese Veiligheidsconferentie is door de socialistische
landen gepropageerd ter vergemakkelijking van het bereiken der Europese
23
doelstellingen van de Sovjet-Unie , hetgeen na de gebeurtenissen in augustus en
24
september 1968 op een andere wijze niet mogelijk was . Door middel van het
‘Voorstel van Boedapest’ in maart 1969 beoogde het Politieke Consultatieve Comité
van het Pact van Warschau:
a. vooral de aandacht in het Westen zoveel mogelijk van de bezetting van
Tsjechoslowakije als ook van de Sovjetdreigementen aan het adres van een
aantal Europese staten af te leiden;
b. de Sovjethegemonie in Oost-Europa door het Westen te doen aanvaarden25.
Naar mag worden aangenomen zijn de Sovjet-doelstellingen op lange termijn niet
26
gewijzigd . Sinds 1968 manifesteerden zich echter veranderingen in de algemene
wereldpolitieke situatie, waarvan de uitwerking en de gevolgen op Europa eerder
27
of later niet kunnen uitblijven . Men heeft in de Oosteuropese hoofdsteden daarom
ingezien dat, ondanks de meningsverschillen in het Westen, op korte termijn niet
alleen de verwezenlijking van een zgn. ‘beperkte Finlandisering’ van West-Europa
of tenminste van de

23

24

25
26

27

a. Op lange termijn totale heerschappij in Oost-Europa, begrensde heerschappij in de zin van
een controle-functie in West-Europa; b. Op korte termijn het creëren van een politiek klimaat
om überhaupt met het westen te kunnen onderhandelen.
Hier wordt niet alleen de bezetting van Tsjechoslowakije gememoreerd - wellicht door
‘defensieve motieven’ van ideologische, politieke en militaire aard verklaarbaar - maar ook
de min of meer openlijke bedreiging door de Sovjet-Unie van de souvereiniteit van een aantal
Europese landen, zoals de Bondsrepubliek, Finland, Joegoslavië, Oostenrijk en Roemenië.
Zie: de ‘verklaring van Boedapest’ in maart 1969 en de commentaren in de pers van de
socialistische landen.
Want het communisme als één revolutionaire ideologie blijft een factor in de Sovjet
buitenlandse staatkunde. Met andere woorden: beweringen over interpretaties van de Sovjet
buitenlandse politiek als een geïdeologiseerde staatkunde zijn over het algemeen niet
hanteerbaar. Soms wel, maar dan als een geheel van ideologische en machtsaspiraties, die
op bepaalde momenten een moeilijk van elkaar te scheiden factor vormen. Wat de
Communistische Wereld Beweging betreft, deze zal als een ideologische en machtsfactor
van de grootste importantie in de wereldpolitiek naar alle waarschijnlijkheid niet uiteen vallen
als gevolg van de ontwikkeling in de richting van nationaalcommunisme respectievelijk
policentralisme.
Hier bedoelen wij verschijnselen van interne polarisatie in West-Europa en van de potentiële
en morele verzwakking van de Verenigde Staten als wereldmogendheid.
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Scandinavische landen onmogelijk is, maar dat zelfs het hanteren van minder
doorzichtige diplomatieke en politiek-ideologische methoden alleen averechtse
resultaten tot gevolg zou kunnen hebben.
De Amerikanen zullen een deel van hun in West-Europa gestationeerde eenheden
terugtrekken. Maar dat zij het continent definitief zullen verlaten en zich tot een
positie van ‘neo-isolationisme’ zouden terugtrekken of dat de NATO uiteen zou
vallen of ernstig zou verzwakken, kan zelfs de meest optimistische profeet van het
Kremlin niet binnen afzienbare tijd verwachten. Ter ‘Aufwertung’ van de D.D.R. is
na de topontmoetingen in Erfurth en Kassei geen spectaculaire Europese
Veiligheidsconferentie nodig. Wat betreft de ‘ratificatie’ van de status quo in Europa:
deze kan eenvoudiger op bilaterale wijze bereikt worden. Bijvoorbeeld door middel
van een akkoord over het afzien van geweld tussen Bonn en Moskou en door de
totstandkoming van het grensverdrag tussen Bonn en Warschau. Immers in feite
kan slechts de demarcatielijn ‘an sich’ tussen beide Duitse staten eventueel een
onopgelost politiek probleem vormen in de Oost-Westbetrekkingen voor wat de
erkenning van de status quo betreft.
Wat het vraagstuk der uitbreiding van de E.E.G. of een nauwere economische
28
en politieke samenwerking binnen de Gemeenschap betreft , moeten de
Oosteuropese leiders inzien of tenminste begrijpen dat de Westeuropese staten
zich bij het nemen van beslissingen noch door de Sovjet-Unie, noch door haar
29
bondgenoten laten intimideren .
De veronderstelling is gerechtvaardigd dat de Sovjet-Unie en haar bondgenoten
zich onder meer ook door deze overwegingen laten beïnvloeden bij het nemen van
hun beslissingen om het beleid van de socialistische landen en dat van de
Sovjet-Unie in het bijzonder met betrekking tot het probleem van de Europese
veiligheid en samenwerking te herzien. Onder deze omstandigheden en rekening
houdend niet alleen met de ‘Europese Realiteit’, maar ook uit overwegingen van
tactische, ideologische en propagandistische aard heeft het ‘Memorandum van
Boedapest’ vermoedelijk ten doel

28

29

Dit neemt echter niet weg dat landen zoals Frankrijk en de Bondsrepubliek bij het nemen van
beslissingen op het terrein van de Westeuropese politieke integratie bereid zijn - in zekere
mate - met het standpunt en ‘gevoeligheid’ der landen van het Pact van Warschau rekening
te houden.
De bestudering van de diverse Oosteuropese, inclusief Sovjet commentaren gedurende de
maand juni leverde het resultaat op dat de voorbereiding der ministeriële conferentie van de
E.E.G. in Luxemburg de redacteuren van het ‘Memorandum van Boedapest’ vermoedelijk
heeft aangespoord hun werkzaamheden snel te beëindigen. Bovendien heeft de beslissing
van het Noorse Parlement om toelating tot de E.E.G. aan te vragen in Moskou grote indruk
gemaakt.
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om de gewijzigde politiek van het Socialistische Blok tegenover het Westen te
30
demonstreren .

Nieuwe aspecten in de ‘verklaring van Boedapest’
Indien deze demonstratie van ‘goede wil en bereidheid om over alle problemen
betreffende de Europese veiligheid te onderhandelen’ van de socialistische landen
nader wordt onderzocht, dan blijkt het ‘Memorandum van Boedapest’ deze nieuwe
aspecten in te houden:
a. voor het eerst hebben de landen van het Pact van Warschau de deelneming
van de Verenigde Staten en Canada aan de Europese Veiligheidsconferentie
uitdrukkelijk goedgekeurd;
b. het alles overheersende probleem van de Europese Veiligheid, namelijk
wederzijdse troepenvermindering in Oost en West, zij het beperkt tot het
reduceren van het aantal militairen op vreemd grondgebied, hebben de
verdragspartners van het Pact van Warschau als een mogelijk punt van
discussie op de Europese Veiligheidsconferentie aanvaard;
c. de Sovjet-Unie en haar bondgenoten zijn bereid het voorstel van de Roemeense
regering betreffende de vervanging van de NATO en het Pact van Warschau
door een ‘Algemeen Europees Veiligheidssysteem’ in te trekken.
In tegenstelling tot de vroegere resoluties wordt nu door de landen van het Pact van
Warschau het houden van conferenties ter oplossing der problemen van de Europese
Veiligheid, de mogelijkheden van een uitbreiding van de Europese politieke
samenwerking en de oprichting van een permanent orgaan goedgekeurd. Aan het
agendapunt van ‘een algemeen afzien van geweld in de betrekkingen tussen de
Europese Staten’ hebben de socialistische landen toegevoegd een wederzijdse
troepenvermindering in Oost en West, zij het te beperken tot militairen op vreemd
grondgebied.
Tenslotte mag de bereidwilligheid van de socialistische landen opvallend genoemd
worden om zowel over de substantie van de agenda als ook over de procedure van
voorbereiding en over de Europese Veiligheidsconferentie zelf met het Westen tot
een grote mate van overeenstemming te komen.

De Verenigde Staten en de Europese Veiligheid
Ten aanzien van de door de Warschaupact-landen voorgestelde procedure voor
de totstandkoming van de Europese Veiligheidsconferentie hebben de

30

Deze indruk wordt alleen maar versterkt door het feit dat, in tegenstelling tot vroegere resoluties
der landen van het Pact van Warschau, het ‘Memorandum’ nagenoeg geen propaganda-kreten
bevat.
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Verenigde Staten ernstige bezwaren, omdat Europa-experts in Washington het
gevaar onder ogen hebben gezien dat de vorming van een Oost-West Commissie
ter voorbereiding van de Europese Veiligheidsconferentie door haar bestaan alleen
al de Amerikaanse invloed op de NATO zou kunnen verminderen; al was het maar
als gevolg van een serie intern-Europese besprekingen over vraagstukken van
militaire en politieke aard. Dit neemt echter volgens Washington niet weg dat de
NATO-bondgenoten bereid zijn tot multilaterale en bilaterale informatieve gesprekken
over de problematiek van de ‘Mutual Balance Force Reduction’, waarbij uiteraard
als conditie is gesteld dat tijdens de lopende diplomatieke gesprekken over
verschillende vraagstukken resultaten worden geboekt. Vervolgens mag men
aannemen, dat de Nixon-administratie op grond van internationale politieke
overwegingen niet naar buiten de indruk zal willen wekken dat zij van de opening
naar het Oosten door de Westeuropese staten en in het bijzonder van de ‘Ostpolitik’
van de Bondsregering iets te vrezen heeft. Het grote probleem van de huidige
Amerikaanse Europapolitiek is dat men in Washington niet in staat ‘schijnt’ te zijn,
respectievelijk wellicht ook niet wil, door middel van ‘redelijke’ argumenten de thans
heersende algemene tendens in West-Europa, onder meer ook op het gebied van
de Oost-Westbetrekkingen, als gevolg van een latent, maar groeiend
anti-amerikanisme, te beïnvloeden of te corrigeren. Tegelijkertijd vormt deze
ontwikkeling een niet onaanzienlijk succes van het Sovjet diplomatieke en
propaganda-offensief tegenover het Westen. Dat dit is behaald, ondanks de
gebeurtenissen in augustus 1968 en de daarop volgende allerminst hoopgevende
berichten over het proces van ‘politieke normalisatie’ in Tsjechoslowakije en in
andere socialistische landen, betekent tevens een duidelijke manifestatie dat, naast
historisch gegroeide machtspolitieke aspiraties, ideologische overwegingen zowel
31
32
binnen als, wellicht niet zo geprononceerd, buiten het socialistische blok in de
buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie en van de andere socialistische staten in
33
toenemende mate een dominerende rol spelen .
Wat het ‘Mutual Balance Force Reduction’ voorstel van de Warschaupactlanden
betreft is de Amerikaanse gereserveerdheid gebaseerd op de veronderstelling dat
Moskou daardoor een latere overeenstemming over dit probleem in veel groter
verband ad infinitum uit wil stellen. Deze hypo

31
32
33

Zie verlenging van het vriendschaps- en bijstands pact tussen de Sovjet-Unie en Roemenië
op 7 juli 1970.
Zie de tekst en interpretatie in de pers van de socialistische landen van het op 20 juli 1970
ondertekende bijstandspact tussen Finland en de Sovjet-Unie.
Zie onder meer het redactionele artikel van de Pravda op 7 juni 1970, geciteerd door B.
Gwertzman in zijn artikel Moscow Paints U.S. as torn by crises, losing influence, in International
Herald Tribune, 10 juni 1970.
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these wordt alleen maar bevestigd door de geplande stichting van een permanente
organisatie na het plaatsvinden van de Europese Veiligheidsconferentie. Men vraagt
zich in Washington zeer terecht af, of dit orgaan geschikt zou zijn om over de
problematiek van de ‘Mutual Balance Force Reduction’ serieus te onderhandelen.
Dit te meer omdat noch Moskou noch haar bondgenoten op dit punt enige
verplichtingen op zich genomen hebben. Zij hebben slechts de mogelijkheid
opengelaten om behalve over vele andere problemen samenhangende met de
Europese veiligheid ook over een wederwijdse troepenreductie in principe te
34
onderhandelen . Onder deze omstandigheden kan het uiteraard gebeuren dat
tijdens de Europese Veiligheidsconferentie, al was het maar wegens een overladen
35
programma, niet over de ‘Mutual Balance Force Reduction’ gesproken zal worden .
Daarentegen is het feit dat Moskou voor het eerst de mogelijkheid van de reductie
van het aantal strijdkrachten in Midden- en Oost-Europa wil overwegen, in
Washington natuurlijk met belangstelling gesignaleerd. Uit het feit dat Moskou bereid
is, ondanks eventuele politieke complicaties binnen haar invloedssfeer, over
troepenvermindering te onderhandelen, wordt geconcludeerd enerzijds dat de
Sovjet-Unie haar positie in Oost- Europa als voldoende gevestigd beschouwt,
anderzijds dat het Kremlin als aanvulling op de strategische
ontwapeningsbesprekingen met de Verenigde Staten ook bereid is gesprekken over
een militaire ontspanning in Europa te voeren.
Te meer daar tot op heden de overige socialistische landen meer belangstelling
tonen in een militaire ontspanning in Europa dan in de exclusieve S.A.L.T.
besprekingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. In verband met de
welwillende houding van de Sovjet-Unie tegenover een militaire détente in Europa
wordt in Washington niet uitgesloten geacht dat door de Poolse en Tsjechoslowaakse
regeringen, die op grond van intern-politieke overwegingen belang hebben bij een
vermindering van het aantal Sovjet-troepen op hun grondgebied, een zekere druk
op het Kremlin werd uitgeoefend.
Het relatief snelle antwoord van de Warschaupact-landen op de beslissing

34
35

Zoals bekend beschouwen de NATOlanden dit vraagstuk als een van de hoofdagendapunten
van een Europese Veiligheidsconferentie.
In haar commentaar schreef de Pravda van 28 juni 1970 over het ‘M.B.F.R.’ voorstel van de
NATO alleen dat deze ‘een vermindering van de buitenlandse strijdkrachten op het grondgebied
van de Europese staten beoogde’. Voorts schreef dit blad als toelichting bij het derde
agendapunt van het - Warschau pact -voorstel dat de stichting van een permanente organisatie
voor veiligheid en samenwerking eerst zou moeten plaatsvinden voordat een bespreking over
de ‘M.B.F.R.’ kan worden aangevangen.

Streven. Jaargang 24

242
van de Atlantische Raad ten aanzien van een vermindering van de militaire
confrontatie in Europa door middel van wederzijdse troepenvermindering werd in
Washington als een duidelijk bewijs gezien dat de socialistische landen een Europese
Veiligheidsconferentie niet zonder Noordamerikaanse deelneming willen realiseren.
Daarom wordt, ondanks alle onduidelijkheden in het ‘Memorandum van Boedapest’,
de reactie van het Warschaupact op het NATO voorstel als een aanmerkelijke stap
vooruit beschouwd. Voorts wordt hieraan toegevoegd dat de ministeriële conferentie
van de Warschaupactlanden in oktober 1969 te Praag nog niet verder wilde gaan
dan ‘een algemeen afzien van geweld tussen de Europese staten’ en ‘de uitbreiding
van de Oost-West betrekkingen op het gebied van handel, economie en wetenschap’
als agendapunten op te nemen van een Europese Veiligheidsconferentie. Dat thans
ook het probleem van de troepenreductie zal worden besproken, opent
mogelijkerwijze nieuwe perspectieven voor het Europese gesprek.
Tenslotte noemde men in Amerikaanse regeringskringen als een belangrijke
vooruitgang dat de Sovjet-Unie nu al bereid is over het probleem van ‘Mutual Balance
Force Reduction’ na te denken zonder af te wachten of de Amerikaanse strijdkrachten
na 1971 eenzijdig, zonder tegenprestatie van de socialistische landen, uit Europa
worden teruggetrokken.

Positieve reactie van de Bondsrepubliek
De Bondsrepubliek is een van de eerste NATO-landen geweest die het ‘Memorandum
van Boedapest’ bij monde van Konrad Ahlers positief heeft begroet. In het bijzonder
omdat het vooral minister Scheel was die tijdens de conferentie in Rome bij zijn
collegae erop heeft aangedrongen dat de ‘Resolutie van Praag’ als uitgangspunt
voor bilaterale Oost-Westbesprekingen over de Europese veiligheid zou worden
aanvaard. Zoals in Washington beschouwt men ook in regeringskringen te Bonn
de uitbreiding van de agendapunten van een Europese Veiligheidsconferentie als
een duidelijke vooruitgang in de Oost-Westbesprekingen. De vergelijking van de
conferentie in Boedapest met die van Praag is inderdaad opvallend. Vorig jaar
oktober stonden namelijk tijdens de ministeriële besprekingen van de
Warschaupactlanden vraagstukken zoals aanknoping en uitbreiding van
economische, technische en zgn. ontwikkelingspolitieke contacten tussen Oost en
West zozeer op de voorgrond dat men in westelijke politieke kringen meende te
mogen constateren dat blijkbaar volgens de Sovjet-Unie en haar bondgenoten op
een Europese Veiligheidsconferentie over alles mag worden gepraat behalve over
de eigenlijke problemen van de Europese veiligheid.
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De mogelijkheid tot een overeenstemming tussen Oost en West kan men in elk
geval niet uitsluiten. Gemeenschappelijke belangen van beide bondgenootschappen
zouden op zijn minst een aanvang van de besprekingen over deze problematiek
mogelijk maken.
Een van de belangrijkste condities voor de totstandkoming van een Europese
Veiligheidsconferentie is echter het bereikte resultaat tijdens de voorafgaande
diplomatieke besprekingen tussen enerzijds Bonn en anderzijds Moskou, Warschau
en Oost-Berlijn. En in het bijzonder onderhandelingen van de vertegenwoordigers
der vier grote mogendheden over de oplossing van het probleem West-Berlijn. Deze
besprekingen moeten tot een goed einde worden gebracht voordat men überhaupt
over de voorbereiding van een Europese Veiligheidsconferentie wil gaan
onderhandelen. Want volgens Theo Sommer kan de conferentie ‘Nur kollektiv
absegnen, was vorher individuell vereinbart worden ist: alles andere wäre blanke
36
Illusion’ .
Samenvattend mag worden gesteld dat een periode van Oost-Westbesprekingen
op grond van de voorstellen van het ‘Memorandum van Boedapest’ over de
problematiek van de Europese veiligheid zeker nog niet is aangebroken. Wellicht
een periode van nota-uitwisseling en een mogelijke uitbreiding van de bilaterale
Oost-Westcontacten op het terrein van de politieke, economische, wetenschappelijke
en culturele betrekkingen.
De agenda van de Europese Veiligheidsconferentie en vooral de voorbereiding
van een dergelijke conferentie blijft problematisch. Voor het Westen is wellicht een
‘werkelijke ontspanning’ van groot belang. Voor het Kremlin daarentegen, zolang
ideologische overwegingen een in belangrijkheid variërende rol in de Sovjet
buitenlandse politiek zullen spelen, ligt de nadruk naar alle waarschijnlijkheid op
een ‘schijnbare ontspanning’. In dit verband zijn en blijven echter ook diverse
problemen bestaan, waarvan de oplossing nagenoeg onmogelijk is. Bijvoorbeeld:
wat verstaat men in Oost en West onder ontspanning, en wat nog belangrijker is:
wil het Westen inderdaad een werkelijke ontspanning nastreven? Kan of mag het
Kremlin op grond van ideologische overwegingen inderdaad niet meer dan een
schijnbare ontspanning met het Westen aanvaarden?
Tenslotte, uitgaande van de huidige stand van zaken op het gebied van de
Oost-Westbetrekkingen, die door fundamentele ideologische en machtspolitieke
tegenstellingen kan worden gekarakteriseerd, is er weinig hoop dat het probleem
van de Europese veiligheid binnen een niet al te lange termijn opgelost kan worden.

36

Die Zeit, 7 juli 1970.
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Er komt nooit democratie zonder autonome informatie
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
Bij de uitreiking van de prijs van de Vlaamse journalistenclub op vrijdag 5 juni werd
aan de gastspreker, minister Major, gevraagd het plaket te overhandigen aan de
bekroonde BRT-journalist en de bloemen aan diens dame. De minister weigerde.
Hij wilde blijkbaar niet terugnemen wat hij de BRT-journalisten enkele maanden
tevoren had verweten: dat zij ‘fascisten’ zijn: ze verdraaien het nieuws, stellen de
regering in een ongunstig daglicht, hebben de mijnwerkersstaking van februari
‘gemaakt’. De informatie over die staking was niet alleen voor de Minister van Arbeid
een nachtmerrie. Een gedeelte van de syndicale pers zweeg wekenlang over de
staking. Een plaatselijke redacteur maakte wel een verslag voor de Nederlandse
radio, maar kreeg geen ruimte in zijn eigen krant. De politieke directeur van een
syndicaal blad noemde in een TV-debat Gerard Sleger (de voorzitter van het
Permanent Stakerscomité) ‘onze vijand’. De studenten van ‘Mijnwerkersmacht’ werd
door syndicale bladen verweten dat zij ‘van onbekende inkomsten leven.... goede
relaties onderhouden met de ambassade van Cuba.... agenten van Communistisch
China al of niet met partijfondsen gevoed.... zij preken de permanente revolutie...
de pers laat er zich veelal door misleiden....’.
In het debat over de informatie, dat op het ogenblik zowat overal ter wereld aan
de gang is, worden in België vooral twee klemtonen gelegd: de concentratie van de
dagbladpers en de vereiste objectiviteit (neutraliteit) van de BRT-nieuwsdiensten.
In feite echter gaat het daar niet om. Op die manier wordt het eigenlijke probleem
zelfs, gedeeltelijk bewust, verdoezeld. Een analyse van de voorbeelden kan dit
illustreren.
Waarom noemt een minister de BRT-journalisten fascisten? Waarom trachten
sommige kranten een staking dood te zwijgen? Omdat zij van oordeel zijn dat
bepaalde gebeurtenissen het openbare belang schaden, beter niet bekend worden
gemaakt of niet veel aandacht krijgen. ‘De BRT is een openbare dienst. Een
openbare dienst moet het openbaar belang dienen. De regering (de vakbonden,
het Verbond van de Belgische Nijver-
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heid, enz.) dienen het openbaar belang. Dus moet de BRT de regering (de
vakbonden, het VBN enz.) dienen’. Dát wordt dan het criterium van de objectiviteit.
Wat ‘Mijnwerkersmacht’ bijvoorbeeld zegt en doet, wordt getoetst aan de ‘waarheid’.
De waarheid is het algemeen belang en daarvoor zorgen zij die verantwoordelijkheid
dragen. Alles wordt aan die objectieve, voorafgegeven waarheid getoetst, van daaruit
wordt geoordeeld en veroordeeld. Een principiële discussie wordt aldus onmogelijk.
In de plaats daarvan worden de personen in kwestie verdacht gemaakt: slechte
mensen kunnen geen goede ideeën hebben, er wordt niet gezegd wat zij met een
‘permanente revolutie’ bedoelen, er wordt gesuggereerd dat zij worden ‘betaald’.
Het resultaat is dat wij op sommige terreinen ofwel geen, ofwel een duidelijk
gerichte informatie krijgen. En dat is ons hoofdprobleem: de slechte kwaliteit van
onze kranten en het BRT-nieuws. De nieuwsmedia worden beheerst door groepen
en mensen die een machtspositie hebben in de samenleving en dus bepaalde
belangen moeten verdedigen. Zo worden onze nieuwsmedia eerder propagandadan informatie-instrumenten. Terwijl de fundamentele vraag steeds blijft: wordt de
mens volledig voorwerp van macht of behoudt hij een kans op zelfbepaling via
autonome informatiemedia?

Een visie op de mens is het uitgangspunt
Het laatste criterium in de discussie over informatie is een evolutieve visie op mens
en samenleving waarin een volheid van bewustzijn, weten-schap en zelfbepaling
als het uiteindelijke doel wordt gesteld.
Deze algemene visie houdt in verband met de informatie concrete normen in:
1. Ieder mens heeft het recht te weten. Niets van wat op hem betrekking heeft en
zijn bewustzijn kan verdiepen, zijn weten-schap kan vermeerderen, mag hem worden
onthouden.
2. Ieder mens heeft het recht te zoeken. Zijn einddoel en de weg ernaartoe moet
hij zelf formuleren. Hij kent de hele waarheid niet. Deze is hem niet vooraf gegeven,
maar moet door allen samen worden opgebouwd en tot persoonlijk inzicht verwerkt.
Daaruit volgt dat de ene mens de ander niet met zijn waarheid kan bevoogden.
Niemand heeft het recht de ander een bepaald denkschema op te leggen, niemand
mag de ander beletten kritisch te staan tegenover om het even welke idee, waarheid
of instelling, niemand heeft het recht uit te maken met welke ideeën de ander al dan
niet kennis mag maken, of wat goed voor hem is. Kwalitatief moet de informatie van
die aard zijn, dat ze leidt tot opbouw van waarheid.

Streven. Jaargang 24

246
3. De kennisname van feiten en ideeën heeft niet alleen tot doel een groter inzicht
te verwerven, maar evenzeer de mens in staat te stellen zichzelf te bepalen en in
sociaal verband over zijn samenleving te beslissen. Elke informatie moet er bijgevolg
op gericht zijn de deelname aan de besluitvorming voor te bereiden en effectief te
maken.

Kansen voor deze visie
In de geïndustrialiseerde maatschappij met haar wetmatige verplichting van
voortdurende economische groei worden de kansen om deze mensvisie te realiseren,
steeds kleiner.
1. De wetenschappelijke en technische ontwikkeling brengt een enorme groei
mee van de hoeveelheid te verwerken gegevens. Dit leidt tot een steeds grotere
opdeling in deelaspecten en een zich steeds toespitsende specialisatie. In vele
gevallen kan alleen de specialist zelf nog informatie geven over wat hij juist doet en
waar het naartoe kan leiden. Dit geeft hem een ongemene macht. Uiteindelijk is hij
het die beslist of hij de oriëntering van zijn wetenschap en de mogelijkheid om ze
in een algemene evolutie in te passen, al dan niet naar de anderen toe zal spelen.
Dit stelt het probleem van de technocratie: de machtspositie verworven door de
deelspecialist, waarbij de anderen afhankelijk worden van zijn wil om te
communiceren en zijn capaciteit om het algemeen belang te zien.
2. De industriële wereld wordt gekenmerkt door steeds toenemende interacties
en onderlinge afhankelijkheid. De internationalisering van de industrie maakt ons
afhankelijk van beslissingscentra waar we weinig of geen greep op hebben. De
nationale politiek dreigt zich daarop af te stemmen in plaats van omgekeerd.
De verplichting tot economische groei maakt het noodzakelijk de verschillende
inspanningen steeds meer op elkaar te doen inspelen. Dit vereist een sterker
regelend optreden van bovenuit, wat onvermijdelijk leidt tot een versterken van de
piramidale structuur. Er is een voortdurende machtsconcentratie in een dubbele
zin: een ‘opeenhoping’ van machtsterreinen, een steeds kleinere kring van
machthebbers. Van de overheid wordt verwacht dat ze de regelende rol mee gaat
spelen: subsidiëren, indicaties geven, als scheidsrechter optreden, de
belangengroepen bij elkaar brengen bij het verdelen van de welvaart, erover waken
dat geen enkele groep zodanig achterblijft, dat zij storend kan werken in het geheel.
Om alles te doen verlopen volgens regeling en berekening, moet de mens
‘onderaan’ in het schema worden ingepast. Zijn arbeidsmogelijkheden worden
gedetermineerd, zijn werk- en vakantietijd nauwkeurig vastgelegd, zijn behoeften
georiënteerd naar een bepaalde produktie. Hij wordt in een
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bepaald leefpatroon geduwd. In zijn leven wordt steeds meer ingegrepen. Hij wordt
mee ‘geregeld’.
3. In deze hele evolutie ontstaat een steeds bredere kloof tussen enerzijds een
geconcentreerde machtselite, een oligarchie van technocraten en informatiebezitters,
anderzijds de mens onderaan, die steeds meer, in heel zijn leven, voorwerp wordt
van macht.
De machtsverhoudingen worden aldus helemaal verschoven. Theoretisch zijn al
onze structuren democratisch, van de staat tot de naamloze vennootschap, en
worden zij gekenmerkt door een onderscheid tussen de beslissende en de
uitvoerende macht, waarbij het essentieel is dat de ene beslist wat de andere moet
uitvoeren. In de feitelijke situatie echter is de positie van de uitvoerende macht
zodanig versterkt, dat zij het eigenlijk is die de beslissingen neemt. Zij beslist
waarover de beslissende macht mag beslissen. De theoretisch beslissende macht
oefent hoogstens nog een controlefunctie uit met een zeker vetorecht. De sleutel
in deze krachtenverhouding is, dat het de beslissende macht is die beschikt over
de informatie, en zij beslist of ze die informatie al dan niet aan de anderen doorgeeft.
Vanuit die evolutie is het te verwachten dat de machtsstructuur gekenmerkt zal
worden door een steeds sterkere neiging tot verzwakking van de democratie. In
deze lijn kan de democratisering in ieder geval niet uitgaan van de machtsstructuur.
De mensvisie die wij voorop stelden en de evolutie van de maatschappij manifesteren
zich als tegenstrijdig met elkaar. In plaats van meer zelfbepalend te kunnen optreden,
wordt de mens meer en meer bepaald, steeds meer afhankelijk van machthebbers
voor de ontplooiing van zijn eigen menszijn. Tegenover die negatieve conclusie
moeten we de vraag stellen: hoe kan de voorop gestelde mensvisie dan wel worden
gerealiseerd?

De hulprelatie als uitgangspunt voor een alternatief
Bepaalde elementen in de geschetste situatie zijn onomkeerbaar: o.a. de groeiende
techniciteit, de specialisatie, de complexiteit, de interactie en misschien ook de
verschuiving van macht. Waar het in onze mensvisie op aankomt, is dat iedereen
de kans krijgt te weten wat er zich afspeelt, zich een oordeel te vormen over de
oriëntatie van het geheel - waar dat naartoe gaat en welke de te verwachten gevolgen
zijn - zodat hij de algemene oriëntatie in de hand kan houden. Het resultaat moet
zijn dat hij geen mens is in functie van een evolutie die hem wordt opgedrongen,
maar dat hij zelf die evolutie bepaalt, samen met de anderen.
Het voorwerp van de democratische medebeslissing is niet de technische
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uitvoering, maar wel het formuleren van de waarden die men wil realiseren en de
keuze van de rangorde van verwezenlijking volgens de beschikbare middelen. De
basisvoorwaarde voor een reële democratie is de controle zowel op de
woordvoerders bij het nemen van de beslissingen als op de uitvoerders ervan.
Hiermee is het wezen zelf van de machtsrelatie in strijd. De machthebber wil het
gedrag van de anderen aanpassen in functie van zijn doelstelling, en zal
onvermijdelijk geneigd zijn het impact van de anderen op zijn inzichten te
verminderen. Wil men daarentegen ieder doen weten, zoeken en beslissen, juist
om hem greep te geven op het evolutieproces, dan kan dit slechts gerealiseerd
worden door zich uitdrukkelijk op het standpunt van ‘de ander’ te plaatsen. Er is een
fundamenteel andere relatie vereist dan die van de machthebber: een hulprelatie,
die tot doel heeft de ander te stimuleren tot zelfbepaling in sociaal verband.
Toegepast op de informatie betekent dit, dat deze slechts werkelijk haar taak kan
vervullen wanneer zij in een andere relatie staat tegenover lezer, kijker, luisteraar,
dan die van de macht- of belanghebbende. Zij heeft een strikt eigen wetmatigheid
die uitgaat van de mens tot wie men zich richt en niet van het belang van wie de
informatie geeft.

Alleen een volledige ‘spiegelstructuur’ is efficiënt
Om de mens zelfbepalend te maken tegenover de huidige afzwakkingstendens van
de democratie, volstaat het niet dat een aantal mensen zich individueel daarvoor
inspant of dat kleine groepjes naast elkaar werken in een ‘zuivere’ helpende relatie.
Een efficiënte ontvoogding kan pas bereikt worden wanneer in de hulprelatie
hetzelfde terrein wordt bestreken als in de machtsrelatie, wanneer een beroep
gedaan kan worden op voldoende gespecialiseerde kennis om de betekenis van
het werk van de specialist te begrijpen, wanneer de bevolking werkelijk wordt
1
opgeleid om deel te nemen aan de opbouw van de samenleving .
Dit veronderstelt een coherent, planmatig en autonoom werkend geheel met een
eigen structuur tegenover die van de macht, waarvan zij de ‘spiegel’ vormt.
Onderwijs, permanente vorming, pers, radio, tv, samenlevingsopbouw, moeten een
autonome spiegelstructuur vormen tegenover de zuil van de macht.
Wezenlijk daarbij is, dat elk deel van deze spiegelstructuur onttrokken wordt aan
bevoogding van de machtsstructuur, zelfstandig kan werken, en zelf in haar eigen
werking de democratie waar maakt. Het onderwijs bij-

1

De term ‘samenlevingsopbouw’ verkiezen we boven ‘maatschappelijk opbouwwerk’; de laatste
term roept te veel een noodsituatie op.
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voorbeeld moet niet alleen de specialisten en technici leveren voor de huidige
maatschappij, maar ook die maatschappij zelf kritisch benaderen en de studenten
bekwaam maken om alternatieven te formuleren. Dit is slechts mogelijk wanneer
de oriëntatie van het onderwijs niet van boven af wordt vastgelegd door de politieke
en kerkelijke overheid, maar van onderuit kan groeien in een structuur waarin
leerkrachten, ouders, leerlingen, pedagogen en zo meer creatief kunnen optreden.
Een samenleving die het met de democratie werkelijk meent, moet haar eigen critici
vrij maken, ‘haar eigen revolutionairen betalen’. De kritische en opbouwende functie
mag zelf niet bevoogd worden om ontvoogdend te kunnen werken. Zonder
stelselmatige en planmatige uitbouw van de spiegelstructuur is in de maatschappij
van vandaag met haar tendens tot machtsconcentratie geen democratie meer
mogelijk.

Situering van de Vlaamse Pers
Bij het informeren kunnen vier stadia worden onderscheiden: het meedelen van
feiten en ideeën; de duiding, die feiten en ideeën in hun context plaatst; het
‘opiniëren’, dat een bepaald inzicht in de betekenis van het nieuws voorstelt; en
tenslotte het bevorderen van een publieke discussie als voorbereiding op de
besluitvorming. Hoe komt deze informatie tot uiting in de Vlaamse pers? Is de
hulprelatie hierin aanwezig?
1. Als feiten en ideeën bekend gemaakt worden, moet dat volledig gebeuren. De
mens heeft het recht te weten. Het is echter niet mogelijk alle nieuws te geven.
Daarvoor is het te omvangrijk. Er moet dus een keuze worden gedaan. Volgens
welk criterium? Het oordeel van de journalist over wat belangrijk is en wat niet,
steunt onvermijdelijk op zijn eigen opinie daaromtrent. Hij is onvermijdelijk subjectief.
Waar het op aankomt, is dat de journalist voortdurend zichzelf controleert en
gecontroleerd wordt, uitsluitend vanuit het criterium van de hulprelatie: wat is voor
de anderen belangrijk om te weten? Gebeurt de keuze vanuit het criterium van de
macht, dan is er geen echte informatie meer. De enige vraag is dan: wat duldt de
machthebber dat de anderen weten over ‘zijn’ problemen, over zijn instelling,
organisatie, structuur, enz.?
Welnu, een eerste constatering is dat praktisch alle Belgische kranten (welke
niet?) gebonden zijn aan een partij, een syndicale organisatie, een structuur, een
godsdienst. Een zuiver winstgevende onderneming, los van elk partij- of ideologisch
belang, kan overigens hetzelfde gevolg hebben: die kan het nieuws selecteren dat
winst opbrengt. Dit leidt tot de situatie dat de Vlaamse kranten het nieuws kiezen
vanuit hun belang of dat van hun partij, vakbond, enz., met als gevolg dat wie de
kans wil gaaf houden
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goed geïnformeerd te zijn, verplicht is verschillende kranten te lezen, waaronder
minstens één buitenlandse.
Bovendien zijn kranten afhankelijk van de publiciteit. In 1966 ontvingen in België
9 krantenondernemingen 55 tot 75% van hun inkomsten uit de publiciteit, 9 andere
45% tot 55% en 6 25 tot 45%. Sedertdien zijn er belangrijke groepsvormingen
geweest voor het verwerven en verspreiden van publiciteit. Het lijkt ons volkomen
onwaar, dat de publiciteit geen of weinig invloed heeft op de informatiemedia. Via
de publiciteit dienen de kranten, die zelf tot de gevestigde machten behoren, op
hun beurt de economische en financiële macht. De hulprelatie, als daaraan al
gedacht wordt, wordt afhankelijk van de machtsrelatie. Misschien kan een krant in
een bepaald conflict nog wel één onderneming bekritiseren; de financiële macht zal
er overigens zelf wel op letten niet al te opvallend repressief op te treden. Maar het
is uitgesloten, dat onze kranten een fundamentele kritische functie vervullen
tegenover het gehele sociaal-economische systeem. In de huidige situatie betekent
dit zelfmoord voor om het even welke krant.
De BRT als openbare dienst zou een werkelijk alternatief kunnen vormen
tegenover de kranten. Indien in radio en televisie de keuze van het nieuws gebeurde
vanuit de hulprelatie, dan zou de nieuwsselectie vanuit het eigen belang bij de
kranten misschien het tegenovergestelde effect bereiken dan wordt bedoeld. Een
goede BRT-nieuwsdienst is dus van primordiaal belang.
Vanuit de gevestigde belangen wordt voortdurend beklemtoond dat de
BRT-journalisten ‘objectief’ moeten zijn. Met ‘objectief’ wordt echter ‘neutraal’
bedoeld. Wat dit betekent, kan wellicht geïllustreerd worden door een citaat uit een
toespraak van de voorzitter van het ACV: ‘We begrijpen niet, dat men in het grote
voorlichtingsmedium dat de televisie is, steeds maar aan negatieve voorlichting doet
en op deze wijze de openbare opinie verkeerd voorlicht. Er mogen honderdduizenden
arbeiders trouw hun dagelijkse taak vervullen. Niemand spreekt daarover. Maar het
is voldoende dat er ergens dertig herrie schoppen, of de televisie is er als de kippen
bij’. Volgens deze redenering moet het nieuws een weergave zijn van het meest
representatieve in de samenleving. Aangezien nieuws bijna altijd bestaat uit unieke
feiten en een vernieuwing steeds begint bij een kleine, niet representatieve groep,
zou het nieuws in principe niet tot het nieuws behoren. De grondidee is hier in feite,
dat zij die de verantwoordelijkheid dragen over de maatschappelijke organisatie,
willen oordelen welke vernieuwing strookt met wat volgens hun mening het openbaar
belang is. Dit is in strijd met de visie op de mens die we als uitgangspunt stelden.
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2. De duiding van feiten en ideeën vormt de rechtstreekse voorbereiding tot het
verwerven van inzicht. Welnu, in de Vlaamse kranten wordt inzake binnenlands
nieuws bijna nooit aan duiding gedaan. Voor het buitenlands nieuws is de situatie
beter, omdat artikelen van gerenommeerde buitenlandse kranten worden
overgenomen of een basis kunnen vormen voor de eigen redacteur. Een van de
voornaamste oorzaken van dit tekort is dat duiden een grondige en gespecialiseerde
kennis veronderstelt. De meeste Vlaamse kranten beschikken echter over te weinig
mogelijkheden om voldoende journalisten te kunnen betalen. In de meeste redacties
moeten de journalisten een gamma aan nieuwsterreinen bestrijken, wat specialisatie
onmogelijk maakt. Het gevolg daarvan is een kettingreactie: de politieke berichtgeving
b.v. beperkt zich tot de opsomming van feiten, de lezers begrijpen er niets van,
interesseren er zich niet meer voor, worden ‘apatische staatsburgers’; dit leidt tot
ongecontroleerde machtsconcentratie en verzwakking van de democratie.
In de televisie is een duiding gekoppeld aan het nieuws praktisch afwezig. Wel
hebben we vroeger enkele merkwaardige enquêtes kunnen zien, maar de betrokken
journalisten zijn van het scherm verdwenen. In de radio kennen we het voorzichtige,
maar toch degelijke magazine ‘Actueel’. De BRT wordt beheerd door een raad die
samengesteld wordt door de drie traditionele politieke partijen. De nieuwsdiensten
zijn rechtstreeks afhankelijk van deze raad van beheer, en dus indirect van CVP,
BSP en PVV. Deze raad van beheer voelt er niets voor, de BRT-journalisten
autonoom aan duiding van het nieuws te laten doen. Een duiding onder controle
van de politieke partijen kan natuurlijk niet. Dus dan maar geen uitdrukkelijke duiding,
of zo weinig mogelijk.
Kenmerkend voor de situatie van de BRT-journalist is trouwens het feit dat hij
onderworpen is aan zelfcensuur. Dat betekent: als hij een ‘heet hangijzer’, iets wat
een gevestigde macht niet aanstaat, aanpakt, krijgt hij last: een telefoontje van een
minister, een campagne tegen hem in de krant, belediging in het publiek door een
overheidspersoon.... Wil je je als BRT-journalist beijveren voor de hulprelatie, dan
moet je veel moed hebben en mag je carrière niet je eerste zorg zijn.
3. Inzake opiniëring hebben we in de Belgische kranten op het eerste gezicht niet
te klagen: opiniëring is hun bestaansreden. De vraag is echter of die opiniëring
uitgaat van de hulprelatie.
Gebonden aan een bepaald belang, verdedigen onze kranten bij hun opiniering
een bepaald standpunt. Dit is een vorm van propaganda. Uitgaande van een
veronderstelde vooraf gegeven waarheid, toetsen zij het nieuws aan die waarheid
en trachten zij anderen te overtuigen hun denk- en gedragspatroon te conformeren
aan die waarheid. Dat is hun volste recht. Alleen
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behoort dit niet tot de informatie zoals wij deze omschreven. Opiniëring steunt hier
op een machtsrelatie.
Opiniëren vanuit de hulprelatie veronderstelt twee dingen. In de eerste plaats dat
degene die opinieert zelf zoekende is, kritisch staat ten opzichte van zijn eigen
overtuiging, er zich bewust van blijft dat hij slechts een gedeelte van de waarheid
weet te achterhalen, dat andere aspecten van de waarheid misschien bij anderen
te vinden zijn met wie hij het niet eens is, dat hij bijgevolg moet blíjven luisteren,
zoeken. En ten tweede moet hij bij het opiniëren aanduiden waarop hij zijn overtuiging
steunt, en zijn redenering zo opbouwen dat ze gevolgd en gecontroleerd kan worden.
Dit soort opiniëring is in de Belgische pers heel zeldzaam.
In de BRT bestaat helemaal geen opiniëring (de gastprogramma's moeten als
propaganda worden beschouwd). De BRT-journalist moet ‘objectief’ zijn, en opiniëren
is subjectief. De enige formule is dus, anderen laten opiniëren. In de RTB kennen
we het uitstekende programma ‘Face à la presse’. Bij de BRT zoekt men zijn heil
in debatten, waarvan men toch moeilijk kan zeggen dat ze volledig aan de opzet
beantwoorden. Het verplichte keurslijf van de ‘neutraliteit’ belet de
BRT-nieuwsdiensten werkelijk hun rol te vervullen. In feite wordt hun verboden zich
op het standpunt van de hulprelatie te stellen. De oorzaak ligt in de structuur: ze
zijn onderworpen aan gevestigde belangen, die er belang bij hebben dat de BRT
niet echt belangrijk wordt.
Slagen onze informatiemedia erin een publieke discussie op gang te brengen?
Men legt het erop aan dat de BRT dit juist niet zou doen. Geen enkele gevestigde
macht heeft er bezwaar tegen dat de BRT een debat doet ontstaan zolang het maar
niet over haarzelf gaat. Kranten zouden eventueel een publieke discussie op gang
kunnen brengen, maar hoeveel mensen lezen meer dan één krant, en kennen dus
meer dan één standpunt? Hier stelt zich het probleem van publiciteit en fusies.
De publiciteit is natuurlijk vooral geïnteresseerd in de kranten met de grootste
oplage: het zijn dus de sterkste kranten, landelijk en regionaal, die de grootste
inkomsten krijgen uit reclame en advertentie, die daardoor ook het meest kunnen
investeren in infrastructuur en hun journalisten het best kunnen betalen. Zo geraken
zwakkere kranten, die nochtans belangrijke ideologische strekkingen kunnen
vertegenwoordigen, steeds meer achterop, en wordt het voor de democratie zo
noodzakelijke pluralisme in gevaar gebracht. De publieke discussie dreigt
gedomineerd te worden door één belangengroep. In de Belgische situatie wordt
deze tendens nog versterkt door het feit dat welvarende kranten een beroep kunnen
doen (en gedaan hebben) op ‘expansie’-kredieten, terwijl bedreigde kleine kranten
dat niet kunnen.
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Inzake fusies werd door de Westduitse Parlementaire Commissie voor de Persvrijheid
gesteld dat een bedrijf dat 20% van de totale oplage van dagen weekbladen
controleert, de persvrijheid bedreigt. Met 40% wordt aan die vrijheid afbreuk gedaan.
In dat geval wordt een publieke discussie niet meer mogelijk geacht. Volgens deze
cijfers zouden de groepen Het Laatste Nieuws en De Standaard de persvrijheid
bedreigen. Afbreuk wordt gedaan aan die vrijheid wanneer een van deze groepen
een andere groep, Het Volk of Gazet van Antwerpen, zou opslorpen of ermee
fusioneren. In dit verband moet eveneens gewezen worden op de pijnlijke situatie
van de socialistische pers. Volksgazet en Vooruit verloren in tien jaar tijd 25% van
hun oplage, hadden in 1969 nog een oplage van respectievelijk 74.000 en 33.000
exemplaren. De socialistische idee komt nog moeilijk aan haar trekken.

Alle maatregelen moeten samen een spiegelstructuur vormen
Om een goede informatie te krijgen moet de journalist werken vanuit de hulprelatie
en moeten de informatiemedia een autonome structuur krijgen. In feite draait alles
rond één punt: de informatie moet losgekoppeld worden van de bevoogding door
gevestigde machten en belangengroepen.
1. Een essentiële voorwaarde is de vrijheid van de journalist. In laatste instantie
moet hij zelf, vanuit zijn eigen deontologie, oordelen welke feiten en ideeën, uit wat
leeft en groeit onder de mensen, meegedeeld moeten worden. Dat veronderstelt in
de eerste plaats dat hij een specifieke vorming krijgt die hem niet alleen de nodige
achtergrond moet verschaffen, maar hem vooral de juiste houding moet bijbrengen:
zoekend en kritisch moet hij erop bedacht zijn, de denk- en leefwereld van de
anderen te ontdekken en te vernieuwen.
In de tweede plaats moet de journalist beschermd worden door een statuut dat
hem in staat stelt, onafhankelijk van elke macht zijn specifieke taak naar eigen
geweten uit te voeren.
2. Zowel het probleem van de bescherming van de journalist als dat van de
controle op de juiste uitvoering van zijn taak, kan opgevangen worden in de
autonomie van de redactieraad, die op zijn beurt wordt gecontroleerd door een
‘persraad’ op hoger niveau.
De redactieraad moet een dubbele functie vervullen. Hij moet een verband tot
stand brengen waarin de journalisten samen kunnen werken en elkaar corrigeren,
en anderzijds de journalisten groeperen in een orgaan dat nevengeschikt, niet
ondergeschikt is aan de raad van beheer. Dit geldt zowel voor de BRT als voor de
persondernemingen.
Men kan echter moeilijk stellen dat alleen de journalisten zelf kunnen oordelen
over de eigen deontologie. Er is een tweede partner: degene tot wie
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zij zich richten en in wiens dienst zij staan, de bevolking. Een ideale formule van
controle, die de autonomie kan blijven waarborgen en toch het groepsisolement
tegengaat, is een persraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de journalisten,
van de centra voor communicatiewetenschappen en van de bevolking. Tot de taak
van deze persraad behoort het formuleren van de deontologie, de controle op de
journalisten, en het waarborgen van hun onafhankelijkheid tegenover de gevestigde
machten.
3. Een specifiek probleem voor een land met een klein afzetgebied is het
waarborgen van de pluriformiteit en de kwaliteit van de informatie. Een goede
instelling van de journalist volstaat niet om goede informatie te brengen. Hiervoor
is evenzeer een organisatie nodig die over voldoende mensen en middelen beschikt,
terwijl voor de journalist zelf de toegang tot de feiten gewaarborgd moet worden.
Om pluriforme informatie te blijven verzekeren, is al voorgesteld de infrastructuur
te nationaliseren of ook voor zwakkere opiniebladen ter beschikking te stellen. In
dit verband wordt ook gedacht aan wettelijke maatregelen tot indijking van en controle
op trustvorming in de pers.
Om de toegang tot de feiten te waarborgen voor de journalist, werd in sommige
landen een spreekplicht voor ambtenaren ingevoerd. Wellicht zal het in de toekomst
niet meer mogelijk zijn het hele terrein van de informatie te bestrijken met afzonderlijk
optredende en op eigen krachten aangewezen journalisten. Een systematische
aanpak van dit probleem zou kunnen gebeuren langs een instelling die ter
beschikking staat van de journalisten, en die in staat is de complexe en technische
informatie te verzamelen en te verwerken. De organisatie van zulk een instelling
zou onder de bevoegdheid kunnen vallen van bovengenoemde persraad.
Essentieel voor het geheel van deze maatregelen is dat de eigen wetmatigheid
van de informatie slechts waargemaakt kan worden via een volledige
spiegelstructuur, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de journalist, de
autonomie van de redactieraden, het waarborgen van de toegang tot de feiten, de
concrete mogelijkheid de techniciteit te verwerken, het ter beschikking stellen van
de infrastructuur, en de werking van een persraad, hun plaats vinden in één planmatig
opgezet geheel.
Om dit te kunnen bereiken zal men ertoe over moeten gaan, de informatie te
onttrekken zowel aan totale privatisering als aan overheidsbevoogding. We moeten
nieuwe formules uitwerken, waarin we drie elementen verzoenen: de steun van de
overheid, het dynamisme van de persoonlijke inzet, en de democratische opbouw
en controle van onderuit.
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Filosofie en stedebouw
Willem Koerse
Woorden, woorden, woorden. Aaneengeregen tot hele verhalen. Uitgekiende
verhalen. Soms kabaret van een behoorlijk niveau. Niets is minder waar dan dat
architect en stedebouwer niet hun woordje kunnen doen. Een misleidende
voorstelling dat de ruimtelijke vormgevers ‘slechts’ ruimtelijk kunnen denken en
moeizaam op zoek zijn naar een vertaling in het algemeen discours. De stomme
film op zoek naar tekst. Het primitieve stadium van beeldtaal te boven komen.
Integendeel, de indruk bestaat dat de verhalen veelal beter zijn dan de plannen
waar ze de toelichting van vormen.
Voor die verhalen is de filosofie dan ook niet nodig. Ze wordt eerder gedrongen
naar een van haar oudste functies. De verhalen kritisch bekijken. Veel schrappen.
Schijnweten ontmaskeren. Het zwijgen of niet-weten aanbrengen. De begrippen
waarmee gewerkt wordt, zoveel scherper maken dat ze werkelijk bruikbaar worden.
Bruikbaar, dat is wellicht de hoofdopgave van de filosofie: de verbinding van theorie
naar praktijk onderzoeken.
(Hoe het mogelijk is dat een grote stad een onderzoeksteam heeft, allang
interdisciplinair voordat er roep om was, van Europese vermaardheid - terwijl keer
op keer hun plannen grote tegenwerking krijgen, omdat men het onderzoek er niet
in terug vindt).
Maar filosofie is een misbruikt begrip. Het betekent een min of meer speculatief
bezigzijn. ‘Ja,... mijn filosofie...’. ‘Als ik filosofeer...’: een bekend tweede kamerlid
trekt brede glimlach... en filosofeert. Met de uitdrukkelijke bedoeling ‘daar mag u
mij niet op vangen’, dat is filosofie. Elke architect heeft zo z'n filosofie. Evenals de
zeepfabrikant die met zijn filosofie het succes verklaart van zijn zeep.
Filosofen moeten aan het werk gaan. Zonder terug te vallen in een uitsluitend
academische filosofie, moeten ze aan hun ‘vak’ inhoud geven. Pas dan is er de
mogelijkheid van een juister begrip.
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Stedebouw is een eigenaardige totale activiteit. Behoort het tenminste te zijn.
Praktisch alles wat de mens doet, doet hij in een gebouwde omgeving. In de vorming
van die gebouwde omgeving kan men niet ongestraft belangrijke aspecten van de
menselijke activiteit verwaarlozen.
Ook de filosofie pretendeert zich bezig te houden met de mens. Met name de
filosofische antropologie moet het gaan om de totale mens. Ook daar is het niet
goed mogelijk belangrijke functies uit de beschouwing weg te laten. In zoverre is er
overeenkomst. Het verschil valt ook gauw op. Stedebouw is een op realisatie gerichte
activiteit. Filosofie niet. Hoe meer beschouwingen de stedebouwer in zijn werk
betrekt, hoe moeilijker wordt het aan 't werk te blijven. Beslissingen moeten vaak
genomen worden ook al is het denkwerk nog niet afgerond. Een paradox:
voorlopigheid moet worden vastgelegd. De grootste wijsheid is waarschijnlijk, zonder
tot structuurloosheid te vervallen, zoveel zaken open te laten dat ook dat kan ontstaan
waar ze niet aan kon denken.
Laten we zeggen dat de stedebouwer zich werkelijk zorg maakt over z'n toekomstig
produkt en zegt te willen bouwen voor de mens. De meeste naoorlogse realisaties
krijgen niettemin het verwijt een onmenselijke schaal te hebben, een omgeving
waarin en waarvan de mens noodgedwongen moet vervreemden. Maar goed, onze
stedebouwer zegt voor de mens te willen bouwen. Vroeg of laat komt hij dan voor
de vraag: wat of wie is die mens? Een vraag in die algemeenheid verwijst hem naar
de antropoloog. Deze glimlacht en zegt: ‘De vraag “wat is de mens?” is inderdaad
de centrale vraag van ons vak. U hebt, hoop ik, nog enige tijd voor u het antwoord
nodig hebt?’. Dat heeft de stedebouwer eigenlijk niet, z'n opdrachtgever vindt toch
al dat hij veel tijd en geld kost, maar hij zegt berustend: ‘Ik bouw alvast wat, misschien
komt het antwoord nog net op tijd, zodat de bevindingen in het laatste stadium
gebruikt kunnen worden; wanneer dacht u ongeveer...’. En dan kan de antropoloog
alleen maar beschaamd opmerken dat zijn werk kennelijk niet zo op de praktijk
gericht is. Dat Max Scheler zo terecht in de twintiger jaren gezegd heeft dat ‘Wat is
de mens?’ de centrale vraag vormt van de filosofische antropologie, maar dat
tenslotte ook Sokrates daar al vanuit ging. Natuurlijk is er het een en ander veranderd
in de bewustwording sinds die 23 eeuwen, maar een concreet antwoord is niet
aanwezig en het laat zich ook niet aanzien dat... (De filosofie in het algemeen blinkt
niet uit door tastbare resultaten - een reden waarom prof. Staal, zelf filosoof, echter
meer taalwetenschapper dan antropoloog, meende dat de universitaire
bewindvoeders zo'n vak wel eens van de begroting konden schrappen: een
wetenschap die alleen maar problemen stelt en van zichzelf zegt dat ze niet in staat
is ze op te lossen...).
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Een definitief antwoord op de vraag naar de mens, dat eenmaal gegeven geen
herziening meer behoeft, is een absurditeit. Sterker, het getuigt van onbegrip voor
de mens, te verwachten dat zo'n compleet mensbeeld ooit gevormd zou kunnen
worden. Daarbij, wat kan de waarde zijn van een mensbeeld van zo'n graad van
abstractie voor b.v. de stedebouw, waar wellicht de verschillen tussen de mensen
van groter belang zijn dan de overeenkomsten. Toch is de bovenstaande naïeve
dialoog een (wat dik aangezette) illustratie van een beslist voorkomend misverstand.
De filosofie op dit algemene reflectieniveau kan slechts voedingsbodem zijn voor
dichter bij de praktijk staande activiteiten. Wat de stedebouw aangaat: natuurlijk
kan ze niet een complete antropologie van de bewoner leveren, maar ze kan wel
elementen daarvoor aandragen.
Ondertussen zijn er talloze kwesties waarop een filosoof zinnig zou kunnen
inspringen. Zonder de pretentie direct oplossingen te geven, maar met het idee dat
eenmaal de vragen helder gesteld, we al een stuk verder zijn.
Zo is er de op de achtergrond voortdurend aanwezige vraag van de generaties.
Moet de planning uitgaan van de huidige generatie, waaronder de jonge mensen
die nu op zoek zijn naar een huis, of kan en mag men die wensen negeren en met
een beroep op de toekomst plannen en bouwen voor komende generaties? Maar
wie durft zich uit te geven voor sociofuturoloog en met enige zekerheid vaststellen
hoe de bewoner van 2020 wil leven en wonen? Alle huidige empirische
wetenschappen zijn bijzonder huiverig hun extrapolaties zodanig te verbijzonderen
dat daar enige richtlijn aan ontleend kan worden. En de zich zo noemende futurologie
heeft nauwelijks een basis waar vertrouwen aan geschonken kan worden. Eenzijdige
verheerlijking van de technische vooruitgang. Een schijnweten in wetenschappelijk
kostuum. Met het grote gevaar dat het maatschappijproces gezien wordt als een
technisch proces dat op precies dezelfde wijze voorspeld kan worden.
Als de architect Van Klingeren zegt: ‘Wij hebben opdrachten waarbij we onze
opdrachtgevers smeken: geef ons het maatschappijbeeld van morgen. Jullie weten
het niet, maar koop dat beeld, huur het in, laat het je vertellen door
wetenschapsmensen’ - dan is hier, alle goede bedoelingen ten spijt, toch sprake
van een misverstand. Hij schijnt te vergeten dat dit beeld gaat ontstaan onder meer
door z'n eigen activiteiten. Er bestaan geen specialisten van een bijzonder soort die
het beeld van de maatschappelijke werkelijkheid van morgen (en het liefst van
overmorgen) wetenschappelijk verantwoord kunnen leveren.
Natuurlijk zijn er in de afgelopen decennia grote veranderingen geweest. En
andere zullen volgen. Maar het begrip verandering heeft pas zin als er
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iets is dat gelijk blijft, want er moet iets zijn dat die verandering ondergaat. Met
andere woorden, er is verandering maar ook een continuïteit. Datgene wat in het
geheel niet aansluit op het huidige, is een brute negatie van de mens. Toch kan het
anderzijds terecht als een onduldbare beperking gevoeld worden, de hele
ontwikkeling te laten leiden door de conservatieve huidige bewoners met hun vaak
nogal willekeurig geregistreerde wensen, waaruit alleen hun woonervaring tot dan
toe blijkt. Om werkelijk verder te komen zullen de vernieuwingen gebaseerd moeten
zijn op een fundamentele analyse van de mens en zijn samenleving. Een niet
eenvoudige opgave, maar waaraan toch vandaag de dag van verschillende kanten
gewerkt wordt.
Hoeveel aantrekkelijker lijkt het dan zich de nieuwe mens voor het geestesoog
te roepen en daarvoor te willen bouwen. En een nog radicaler standpunt is natuurlijk:
vaststellen dat ‘de mens verouderd is’ en niet meer mee telt, dan kan men zich
onbekommerd aan de technische mogelijkheden overgeven, niet langer belemmerd
door die animale holbewoner.
De reflectie over vrijheid en creativiteit, woorden die in elk verhaal weer opduiken,
is vaak bijzonder slordig. Ook hier valt wel iets over te zeggen zonder dat men
onmiddellijk terug hoeft te gaan tot de uiterst moeizame begripsontwikkeling van
deze woorden.
Zo kan men stellen dat vrijheid en creativiteit vermogens zijn die pas feitelijk
worden in hun actieve verwerkelijking. Ze worden verworven, steeds opnieuw.
Creatief worden in een situatie is eerst mogelijk als de situatie eigen activiteit toelaat.
Een zekere gevoeligheid gaat ontstaan.
Een vergelijking dringt zich op. Zou het nudisme - in weerwil van ons klimaat en
enkele andere factoren - algemeen aanvaard worden, dan kan het gebeuren dat
de erotiek praktisch geheel wegvalt. Het verhullende van kleren brengt een spanning
met zich mee die de onverhulde toestand niet kan opbrengen. Maar het is heel goed
mogelijk dat dan na verloop van tijd een andere gevoeligheid ontstaat die superieur
is aan de eerste die is weggevallen. Nu is het klimaat wat mij betreft al een voldoende
voorwaarde om die kleren toch maar aan te houden. Hetzelfde klimaat vraagt ook
van ons huizen zodanig te bouwen dat we er onder alle weersomstandigheden in
kunnen verblijven. We besteden zelf zorg aan onze kleren, in onze uiterlijkheid delen
we iets van onszelf mee. (Ondanks de bijzonder overheersende confectie, waar
bepaalde groepen jongeren zich op praktische wijze tegen verzet). Aan onze huizen,
de meer ruime gewaden, mogen of kunnen we gewoonlijk wat de uiterlijkheid betreft
niks doen. De confectieesthetiek is door anderen bepaald. Welnu, het is heel goed
mogelijk dat eerst een aardige rotzooi ontstaat als alle benepen vergunninkjes
zouden

Streven. Jaargang 24

259
wegvallen en eenieder naar hartelust z'n huis mag ‘opknappen’. Na verloop van tijd
zou een actieve ordening kunnen ontstaan die vele malen positiever is dan de nu
bestaande steriele toestand. Deze laatste voldoet wel aan bepaalde wetten van de
esthetiek, maar een esthetiek op afstand, geen esthetiek waarin we de mensen zelf
die erachter en erin wonen, kunnen herkennen.
De tegenstanders van deze ‘vrijheid’ komen met het argument dat de Nederlander
geen gevoel voor kwaliteit heeft - het kwaliteitsbesef is hier onvoldoende ontwikkeld,
zegt men (dat is dan toch iets dat in de laatste eeuw verloren moet zijn gegaan, niet
voor niets wordt met trots naar oude voorbeelden, zoals Marken, gekeken) - dat in
tegenstelling tot bepaalde andere landen, zoals Zweden, men de mensen hier eerst
zou moeten opvoeden tot dat besef.
Wel, hoe dit alles ook in elkaar zit, of het veel ingewikkelder is dan hier nu gesteld
wordt en dat zal wel, één ding staat voor mij vast: willen mensen ooit tot een
kwaliteitsbesef van wonen en woonomgeving kunnen komen, dan zullen ze daartoe
ook de kans moeten krijgen. De vrijheid om hun creativiteit bot te vieren. De vrijheid
tot leren. En laat er dan eerst maar rotzooi ontstaan, daarna kunnen mensen die
gevoeligheid krijgen die hen in staat stelt dat zelf ook te zien en veranderingen aan
te brengen. We hoeven de gebouwde omgeving echt niet zo te ‘verzorgen’ voor de
mens, dat hijzelf er niets meer aan hoeft te doen. Het is een veroordeling tot
onvermogen. Wat wordt uitgedrukt in een vrije omzetting van een motto van Günther
Anders: ‘“Nun brauchst du nicht mehr deine Umgebung selbst zu machen” waren
seine Worte, “Nun darfst du es auch nicht mehr” war deren Sinn. “Nun kannst du
es nicht mehr” deren Wirkung’.
De overgang - of zo men wil, de vertaling - van theorie naar (in) praktijk, vormt in
de stedebouw een ingewikkeld probleem. Het is een algemeen probleem, op vele
terreinen aanwezig, dat ook hier een grote rol speelt. Het zijn in onze tijd vooral de
dialectisch georiënteerde denkers die opnieuw de verhouding theorie/praktijk centraal
stellen (opnieuw, omdat Marx in de vorige eeuw op markante wijze er mee begon).
De ware theorie moet uit de praktijk voortkomen, zegt de dialecticus - dat wil zeggen:
er moet niet over de praktijk zonder de praktijk getheoretiseerd worden. De zaak
zelf dient de categorieën aan te reiken waarmee gedacht moet worden.
Concreet betekent dit dat de architecten en stedebouwers zelf zullen moeten
deelnemen aan de theorievorming, door namelijk de sociale wetenschappers te
helpen hun wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken voor de problemen van
hun gebied. Dat is beter dan óf skeptisch het theo-
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retiseren afwijzen óf reikhalzend uitzien naar de allesverklarende theorie, d.i. in
plaats van wetenschap een wonder verwachten, en iedere keer opnieuw teleurgesteld
worden. Zij zullen zelf de grond moeten leveren waarop de wetenschappers kunnen
staan.
Maar boven werd al gewezen op het eigenaardige totale karakter van stedebouw.
Het is juist deze praktijk die zo bijzonder complex is. Een complexiteit die niet verloren
mag gaan, het is de ruggegraat van de stedebouw. Welnu, niet één wetenschap
kan die complexiteit omvatten. Nemen we b.v. de psychologie als een van de
menswetenschappen (en vergeten we daarbij even de vraag welke psychologie,
de behaviouristische of de meer ‘verstenende’). De gebouwde omgeving
psychologisch bekeken doet de gebouwde omgeving veranderen, ze blijft niet meer
de complexe zaak die ze eerst was en wordt onderwerp van een psychologische
discipline. Dit nu geldt voor onverschillig welke wetenschappelijke benadering: de
wetenschap kneedt haar onderwerp, om het te kunnen benaderen met de methoden
voorhanden in die wetenschap. En iedere keer opnieuw verdwijnt het eigenlijke
onderwerp, de gebouwde omgeving in haar totaliteit.
De filosofie zou, zonder terug te willen komen op de haar terecht ontnomen plaats
van ‘koningin der wetenschappen’, misschien de bemiddelende rol kunnen spelen
tussen deze theoretische benaderingen en de praktijk, waarin hoe dan ook de
complexiteit behouden moet blijven. Niet uitgesloten is, dat ze daarmee meehelpt
aan de geboorte van een ander soort wetenschap, die de complexiteit van de
werkelijkheid niet onmiddellijk verdringt. Met name in de sociologie rommelt er veel.
Met zijn activiteit zal de filosoof ook moeten proberen bij de praktijkmensen een
stuk wantrouwen voor theorie weg te nemen. Wat Lichtenberg eens zei (overigens
van een filosoof): ‘Hij schreef acht boeken.... maar voorwaar hij had er beter aan
gedaan acht bomen te planten of acht kinderen te verwekken’.... dat gevoel is ook
nu nog aanwezig. Al dat theoretische geklets, laten ze zelf maar eens stedebouw
bedrijven. Voor een belangrijk deel komt dit omdat juist die overgang van theorie
naar praktijk nog zo onvolkomen is.
De filosofie moet zich waar maken. Toegepaste filosofie. Philosophy at work. Laat
ze maar eens zien dat haar bezigheid te maken heeft met de alledaagse realiteit.
De gebouwde omgeving is zo'n realiteit. Waar voortdurend algemeen menselijke
zaken aan bod komen. Er valt genoeg te doen. Het bovenstaande is slechts het
aanstippen van enkele dingen.
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Medische techniek en technische geneeskunde nu en in de
toekomst
A.J.H. Thiadens
Aan de geneeskunde van gisteren, vandaag en morgen kan men twee fundamentele
1
aspecten van patiëntbenadering onderscheiden . Een evaluatie van deze twee
aspecten, het bio-medische en het meta-medische aspect, kan een nieuw perspectief
in de medische ethiek openen. De technische geneeskunde schept nieuwe ethische
problemen ten aanzien van de medische macht in het bio-medische vlak, in het
bijzonder bij de transplantaties en ten opzichte van de medische onmacht in het
meta-medisch perspectief, nl. de integratie van de extra- en intra-murale
2
gezondheidszorg .

Aanleg en milieu
Dank zij de snelle ontwikkelingen in de moleculaire genetica van de mens is ook in
de geneeskunde het besef gegroeid dat de concreet bestaande mens het resultaat
is van een voortdurende wisselwerking tussen zijn erfelijke aanleg en zijn milieu.
Een milieu dat actueel of potentieel, uitwendig of inwendig, een meetbare invloed
uitoefent op zijn processen. Hierbij hebben wij in de eerste plaats te denken aan
factoren als: temperatuur, zuurgraad, vochtigheid, voedsel, etc.. Wij behoren tot het
uitwendig milieu ook te rekenen de andere organismen. Met hen en door hen - soms
dank zij hen - zijn wij in staat onze unieke, persoonlijke, erfelijke aanleg te ontplooien.
Een bijzondere plaats neemt hierbij onze medemens in.
In dit perspectief wil ik de geschiedenis van de geneeskunde als toegepaste
biologie in grote lijnen karakteriseren als een be-hand-eling van het milieu, een
be-hand-eling met de erfelijke aanleg en een be-hand-eling van de wisselwerking
tussen aanleg en milieu.
De mens zoals hij in zijn verschijningsvorm bestaat als produkt van de

1
2

P. J. Thung, Wat is er gaande in de geneeskunde? Universitaire Pers, Leiden, 1966.
A. B. Haartsen, W. Hoekstra en Th. Sybema, Hanteren van het beroepsgeheim. Overwegingen
betreffende structurele consequenties op het gebied van de extramurale zorg. In: Medisch
Contact, januari 1970.

Streven. Jaargang 24

262
wisselwerking tussen aanleg en milieu, kan tot nu toe in zijn geestelijke of lichamelijke
welzijnsverstoring, die wij gemakshalve ziekte plegen te noemen, medisch alleen
nog maar geholpen worden door een milieuverandering; niet - nog niet - door een
aanlegverandering. En dit kan dan ook pas nadat in de decennia voor ons het
pretechnisch stadium is overwonnen. Op het ogenblik is de medicus, dank zij de
enorme ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en de technologie, beter dan
ooit in staat een zo exact mogelijke diagnose te stellen en een zo gericht mogelijke
therapie voor te schrijven. Maar deze therapie - hoe kundig en verfijnd ook - brengt
slechts een milieuverandering voort, hetzij door een rustkuur, medicamenten of
operatief ingrijpen. Niet de aanleg van de mens wordt hierdoor veranderd, maar het
milieu wordt zodanig gewijzigd, dat deze aanleg in het geheel niet meer of slechts
ten dele zichtbaar is of dat een actualisatie teniet wordt gedaan. Hierdoor bevordert
3
de geneeskunde feitelijk de erfelijke degeneratie .
Er is in de moderne geneeskunde echter een accentverschuiving waar te nemen
in deze zin, dat de medicus niet alleen oog heeft voor de ziekte, maar evenzeer
voor de zieke. Op deze accentverschuiving kom ik nog terug.

Mens als milieu-manipulator
Hier stuiten we m.i. op één van de meest fundamentele karakteristieken van de
mens. Het is een organisme dat zijn milieu niet alleen ondergaat, maar ook schept.
Hij is daardoor in staat ook zijn milieu te beheersen. De mens heeft weliswaar een
natuur, die hij in zijn handelen moet respecteren, maar de mens is tegelijk het wezen
dat in cultuur - dat wil hier zeggen in zelfmanipulaties - zijn natuur actief vormt en
er gestalte aan geeft en haar niet als absolute kant en klaar grootheid voorop moet
4
zetten . M.a.w. de mens moet zijn wereld en zichzelf scheppen, manipulatie is een
5
wezenskenmerk van de mens .
Zowel in het heden als in het verleden heeft Nederland steeds voorop gestaan
in de medisch-technologische onderzoekingen.

Historie
De manipulatie met het milieu kwam reeds naar voren in de Dageraad ofte Nieuwe
Opkomst der Geneeskonst, in 1660 te Rotterdam uitgegeven door

3
4
5

A.J.H. Thiadens, De stamboekmens die niet sterven mag, Eurosboekje, uitgave van Werkgroep
2000 in samenwerking met Paul Brand, Hilversum, 1969.
K. Rahner, Theologische opmerkingen over de zelfmanipulatie van de mens, in Pastorale
Cahiers, no. 23, Hilversum, 1966.
A. J. Nijk, Mens en manipulatie, in Mens en Manipulatie, Wending, no. 10, 1967, pp. 585-595.
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François van Helmont, de zoon van Joan Baptista van Helmont (1577-1644), de
heer van Mérode, Royenburg, Oirschot, Pellenes, etc.. Hoewel Joan Baptista van
Helmont als kundig arts reeds ontdekte dat vele genezingen van psychische aard
waren, zodat het vertrouwen in de arts meer tot de gezondheid bijdroeg dan de arts
met al zijn geneesmiddelen, heeft hij toch medisch-technisch als eerste het soortelijk
gewicht van urine bepaald. Hij gebruikte zeer gevoelige balansen. Het was deze
arts die een aanvang maakte met de organisch-chemische doorgronding van de
levensprocessen.
De Nederlander Andries van Wesele (Andreas Vesalius), geboren op 1 januari
1515, heeft als anatoom de basis gelegd voor de anatomie in zijn wereldberoemd
boek De humani corporis Fabrica. In 1544 was hij medicus familiaris ordinarius van
Karel V. Reeds op 24-jarige leeftijd was deze begaafde anatoom hoogleraar in de
chirurgie in Padua.
Niet minder bekend is Reinier de Graaf, die leefde van 1641-1673. Niet alleen is
hij bekend om het ‘Graafse follikel’, maar vooral om zijn medischtechnische
kundigheid om bij honden een pancreasfistel aan te leggen en zijn proefdieren
daarbij in leven te houden.
De moderne ontwikkelingen in de geneeskunde waren onmogelijk geweest, indien
Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723) niet in 1673 begonnen was eenvoudige
microscopen te vervaardigen. Deze autodidact, kamerbewaarder van de schepenen
in Delft, nam voor het eerst haarvaten in de staartvin van een vis waar. 27 van zijn
zelfgemaakte microscoopjes vermaakte hij bij zijn dood in 1723 aan de Royal Society
in Londen. Het waren zeer kleine lensjes, gevat tussen twee koperen, zilveren of
gouden platen. Het object werd gehecht op de spitse punt en twee schroeven stelden
hem in staat zijn object in alle richtingen te bewegen. Met doorvallend licht
observeerde hij zijn objecten. Deze lenzenslijper werd niet alleen bekend door zijn
ontdekking van bacteriën maar ook omdat hij de eerste was die spermatozoën
waarnam.
Het duurde tot de 20e eeuw, eer men met het gewapende oog het leven in zijn
kleinste structuren kon waarnemen. We hebben dit te danken aan Frits Zernike en
zijn uitvinding van de fase contrast-microscoop, waarvoor hij in 1953 de Nobelprijs
ontving.
Frederik Dekkers (1648-1720) voerde te Leiden voor het eerst in de geschiedenis
een kookproef op eiwit in urine uit.
In diezelfde tijd was wereldberoemd de medische autodidact Boerhaave
(1668-1738). In zijn Institutiones Medicae legde hij de natuurwetenschappelijke
ondergrond van het medisch onderwijs van de toekomst. Zijn leerling Anton de Haen
(1704-1776) voerde het geregeld gebruik van de thermometer in het ziekenhuis in.
Aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam
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was in die tijd beroemd de hoogleraar in de anatomie en botanie Frederik Ruysch
(1638-1731). Hij was vaardig in het maken van anatomische preparaten, waarbij hij
een geheim mengsel gebruikte om de vaten op te spuiten. Daardoor hielden de
preparaten iets ‘levends’.
Beroemd was ook Hendrik van Deventer (1651-1724), die voor het eerst
orthopedische apparatuur construeerde. Hij was aanvankelijk apothekersleerling
en in 1694 promoveerde hij in Groningen in het Hollands, omdat hij het Latijn niet
machtig was, waarna hij in Voorburg in staat was een eigen orthopedische kliniek
te vestigen.
Hendrik van Roonhuijze (1625-1672) was een bekend chirurg en verloskundige
in Amsterdam. Hij was prelector van vroedvrouwen en stadsvrouwenarts. Ter afhaling
van het ‘geklemde hoofd’ bediende hij zich van een soort hefboom, die hij zorgvuldig
geheim hield en welk instrument in de geschiedenis van de geneeskunde de naam
verwierf van ‘Roonhuijsiaans geheim’.
Terzelfdertijd ontdekte Jan Swammerdam (1637-1680) als geestdriftig bioloog
de rode bloedlichaampjes en stelde voor het eerst onderzoekingen in naar
spiercontracties.
Op 24 september 1946 werd een monument te Budel onthuld ter nagedachtenis
6
van Dr. Antonius Matthijsen, die in 1853 de uitvinding deed van het gips-zwachtel .
Als militair arts was zijn ontdekking voor een nieuwe wijze van aanwending van het
gipsverband bij beenbreuken van enorme betekenis.
Willem Einthoven, geboren te Semarang, werd als semi-arts hoogleraar in de
fysiologie in Leiden. Hij promoveerde in 1885 cum laude bij Franciscus Cornelius
Donders. In 1903 vond hij de snaar-galvanometer uit, waarmee hij de elektrische
gebeurtenissen in de hartspier kon registreren. Zo werd de elektro-cardiograaf
geboren. In 1924 ontving hij dan ook de Nobelprijs voor deze ontdekking.
De Utrechtse hoogleraar Donders gaf de stoot aan de moderne ontwikkeling van
de oogheelkunde dank zij de vinding van Helmholtz, nl. de oogspiegel. Hans Berger
(1873-1941) zette het werk van Willem Einthoven voort en introduceerde de
elektro-encefalograaf.
Ook in de biochemie deden Nederlanders belangrijke ontdekkingen. Beroemd is
het werk van de Amsterdamse kankeronderzoeker Waterman, die een
bloedsuiker-verlagend extract van de pancreas ontdekte, maar in zuivere vorm werd
het insuline geïsoleerd door Banting en Best. Vermeld moeten nog worden het
prepareren van het bilirubine-extract in het serum

6

D. Spoelstra, Dr. Anthonius Mathijsen, uitvinder van het gipsverband (1805-1878), v. Gorcum
en Co, Assen, 1970.
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door A.A. Hijmans v.d. Bergh en eveneens onze Nobelprijswinnaar Christiaan
Eijkman voor het vinden van het anti-neuritische vitamine in 1929. Ook de
7
olfactometer van Hendrik Zwaardemakers (1857-1930) is het vermelden waard .

Nederland - medische techniek - nu
Het Nederlandse aandeel in de medische techniek komt vooral naar voren in de
medische hulpmiddelenindustrie en in de Nederlandse geneesmiddelenindustrie.
De betekenis van deze industrie is nog te zeer onbekend. De wereldomzet in de
sector van medische elektronica en röntgenapparatuur bedraagt thans ongeveer
3,5 miljard gulden. In 1975, over 5 jaren, mag een verdubbeling hiervan tot 7 miljard
gulden worden verwacht. Het aandeel van de Nederlandse producenten in deze
markt is relatief groot en bedraagt ongeveer 25% van de wereldproduktie.
Ook onze Nederlandse farmaceutische industrie levert een substantiële bijdrage
voor onze nationale economie. Hier neemt ons land de zesde plaats in op de
wereldranglijst van geneesmiddelen exporterende landen na de Verenigde Staten,
West-Duitsland, Engeland, Zwitserland en Frankrijk. De omzet van de Nederlandse
farmaceutische industrie bedroeg in 1968, 750 miljoen gulden, een omzet behaald
door 77 bedrijven met een kleine 10.000 werknemers. De export steeg relatief nog
sterker en verdrievoudigde in 8 jaar van 165 miljoen gulden in 1960 naar 485 miljoen
in 1968. Met Zwitserland is Nederland het enige van de in belangrijke mate
geneesmiddelen exporterende landen, waar meer dan 50% van de produktie wordt
geexporteerd.
De spanning tussen medische techniek en technische geneeskunde culmineert
als milieu-behandeling in de orgaan-transplantaties.
Ondanks het feit dat ieder mens biochemisch gezien uniek is en daardoor
gekenmerkt wordt dat hij zijn eigen unieke eiwitten bezit, is men toch overgegaan
tot weefsel- en orgaan-transplantaties. De transplantatie-techniek is in de laatste
10 jaar snel tot ontwikkeling gekomen. De grote moeilijkheid bij de orgaanoverplanting
is de reactie van het ontvangende lichaam op het ingeplante orgaan. Met
medicamenten - immuno-suppressieven - zijn de artsen in staat deze natuurlijke
afweer te onderdrukken, maar daardoor komt de patiënt ook bloot te staan een groot
infectiegevaar. Het afstotingsgevaar wordt kleiner naarmate er grotere overeenkomst
is tussen het weefsel van ontvanger en donor. Zoals er bloedgroepen bestaan,

7

Cfr. E.D. Baumann, Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde, H. Meulenhoff, Amsterdam,
1951, en G.A. Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde, Erven F. Bohn,
Haarlem, 1961.
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kunnen ook de witte bloedlichaampjes in groepen ondergebracht worden. Bekend
zijn thans 6 hoofdgroepen van witte bloedlichaampjes.
Onder de transplantaties neemt de nier-transplantatie een bijzondere plaats in.
Dat de niertransplantatie tamelijk succesvol is geweest, heeft twee duidelijke
oorzaken. In de eerste plaats kan men al in een vroeg stadium de afstotingsreacties
van de gegeven nier in het lichaam onderkennen, de tweede reden ligt in het
voorhanden zijn van de kunstnier. Nierpatiënten kunnen worden gedialyseerd en
zo wachten op een geschikte donor. Als de niertransplantatie geen succes oplevert,
kunnen ze opnieuw op de kunstnier worden aangesloten. De klacht in Nederland
is wel, dat er te weinig kunstnieren zijn, hoewel Nederland in kunstnier-dichtheid
het grootste ter wereld is.
Ook op het gebied van de kunstorganen is de Nederlandse medische techniek
in snelle ontwikkeling, wat moge blijken uit de opening van een fabriek voor
8
hartgangmakers (Medtronic N.V.) te Kerkrade op 6 juni 1969 . Een recente schatting
is, dat 300 mensen per 1 miljoen inwoners in aanmerking komen voor een
hartgangmaker bij de huidige stand van de medische wetenschap. In Nederland
zijn er momenteel bij ongeveer 1400 patiënten gangmakers geïmplanteerd.
Omstreeks ⅓ van de in aanmerking komende patiënten worden met een
hartgangmaker behandeld.

Kanttekeningen
Staat de transplantatie van vitale organen als hart, lever en long nog in de
kinderschoenen, de overplanting van botten, vaten, hoornvliezen en hartkleppen is
in de laatste 10 jaar tot een grote ontwikkeling gekomen. Deze transplantaties
betekenen voor de chirurg niet meer dan een routine. Technisch zal het mogelijk
worden de mens een verlengstuk aan zijn leven te geven.
Wij kunnen ons echter afvragen, of deze techniek eigenlijk niet de grote vraag
oproept of wij niet moeten trachten in plaats van organen kunstorganen te gaan
gebruiken, in het bijzonder waar we bij de huidige stand van de techniek er altijd
nog op moeten rekenen, dat waarschijnlijk een tweede of derde transplantatie
noodzakelijk zal zijn. Dit geldt des te meer, waar het ongepaarde organen betreft.
In de tweede plaats dienen wij ons te realiseren, wat deze
levensverlenging-manipulaties psychisch voor de betrokkenen betekenen. Uiteindelijk
integreert de acceptor een stukje autonome zelfverwerkelijking van de donor. Ten
derde is deze nieuwe vorm

8

Persbericht van hel Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, no. 3309, 4.6.1969.
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van intermenselijke solidariteit geheel anders gekleurd in de ontwikkelingslanden
dan in onze hoog ontwikkelde westerse landen. Ten vierde heeft de mogelijkheid
van orgaan- en weefseltransplantaties de vraag naar het zogenaamde moment van
sterven onder ons aller aandacht gebracht. Tastenderwijs zoekt men naar normen
die zowel de rechten van de donor als ook de rechten van de ontvanger waarborgen.
Wij onderkennen het gevaar de medemens in zijn stervensproces slechts te zien
als orgaanleverancier.
Toch liggen hier juridisch zeer vele problemen en die hangen misschien in ons
9
land samen met de verouderde wet op de lijkbezorging .

Technische geneeskunde in de toekomst
Geheel anders wordt de taak van de geneeskunde, indien men in vergelijking met
nu ook de aanleg, de natuur zelf kan beïnvloeden. De vooruitzichten van de
moleculaire biologie lijken zó, dat het niet onredelijk schijnt te verwachten dat het
veranderen van het geno-type inderdaad mogelijk zal zijn. De vraag blijft of deze
poging tot correctie van het genetisch materiaal zal slagen en indien zij slaagt of
deze veranderde aanleg ook zichtbaar wordt.
Daarnaast staat bovendien nog de mogelijkheid om in te grijpen in de
regelmechanismen tot zichtbaarmaking van de erfelijke aanleg. Mechanismen die
de activiteit der genen regelen, kent men reeds in de micro-organismen. Het is een
niet te ver gezochte gedachte om te veronderstellen dat hormonen de integratie in
de meercelligen tot stand brengen door de extra regeling van de gen-activiteit. Maar
nu rijst de vraag of de geneesheer, wanneer hij in de concrete situatie verkeert dat
hij de genetische code kan veranderen en rechtstreeks zal kunnen ingrijpen op de
wisselwerking van aanleg en milieu, nu ook voor een veranderde problematiek komt
te staan. Zal hij ook dan niet na een juiste diagnose moeten kiezen welk ingrijpen
of welke therapie voor deze mens in dit milieu met zijn specifieke voorgeschiedenis
het meest verantwoord is?
Bovendien betekent deze eventuele verandering in het genetisch patroon
geenszins dat ons nu plotseling een samenleving zonder ziekte of afwijkingen te
wachten staat. Deze paradijselijke toestand zal de mens nooit bereiken. In de
toekomst zullen psycho-socio-somatische ziekten sterk overheersen. Psychische
storingen, relatie-stoornissen zullen een groot deel van het toekomstige ziektebeeld
beheersen, in het bijzonder in de hoog ontwikkelde technische landen met een
toenemende vergrijzing van de populatie.
Is het hiervoor gesignaleerde niet tevens een verwijzing naar de steeds

9

Cfr. A.J.H. Thiadens, op. cit., en A.A.M. van Agt, Recht op leven en sterven, in Kath. Artsenblad
47 (1968). no. 12, pp. 369-379.

Streven. Jaargang 24

268
groter wordende onaangepastheid van de moderne mens aan zijn zo zeer
vertechniseerde en geautomatiseerde wereld? Is dit niet een teken dat hij de juiste
balans nog niet gevonden heeft als individu, levend met en tussen de resultaten
van wetenschap en techniek? Dat hij er zelfs door overspoeld en verstikt dreigt te
worden, zodat hij zijn unieke menselijkheid niet meer kan integreren in zijn speciale
leefsituatie?
Wordt de medische prestatie niet te gemakkelijk als een absoluut goed ervaren
en zo met een ethisch waarde-oordeel geïdentificeerd? Wordt het gevaar om de
mens als object in plaats van als subject van relaties te zien wel voldoende
onderkend? Er zullen in de toekomstige samenleving net als nu altijd zieken zijn en
de gezondheidszorg zal steeds met dezelfde problematiek geconfronteerd worden,
nl. welke is de meest aangepaste en juiste behandeling voor deze mens en zijn
milieu? Een behandeling die in hoge mate gerealiseerd kan worden door de
verworvenheden van natuurwetenschap en techniek. Beide zaken worden zowel
10
overschat als onderschat .
Terugschakeling naar een pretechnisch tijdperk is onmogelijk. Bovendien behoort
het tot het wezen van de mens dat hij zijn eigen wereld schept. De menselijke natuur
is wezenlijk onaf. Techniek en wetenschap zijn daarom nóch ontmenselijkend nóch
vermenselijkend.

Bio- en meta-medisch handelen
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat de medische techniek de geneeskunde
gevoerd heeft tot een dominerend bio-medisch handelen. Het meta-medisch aspect
of liever gezegd het integraal medisch aspect dat duidt op de
psycho-socio-somatische eenheid van de patiënt kon vanzelfsprekend in deze snelle
technologische ontwikkeling niet dominerend op de voorgrond treden. Wij zien dan
ook dat ten aanzien van het bio-medische de arts de deskundige bij uitstek is. Het
gevaar bestaat, dat het mens-zijn tot een min of meer bijkomstig aspect van het
biologische zijn is geworden. Het meta-medische aspect van het medische handelen
is als logische gevolg daarvan verbleekt. Omdat zijn deskundigheid voornamelijk
in het biomedische vlak ligt, zal de arts pogen iedere klacht en moeilijkheid tot het
bio-medische vlak terug te voeren.
Een aantal feiten dwingen de geneeskunde hoe langer hoe meer tot een andere
koers. Een zuivere bio-medische behandeling blijkt vaak niet aan te slaan en vele
patiënten zijn niet toegankelijk voor een bio-medisch gerichte therapie. Men kan
zich afvragen of de arts niet bio-medicus moet worden en het meta-medisch aspect
aan andere functionarissen moet overlaten,
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C.J. Dippel, Overschatting en onderschatting van natuurwetenschap en techniek, Katernen
2000, 1967, no. 2.
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mede gezien zijn ondeskundigheid op dit gebied. Erg raadzaam is dit echter niet.
Het meta-medische en het bio-medische zijn niet van elkaar te scheiden. Een
herwaardering voor het meta-medische heeft echter vèrstrekkende gevolgen voor
de arts en de medische opleiding.
Vroeg de bio-medische benaderingswijze noodzakelijkerwijs om een integratie
van techniek en geneeskunde, in de meta-medische benadering wordt de techniek
slechts één van de hulpmiddelen.
Buiten de muren van het ziekenhuis blijkt met name de huisarts als representant
van de artsenstand niet alleen meer toegankelijk te zijn voor al wat gaande is in de
maatschappij dan zijn collega opgesloten binnen de muren van het ziekenhuis, maar
bovendien wordt hij dagelijks met deze metamedische benaderingswijze
geconfronteerd. Zijn spreek-uur blijkt steeds meer spreek-uur en niet een
behandel-uur te worden. Hij constateert steeds frequenter de bijna onmogelijke
opgave voor ‘zijn’ patiënt om datgene wat hij zou kunnen, zou willen en zou moeten
ook te realiseren. Daarom vervaagt voor hem de grens tussen ziek en gezond.
Deze verschuiving van ziektebeelden roept met name bij de huisarts de vraag op
of hij nog op verantwoorde wijze solistisch kan werken. Het is daarom niet
verwonderlijk dat hij zoekt naar vormen van samenwerking om te komen tot een
integrale gezondheidszorg. Samenwerking louter en alleen om efficiency-redenen
bevrijdt hem niet uit de onmacht om als solitair te menen integrale gezondheidszorg
te plegen. Integendeel! De efficiency verzakelijkt de relatie
hulpvragende-hulpbiedende. De hierdoor ontstane afstandelijkheid werkt frustrerend
naar beide kanten, verhoogt de stress in de praktijkvoering en kan therapeutisch
gezien juist in deze maatschappij pathogeen werken.
De vormen van samenwerking zoals wij die aantreffen in groepspraktijken zijn
niet alleen een tegemoetkoming aan de bestaande maatschappelijke situatie, maar
ook als anticipatie op de toekomst maatgevend voor onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor die toekomst. De arts op zijn plaats binnen de muren van
het ziekenhuis al minder bereikbaar voor maatschappelijke invloeden wordt
bovendien nog gehinderd door zijn kennis die gespecialiseerd is op de mens als
organisch-chemisch-biologische totaliteit en daarvan nog maar een onderdeel. Juist
de ziekenhuisarts heeft het in deze dagen daarom bijzonder moeilijk met de integratie
11
van de bio-medische en meta-medische patiëntbenadering .
Het medisch wetenschappelijk onderzoek en het medisch wetenschappelijk onderwijs
zijn een dienende activiteit en de consequenties daarvan moeten,
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A.J.H. Thiadens en M.J. Smulders-Aghina. Huisarts van de toekomst, van behandeluur naar
spreekuur, op afspraak naar uitspraak, Katernen 2000, 1970, no. 3.
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dunkt mij, ook doordacht worden op alle niveaus die voor het wetenschappelijk
onderwijs vandaag mede verantwoordelijkheid dragen. Daarbij doel ik ook op de
overheid die de gelden daarvoor voteert op regeringsniveau en niveau van het
Parlement, waar het akkoord op de voorstellen van de Regering valt, maar uiteraard
ook op het niveau van de wetenschappelijke onderzoeker en zijn talrijke
verschijningsvormen. Men zal zich die verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs op al deze niveaus bewust moeten zijn.
Dank zij de medische techniek en de technische geneeskunde zijn wij beter dan
ooit in staat onze mede-mens te helpen, maar deze technische geneeskunde schept
vele nieuwe ethische problemen. Ten aanzien van de medische macht in het
bio-medische vlak heb ik er reeds op gewezen bij de behandeling van de
consequenties van transplantaties en implantaties. Een geheel nieuwe problematiek
komt aan de orde, als wij spreken over de medische onmacht in het meta-medische
perspectief. Slechts een rationele verhouding tussen het aantal artsen en beschikbaar
paramedisch en hulppersoneel en ook een voldoend aantal medewerkers uit andere
disciplines zal de geneeskunde tot evenwichtige en efficiënte ontwikkeling kunnen
brengen en de gezondheidszorg optimaal kunnen doen functioneren.
‘De zin van de techniek is de vrijheid’, zoals Jaspers zegt, ‘een vrijheid tot
menswording (Dessauer) in gezamenlijke verantwoordelijkheid’.
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Zal de Derde Wereld de Westerse civilisatie tot rede brengen?
Miguel Angel Cabrera, jezuïet uit Montevideo (Uruguay) die in Amsterdam zijn
doctoraalstudie doet in theologie en sociale ethiek, legde bij wijze van interview een
aantal vragen voor aan onze medewerker Peter Wiemers, met het oog op een
publikatie in het tijdschrift Vispera, uitgegeven in Montevideo. De inhoud van dat
interview lijkt ons interessant genoeg om het ook aan de lezers van Streven aan te
bieden.
Peter Wiemers stelde er prijs op te verklaren dat hij in de hier ontwikkelde
1)
gedachten terugkomt op enkele eerder gepubliceerde en ‘het gevoel heeft begonnen
te zijn datgene aan te raken wat de kern vormt van zijn Braziliaanse periode: de
intensiefste poëtische schok die zijn “cultuur” te verwerken heeft gekregen’.
Hoe ben je ertoe gekomen om naar Brasil te gaan? Je schildert, je bent theologisch
opgeleid en priester. Wat zocht je toen je besloot naar Brasil over te steken?
Moest ik altijd in Europa blijven? Ik, van een generatie die de oorlog meemaakte,
en toen in een wereld die alsmaar kleiner werd - dat gezicht van de Derde Wereld
steeds dichter bij mij - dacht: waarom niet, ben toch van dat volkje dat nooit
schroomde zeegaten te kiezen? Dat het de Atlantische oceaan werd en Brasil?
Eigenlijk toeval, door een aanvankelijke uitnodiging om met een ‘ontwikkelingsteam’
naar Caravelas te gaan, en toen dat niet doorging - ik had Portugees gestudeerd
en dus - een éénpersoons-passage.
De vrachtboot zette mij af in Recife. Wat een belevenis. Toen naar Salvador da
Bahia: daar zou een bisschop me wel op weg helpen. Maar wat wilde ik eigenlijk?
In deze wereld ben je welkom als je papieren bij je hebt, in bestaande schema's
past, voor een ‘instelling’ komt - wel, ik sjouwde ze af, hospitaaltjes, kindertehuizen,
raakte met mensen in kennis, wees-

1)

Cfr. P. Wiemers, ‘Braziliaans’ katholicisme, in Streven, nov. 1969, pp. 135-145; Godsdienst
in een ontworteld continent, jan. 1970, pp. 376-383; S.v.p. wat dromen over Brazilië en nog
zo wat, juli 1970, pp. 987-990.
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huisjes, zuster Dulce, met mijn gebrekkige Portugees - maar die bisschop wist met
mij geen raad, hij had gelijk.
Ik was een puber van nieuwsgierigheid, weergeboren neergezet in dit immense
land, wat moest ik - wat wilde ik, tenzij eerst op adem komen, de tijd zou het wel
leren.
Toen voerde een uitnodiging mij naar de staat Minas Gerais, waar ik op Belo
Horizonte op slag verliefd werd. Daar ontwaakte eindelijk de kunstenaar in mij moest ik niet van voren af aan beginnen? Leven en doen wat niemand dan mijn
weerloze zélf mij verordende, dus kocht ik ezel, verf en een bed. Na enkele weken
daagden particuliere leerlingen op, werd ik gevraagd voor lessen op colleges en
een eerste expositie kwam in zicht.
Was dit wat ik ‘zocht’ toen ik uit mijn veilige vaderland wegtrok? Nee - en ja. Wat
wist ik wat ik ‘zocht’? In elk geval ben ik die vooropgezette ideeën gaan ontmaskeren,
want ik leerde te leven, te vechten, weer oorspronkelijk naar dingen te vragen, en
- even weerloos en kwetsbaar te bestaan als die mensen die ik nu begon te
ontmoeten, waar ik toch voor gekomen was.

Hebben je ervaringen voldaan aan wat je je voorstelde?
Geleidelijk ben ik gaan afleren ervaringen te toetsen aan wat ik mij voorstel. Van
mijn Braziliaanse jaren zeggen dat ze mij hebben ‘voldaan’, zou belachelijk zijn.
Van wat ze mij hebben gedaan, kan ik pas achteraf en dan nog zeer onvolledig
rekenschap geven.
Want, kijk, al zou ik als een journalist alle belevenissen en indrukken de revue
laten passeren - het heeft allemaal niets te betekenen naast datgene wat er met je
gebeurt, hoe je door de ervaringen gekneed en overhoop gehaald wordt, al die
vreemde botsingen met wat je wist en meende te menen, toestanden en situaties
die in geen schema's passen, die je dwingen te erkennen: ik weet er geen raad
mee, nog geen antwoord op.
Schilderend, lesgevend, liet ik mij gezeggen door dit land, vriendschappen die
ontstonden, en zo begon het tweegevecht met de normen, nee, de veelsoortige
projecties van een bestaan dat opgesloten was geweest binnen de limieten - in
Holland - van zekere nationale en Noordeuropese denkbeelden (al was ik daar al
zoetjesaan wat ziek van geworden) - maar in alle geval de beperkte gezichtseinder
van zekere pastorale taken die mij opeisten.
Het proces zette in dat ik in mijzelf en om me heen de vereenzelviging moest
ontmaskeren die wij altijd tot stand brengen, de vereenzelviging namelijk van de
weerbarstige realiteit met onze idealismen - ernstig of grinnikend - omdat het zo
moeilijk is toe te geven dat je níet ‘volwassen’ bent als je het bent. Maar waarom
niet, vroeg ik mij af, als ik eindelijk aan
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dit Brasil te danken heb te gaan inzien hoe wij constant door onze normen en cliché's
worden gedegradeerd, omdat we ze niet wáár maken? Want er kwam ineens genoeg
aan het licht in deze onvoorbereide kennismaking met een andere wereld, dat mij
de voorsmaak gaf van een poëzie die ik niet kende - me te laten beleren door grillen
van menselijk samenleven, conflicten en contrasten, vrede en onvrede, vluchtige
monumenten van vreemd standhouden als in een droom, en twijfels - alles als een
nachtmerrieachtig panorama dat me allengs terugbracht tot de duistere wortels van
onze - verloochende en verdrongen - onmogelijke maar aanbiddelijke menselijke
situatie.

Wat heeft je in je verblijf van vier jaar in Brasil, voornamelijk in Belo Horizonte, het
meest getroffen?
Ik geef toe dat de ‘poëzie’ - die mijn penseel in beweging ging brengen - van deze
nieuwe kwetsbaarheid, van het tasten naar ándere referentiepunten teneinde de
buit niet te zien ontglippen van die gestalte waarin de werkelijkheid zich als het ware
ontdaan maar veel fascinerender aan mij begon voor te doen - ik geef toe dat ik nu
pas stapje voor stapje begonnen ben, mijn ‘taal’ daaraan te conformeren.
Aanvankelijk stuurde ik van dat soort brieven en artikelen naar huis, die nog wel
glommen van die bedenkelijke ‘objectiviteit’ van de Europeaan die verslag uitbrengt.
Ik peilde al onder het oppervlak, maar was evenmin voldoende door de mangel
gegaan om te beseffen wat mij het meest zou ‘treffen’ in Belo Horizonte.
Een jaar lang heb ik de bediening van een kapel erbij genomen, een armoeige
arbeiderswijk van langwerpige woonblokken op een heuvel, een stinkende autobus
reed er naar op en neer, met een favela er tegen aan. Als ik eraan terugdenk zie ik
alleen maar regen en de vervelende klim in de warmte van mijn malle woning (dat
van een benediktinessen-abdij was) omhoog de slingerweg die terrasachtige wijk
in. Modder en razend lieve kindertjes, het melancholieke besef van
communicatie-stoornis waar ik niet wist uit te komen. Nog voel ik me verlamd en
droefgeestig hoe ik dingen moest doen, van mij als priester verwacht, waartegen ik
mij innerlijk verzette; en te willen doen wat alleen maar zo verschrikkelijk voor de
hand lag zónder dat die mensen begrepen dat het niet om mij maar om hen ging,
of beter: om hen én mij, om een waarachtiger ‘ons’. Ook de slotzusters die ik
wekelijks vrolijk les gaf, hebben nooit begrepen door welke troosteloosheid ik die
maanden ben heengegaan. Het werd de hardste episode in dat conflict waarvan ik
sprak, tussen ‘vormen’ die ons intermenselijk verkeer vastleggen én verraden - wat
dan de kwalificatie ‘realistisch’ krijgt toe-
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bedeeld - en een, veel pijnlijker maar authentieker, afstand van geprefabriceerde
vormen, teneinde een waarachtiger niveau van mede-mens-zijn op het spoor te
komen.
Die valse ‘objectiviteit’ had dus in dit bijzondere geval met de Kerk te maken - ik
was de priester en zij (het merendeel) waren de gelovigen. Daarin lag alles vast.
Alles wat voor mij vol zat met vragen, ook voor hén, maar die niemand ooit voor
hen wakkerriep.
Er zijn mensen die naar Latijns-Amerika emigreerden en er geen woord aan vuil
maken. Ze vinden werk, stichten een gezin, en passen zich aan. Er zijn buitenlandse
priesters, broeders en zusters, die conflictloos het werk doen dat van hen gevraagd
wordt. En ook initiatieven nemen die bewondering verdienen. Wat zouden zij zeggen
als hun gevraagd werd wat hen het meest had ‘getroffen’? Ik bedoel het niet
denigrerend als ik zeg dat de meesten al in een ‘positie’ komen - de mensen
verwachten niet anders, en dus ontbreekt de springstof, aan beide zijden, die tot de
explosie kan leiden, het démasqué van de civilisatie waaraan wij aan allebei de
kanten van de wereldzee met huid en haar vervallen zijn.
Wellicht zat die springstof er bij mij, als creatieveling, al ingebouwd, maar het
sociale panorama dat mij overviel - afgezien van al die historische en psychologische
verklaringen die ons onmiddellijk te hulp snellen - bracht mij eenvoudigweg
emotioneel in de war. Waar stond ik? Wat betekenden mijn westerse maatstaven,
welke onbekende wereld ontrolde zich voor mijn ogen? Was ik zelf dan toch alleen
maar een ‘categorie’, net als die anderen - priester, leek, arm en rijk, blank en zwart?
Vrienden genoeg om mij af te leiden, me op te nemen in hún kring, mij te
conformeren met al die onvermijdelijke posities als ‘priester’, en ‘intellectueel’, als
‘noord-europeaan’ en ‘kunstenaar’. Eén beste vriend van mij, een Spaanse jezuiet
die priester-arbeider werd, zei eens: wij zijn geen priesters, wij zijn een kaste. Maar
bij alle anderen heb ik mij altijd afgevraagd waarom diezelfde schok hun niet te beurt
viel, waarom deze ‘culturele ontreddering’ hun blijkbaar bespaard bleef....
Als ik mij nu afvraag of deze belevenis van mij niet erg subjectief is - ik weet net
zo goed als wie ook op hoe charmante manier Brasil zijn sociale tegenstellingen,
en daarmee de valsheid van zijn vormelijke status quo, weet te verbloemen - dan
vormt het huidige regime met zijn losbarstende terroristische methoden een teken
aan de wand dat de hele bestaande situatie gewelddadig en explosief is. We moeten
ons niet in het uiterlijk vergissen. Een al te lang gepoederde en opgedofte
maatschappelijke onnozelheid en afzijdigheid bij de meerderheid van de Braziliaanse
intelligentsia, samen met een ingevreten berusting bij de kleine man, blijken het
bewuste doel geweest te zijn van een minderheid van economische en politieke
macht-
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hebbers, die er nu hardvochtig voor uitkomen geen inbreuk te dulden op dat
Braziliaanse sprookje.
Ik ga nog verder - zie er specifieke symptomen in van die geweldige kwasi-rijpheid
van een civilisatie - ónze westerse - die mensen en dingen nog slechts op het netvlies
krijgt doorheen de filter van halsstarrig opgeklopt schuim. Geld, produktie, status,
ideologie.
D'r is mee te leven - als je in of buiten de gevangenis je gemak houdt - maar er
is ook een eeuwig ‘sterven’: het afzien van de revolte dat het ook ánders kan, dat
er onnoemelijk veel ‘realiteit’ verloren gaat, braak ligt onder de hardhandige of lieve
uitvluchten van ons verzuim.

Marcuse beschrijft de beschaving van de hoog geïndustrialiseerde landen als de
samenleving van de ‘een-dimensionale mens’. In een artikel (Streven, januari 1970)
spreek jij voortdurend over de ‘twee-dimensionale samenleving’ van Brasil. Wat
bedoel je daar precies mee?
Wat Marcuse analyseert is de verzwegen leegte van onze cultuur. Als filosoof schiep
hij de zg. kritische theorie, die zich plaatst in het perspectief van de verwezenlijking
van ‘de mens’, van de bekommernis om diens werkelijke geluk en vrijheid. Een
constructieve theorie, al registreert ze uitvoerig de negatieve feiten van het
cultuur-gebeuren, omdat ze aan die slechte feitelijkheid haar betere mogelijkheden
voorhoudt. Met ‘één-dimensionaal’ karakteriseert Marcuse de maatschappij-structuur
die aan de enkelingen voorschrijft niet alleen hoe ze hun behoeften moeten
bevredigen, maar ook welke behoeften zij zullen hebben.
Deze gevestigde orde lijkt in hoge mate redelijk, maar bezien vanuit het geluk en
de vrijheid van de individuele mens draagt ze niet bij tot beëindiging van diens
vervreemding, stempelt hem integendeel steeds meer tot ding, tot koopwaar,
manipuleerbaar object. Met name richt de theorie zich op onze denkgewoonten, of
die niet te veel aan dat onvrij-makende meedoen, alles maar bij het oude laten en
geen verbeeldingskracht meer opbrengen voor alternatieven tot een béter menszijn.
Als ik de Braziliaanse samenleving wel eens ‘twee-dimensionaal’ noemde,
gebruikte ik een soortgelijke symboliek. Over ‘twee dimensies’ sprekend geef ik
stilzwijgend te verstaan een ‘derde’ te ontberen. Is dit identiek met wat Marcuse
bedoelt? Zeker hebben we het, globaal, over één en dezelfde cultuur. Wat mij echter
bijzonderlijk in Latijns-Amerika trof, was wat ik nu met een ander woord ‘ondiepte’
noem. Dat heeft niet zozeer betrekking op die materialisering en reïficering waarover
Marcuse, als wel op dat ‘sprookje’ waarover ik hierboven sprak. Als ik zou mogen
zeggen dat het Noordelijk Halfrond nu bewust in zijn hemd staat, met zijn
‘ééndimensio-
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naliteit’, dan lijkt Latijns-Amerika op een poes die zich uitrekt terwijl het huis in brand
staat.
Het een hangt nauw met het ander samen - daarvan ben ik ontzettend overtuigd
geraakt. Welke ‘diepte’ ontbeert Latijns-Amerika? Ik aarzel - want hier is een tegelijk
aanstekelijk-charmant en gevaarlijk tekort - en ik reageer als Noordeuropeaan.... Ik
doe niet beter dan enkele woorden aanhalen van een Poolse schrijver die in
Argentinië woont: ‘Argentinië is een land van de vroegrijpe en lichte vorm; hier
bemerkt men niet veel van de pijnen, nederlagen, laagheden en kwellingen die een
zich slechts langzaam en met moeite realiserende vorm begeleiden. (-) Als gevolg
van deze vroeg en glad rijpende vorm, deze vorm die alles lichter en soepeler maakt,
heeft zich in dit land geen waardenschaal naar Europese maatstaf ontwikkeld, en
dat is misschien wel wat mij in Argentinië het meest aantrekt... (-) Zij hebben de
Vorm niet doorleefd, haar drama niet leren kennen. (-) Er hangt hier in de lucht iets
ontwapenends - de stem van de geest is in Argentinië niet overtuigend, wat zij zelf
het beste weten.... (-) Wat is Argentinië? Deeg dat nog geen koek geworden is, iets
dat nog niet ten einde toe gevormd is? - Of ook een protest tegen de mechanisering
van de geest, de onwillige, nonchalante geste van een mens die een al te
automatische accumulatie afwijst, een al te intelligente intelligentie, een al te schone
schoonheid, een al te morele moraal? -’.
Zou het toch zoiets als ‘jaloersheid’ zijn van een ‘vermoeide Europeaan’? Neen,
ik geloof dat ik juist genoeg verliefd ben om bezorgd te zijn dat dit ‘ongedefinieerde’
zich staalt en weerbaar wordt doordat het alle mogelijkheden en pijnen van de
volwassen ernst passeert en ervaart.... Om kinderlijkheid tot iets geoorloofds te
maken, om de Latijnsamerikaanse kinderlijkheid tot een superieure scheppende
cultuurkracht te maken, moet men eerst.... de ‘rijpheid’ tot bankroet brengen.
Hier ligt, denk ik, het raakpunt waar de crisis van de westerse cultuur en de storm
die over Latijns-Amerika gaat - historisch - met elkaar te maken hebben. Want de
gezamenlijke inzet wordt gevormd door ‘de mens’. Heeft die zich in het verzadigde
Noordelijke Halfrond al ten dele vereenzelvigd met het eendimensionale systeem
- in Latijns-Amerika zit hij weliswaar ingekapseld binnen datzelfde systeem, maar
heeft zijn ware aard nog niet verdrongen, maar evenmin gestaald.
In de Derde Wereld wordt beslist of de westerse cultuur nog alternatieven zal
weten te honoreren, en of de reserves aan ‘kinderlijkheid’ tot een weerbare,
‘volwassen’ definitie zullen komen.
Niet de gesitueerde Latijnsamerikaan is er de representant van, de nazaat van
de Europese vrijbuiter die zich ontwikkelde tot de ontwerper en voorvechter van al
die Zelfstandige Naamwoorden als ‘Eigendom’, ‘Recht’,
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‘Kerk’ (jaja), ‘Staat’ en ‘Vooruitgang’ - de revoluties van Latijns-Amerika waren
nimmer revoluties van de armen maar van de kolonisten en hun nazaten. Noch ben
ik al te optimistisch gestemd aangaande een groot deel van de huidige revolutionairen
in dat continent, die een andere ideologie willen opleggen, de huidige meesters
vervangen door andere; die zelden blijk geven werkelijk grondige alternatieven te
bezitten ten bate van de massa, die niet vraagt om ‘weer eens andere’
suprastructuren maar om realistische infrastructuren in een wereld-van-schaarste.
Zou daar dus die ‘derde dimensie’ niet op neerkomen: de
door-ervaringenwijs-geworden hebbelijkheid om altijd de humbug te ontmaskeren,
al die verbale pedanterie en ofwel lachwekkende ernst ofwel akelige inertie, waar
altijd ‘de mens’ in gedegradeerd wordt, tussen tandraderen verdwijnt, op onmogelijke
tenen moet staan of als marginaal wordt afgeschreven?

Als je dat zo ziet, welk alternatief zie je dan voor die bedreigde Latijnsamerikaanse
samenleving?
De vraag naar een alternatief heeft dus niet langer betrekking op Latijns- Amerika
alléén. Ten goede of ten kwade, ons beider lot is verbonden. Maar toen ik zojuist
gewaagde van ‘kinderlijkheid’, leek ik toch wel op een goed zijspoor beland te zijn,
om nog pleitbezorger te zijn van zogenaamde realistische alternatieven.
De vraag is nu maar tot op welke diepte iemand ‘alternatieven’ zoekt. Ik kan dan
alleen maar een beroep doen op ervaringen, op diepte-ervaringen die je afdoende
wakkerschudden om allereerst een grondig onderzoek te doen. Welk mechanisme
- vraag je je dan af - houdt die kloof in stand tussen het geldende maatschappelijke
systeem - Europa en de U.S.A. incluis - en de meerderheid die er niet door omvat
wordt?
Ik ga op onderzoek naar die westerse modellen die aan de Derde Wereld worden
opgedrongen - modellen van onderwijs, van economische opbouw, van prioriteiten
in het algemeen in de maatschappelijke opbouw - met hun inherente dwangmatigheid
de meerderheid steeds meer uit te sluiten.
Wat de rijke landen doen tegenover de arme, zet een bepaalde elite in
Latijns-Amerika - onder welke druk precies van buiten? - voort tegenover de massa
aldaar. Alsmaar méér gespecialiseerde bovenbouw, elitevorming, oogverblindende
suprastructuren (Brasilia, enorme Faculteitspaleizen, stadtheaters - zonder toneel
-, onderwijs-systemen en nog eens verbeterde onderwijs-systemen, bureaucratische
rompslomp).
Om het éigenlijke alternatief op het spoor te komen, is voor een
‘hypergeciviliseerde mens’ een werkelijke ‘salto mentale’ nodig. Al kunnen zekere
hippies ons wat op weg helpen. Ik ben er stellig van overtuigd geraakt dat

Streven. Jaargang 24

278
het falen en het onbehagen van onze civilisatie gelokaliseerd moeten worden niét
in de ‘ontwikkeling’ zélf maar in het feit dat een groot deel het niet haalt, en wij daar
niet over in zitten.
Dat komt menigeen als een ‘kwestie van tijd’ voor - doch reeds komen indigestie
en frustratie de droom verstoren. Een steeds groter percentage haalt het niet, blijft
achter, ja in het Noordelijk Halfrond zijn groeiende aantallen die niet mee wíllen, dat
wil zeggen: ertoe gekomen zijn allerlei ‘weldaden’ van onze produktie- en
consumptie-dwingelandij niet wensen te betalen met bevoogding, verdraaiing van
de waarheid, vervalsing van levenswaarden, indoctrinatie met de normen van de
heersende eliten (cfr. Illich, in Streven, juli en oktober 1970).
Wat Zuid-Amerika zelf betreft, zie ik dus twee lichtende bakens: maatschappelijke
modellen zullen - ook vanuit het investerende Westen - afgestemd moeten worden
op een samenleving-van-schaarste, dus op distributie in de breedte; omwille van
het welzijn van die doorsnee Latijnsamerikaanse mens, de ‘reserves’ aan
onverwoestbare eenvoud en onbedorvenheid die hij vertegenwoordigt.

Wat zijn je verwachtingen van de Kerk in Latijns Amerika omtrent dat
bevrijdingsproces waarover ook de bisschoppelijke documenten van Medelijn hebben
gesproken?
De verwachtingen ten aanzien van ‘de Kerk’ zijn in abstracto altijd hoog gespannen.
Maar wat is ‘de Kerk’? Wat is de Kerk in een volk dat grotendeels met de devoties
en routines van een soort staatsgodsdienst opgroeide, dat volkskatholicisme waar
je niet warm of koud van wordt, dat er nu eenmaal bij hoort? Door de schokkende
omstandigheden gealarmeerd, hebben de gezamenlijke katholieke bisschoppen nu
ettelijke malen stelling genomen. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar - vraag ik - waar
staat de hiërarchie? Niet minder dan de Staat dreigt de Kerk, bij monde van de
hiërarchie, grote plechtige woorden als etiketten op de werkelijkheid te plakken. De
werkelijkheid van een christelijke ethiek ligt in Latijns-Amerika, al héét het dan globaal
katholiek, wel even anders.
De hiërarchische Kerk heeft nooit veel moeite gehad om verbaal dat wat er aan
christelijke weerbaarheid en mensenliefde bestáát, met de Utopie ervan te
vereenzelvigen. Net als de Politiek en de Staat, heeft de Kerk ‘de realiteit van het
ideële’, zoals Paul Ricoeur het uitdrukt. Zodoende hebben van hun kant de politieke
en economische oligarchen dan ook met die ‘macht’ van de Kerk te maken. Dat is
weliswaar geen waardeloze factor, maar zij vormt ook bepaald nog geen spreekbuis
van een werkelijke christelijke elite aan de basis, ja heeft het gevaar in zich datgene
grondig te vervalsen waar het bij het ‘volk Gods’ nu juist om gaat. Niet de woorden
van de
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hiërarchie, maar de daden van individuele en saamhorige christenen zijn bij machte
de samenleving te transformeren.
Ik houd het ervoor dat de actuele crisis ook de rekening is die de Kerk(en)
gepresenteerd krijgen voor die grotendeels ‘plechtige’, sentimentele en
individualistische volksgodsdienst - ze is zelfs niet typisch Latijnsamerikaans.
Natuurlijk, er zijn door religieuzen talrijke scholen, colleges, hospitalen en klinieken
in het leven geroepen, maar waarom heeft het ‘systeem’ vrijwel verhinderd dat zich
ook iets van ‘benauwenis’ kon vertolken, van ‘ontreddering’ over de falende sociale
constellatie...?
Het is het werk van individuele durvers en profeten, van kleine eliten,
‘abrahamietische minderheden’ om met Helder Cámara te spreken - voor wie de
geestkracht van het - namelijke of anonieme - Christusgeloof alles te maken heeft
met het feitelijk lot van de medemens en met de krachten die het samenleven
beheersen.
De stoot die hoop wettigt is gegeven, niet in het minst het martelaarschap van
wie door het regiem worden vervolgd. Naast Che Guevara en Marighela stond
Camilo Torres. Eenzame representanten van wat een Kerk móest bezielen, die zich
nu, veruit onvoorbereid, voor beslissende realistische keuzen geplaatst ziet.

Ben je pessimistisch tegenover de officiële Kerk?
De term ‘officiële Kerk’ schrap ik dus liever uit mijn vocabulair. Er bestaat alleen
maar minder of méér Kerk - die van grote woorden en plechtigheden en economische
compromissen of die van ethische verantwoordelijkheid en van evangelische
eerlijkheid. De ideale of een ‘officiële’ Kerk bestaat niet - de kerk moet altijd gemaakt
worden, moet telkens ‘gebeuren’.

Terug in Holland kreeg je in Amsterdam zeer snel aansluiting bij kritische
bewegingen. Denk je dat je ervaring in Brasil van belang is geweest om de situatie
van je eigen land met nieuwe ogen te zien?
Ja, de ‘culturele ontreddering’ die Brasil mij bezorgde was toch eigenlijk het motief
om terug te keren naar Noord-Europa. Althans voorlopig. Ik voelde de behoefte
groeien om terug te keren als een vis in zijn water, of liever naar mijn bakermat,
maar niet dan om, hoe dan ook, die westerse maatschappij ‘tot rede te brengen’.
Geen wonder dat kritische bewegingen direct mijn belangstelling hadden.
Provocerende jongeren hebben plaats gemaakt voor groepen die de maatschappij
kritiseren door er utopische alternatieven tegenover te plaatsen. De situatie in
Nederland is beter dan in menig ander land ter wereld - maar toch roert zich de
onrust om de verstarring die een bureaucratische
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welvaartsstaat immobiliseert. En om de nieuwe bijprodukten die ze oplevert:
vervuiling van de atmosfeer, opgeschroefdheid van de behoeften, vervreemding
tussen mens en mens, tussen mens en natuur. De één-dimensionale maatschappij!
Daarin loop ik rond, met heimwee naar Brasil, gedoemd om voortaan in twee
continenten tegelijk te leven. Of beter: ergens geestelijk in het niemandsland van
een civilisatie die ‘in mij is uitgekleed’.
Want bij alles wat ik geschreven heb, moet ik nog bekennen dat het ‘zien met
andere ogen’ een mens met eeuwige onrust stempelt. Ik weet van het
gewetensonderzoek dat onze hele onredelijke civilisatie is opgelegd, van die
‘kwasi-rijpheid’ waar het Westen van druipt, van het ‘sterven’ daar waar wordt
afgezien van de revolte tegen onze normen-van-leven. Ik doe een beroep op onze
verbeeldingskracht, ook bij anderen, om me heen het onbehagen bespeurend tegen
onze gesloten gezichtseinder.
Ik zal daarmee bezig moeten blijven - ervan getuigend langs welke weg dan ook
- met die ‘diepte-ervaring’ - dat ik allerlei realistische en idealistische standpunten
achter mij gelaten heb en alleen nog kiezen kan voor de weigering te negeren dat
ik me door onze culturele verworvenheden gedegradeerd voel, vertekend en verlamd,
omdat ik er niet voor uit kan komen dat ik hopeloos on-af ben, wezenlijk on-rijp, nog
helemaal niet klaar met een realiteit, met mensen en situaties die mijn cultuur als
‘marginaal’ afdoet. Ja, ik ben verliefd op die on-rijpheid, die mijn verbeeldingskracht
prikkelt - Brasil met zijn on-rijpheid heeft mij geleerd te weigeren de pretentie aan
te nemen alsof ik met de inherente onredelijkheid van onze cultuur een compromis
gesloten of er een puntje aan gezogen heb. Integendeel, ik ben zuinig geworden
op mijn dromen, gierig op de mogelijkheid een ‘onwillig kind’ te blijven.

De huidige terminologie van ontwikkelde en onder-ontwikkelde landen dient soms
alleen maar om een situatie van afhankelijkheid en uitbuiting te dekken. Vind je dat
de huidige toenemende kritische groeperingen ook oog hebben voor die
werkelijkheid?
Er is toenemende kritiek op die terminologie en op de koehandel die met die mooie
vlag wordt gedekt (we hebben dat kortgeleden gezien op het FAO-congres alhier).
Maar alleen wie ter plaatse emotioneel heeft ondergaan wat er schort, begrijpt hoe
diep wij moeten boren om de constructiefout te zien.
Ik herhaal wat ik al zei, dat de mondiale dimensie in haar concreetheid meer en
meer voor de draad moet komen, een verruimd humaan blikveld van ons bezit moet
nemen - willen onze eigen maatschappijkritiek en cultureel onbehagen niet uit het
oog verliezen wat op het spel staat: niet
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alleen onze eigen consumptie-indigestie maar ook en vooral al die mensen die nog
aan geen minimum toe zijn. Ik kan niet zeggen dat die dimensie en dat blikveld
direct actief zijn in de opvallendste kritische groeperingen. Maar dat hoeft niet altijd
samen te vallen. Zonder twijfel zijn er verscheidene actie-kernen en bewegingen
die zich met name roeren op het gebied van de internationale verhoudingen. Doch
het wezenlijke houdt de geesten bezig - overal waar politieke gelijkhebberij het spel
niet komt vervalsen.

En de kerken?
Dat geldt in gelijke mate voor de Kerken. Ook Kerken lijden aan politieke en
partijvorming. Als ik Helder Camara nazeg dat ‘de Kerken niet te veel naar binnen
maar meer naar buiten moeten kijken’, dan bedoel ik daar beslist niet mee dat de
zogenaamde Wereldkerk centralistisch en uniform in de pas moet blijven! Alsof
hervormingen zouden moeten worden ‘geremd’ omdat men ‘elders nog zo ver niet
is’. Met ‘ad extra’ heb ik een oer-bijbelse categorie op het oog: de
verantwoordelijkheid, het zich-uitgedaagd-weten voor de mensensituatie in de hele
wereld.

In het communistisch manifest lezen we: proletariërs van de wereld, verenigt u! Nu
hoor ik in Nederland een ander parool: kritische mensen van de wereld, verenigt u!
Vind je inderdaad dat de Europese groeperingen en de bevrijdingsbewegingen in
Latijns-Amerika voor één en dezelfde utopie vechten?
Historische kritische bewegingen hebben steeds meer met elkaar te maken. In het
voorgaande ben ik daar speciaal op ingegaan.
Wat ‘utopie’ betreft, over dat begrip bestaat nog altijd misverstand. Letterlijk
betekent het iets ‘dat geen plaats heeft’, hetgeen menigeen doet besluiten dat het
dus onmogelijk is en een nutteloos droombeeld. In de huidige cultuurfilosofie en
kritische theorie heeft de term evenwel een zeer geladen en constructieve betekenis.
Tegenover het ‘redeloze brok onvrijheid’ van ons conventionele leefpatroon, wil de
Utopie het alternatief samenvatten van een ‘betere vorm van mens-zijn’.
Of in allerlei kritische bewegingen een werkelijk constructieve Utopie vóórgaat,
en niet een alternatieve vervalsing of een kwalijke ideologie - hangt dat uiteindelijk
niet af van de mate waarin werkelijk diepgaande ervaringen mensen ten deel vallen?
Ervaringen die dan uitmonden in stellingnamen en keuzen die onmiskenbaar een
menselijke Utopie naderbij brengen.
Kritische mensen zijn mensen die zélf door schabionen en cliché's zijn
heengevallen - en een glimp van een ánder panorama hebben opgevangen, het
vooruitzicht van een nieuwe onbekende poëzie.
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Er is iets aan de hand met onze welvaart, zeggen steeds meer mensen. Artsen en
psychologen, maar ook economen en sociologen beginnen verklaringen af te leggen
en vragen te stellen.
Kort samengevat komen die hierop neer: er vertoont zich steeds duidelijker een
onaangepastheid tussen de geëmancipeerdheid en mondigheid welke voortvloeien
uit de toenemende welvaart, en de autoritaire en persoonnivellerende structuren
en relaties van de andere kant, waarop diezelfde welvaart gebaseerd is.
Een vicieuze cirkel? De mens gaat in oppositie of legt het psychisch af tegen die
structuren ofwel hij offert als robot zijn vrijheid op.
In het geding is kennelijk de kwaliteit van de welvaart of anders gezegd: de kwestie
draait om de gezamenlijke overeenstemming waartoe we al of niet geraken over
wat de wenselijke verhouding is tussen vrijheid en onvrijheid, tussen de
arbeidscondities en de componenten van menselijk welzijn. Vragen van arbeidsethos
hangen onmiddellijk samen met vragen van welzijnsethos. En die laatste kunnen
niet worden gesteld zonder vragen aan te roeren die betrekking hebben op de
keuzen die de mens doet en te doen heeft om het bestaan zijn allerlaatste zingeving
te ontlokken.
Dat lijkt althans de enig denkbare uitweg uit die onaangepastheid die iets van
een vicieuze cirkel wegheeft.
Als men daarover nadenkt, dan wordt een hoopvol uitzicht meer dan eens
doorkruist door de indruk dat de geest van onze tijd weinig ingesteld is op en bijdraagt
tot het besef dat deze keuzen de kostbaarste substantie vormen van welke civilisatie
dan ook. Het onmeetbare merg der cultuur staat niet hoog genoteerd in een tijdperk
van meten.
Zelfs emancipatie en mondigheid immers kunnen, bij wat grondiger analyse,
manipulerende energieën blijken te zijn, die de mens toch weer verwijderen en
afhouden van dat soort van ‘afstandelijkheid’ dat voorwaarde is voor de eigenlijke
menselijke zelfrealisatie.
De uiteindelijke menselijke keuze die in het geding is, onttrekt zich definitief aan
welke wetmatigheden dan ook van het maatschappelijke evenwicht, maar vormt er
niettemin de diepste dynamiek en zin van.
Het bevorderen van de geestelijke gezondheid van de samenleving - zo moeten
wij wel concluderen - heeft ten diepste van doen met het scheppen en vermeerderen
van de condities opdat de mens niet slechts vrij zij maar gestimuleerd wordt tot
keuze.
Het komt kortom neer op het creëren van genoegzame ruimte voor de ontwikkeling
van het bewustzijn, de door herhaling of schoksgewijze toeneming van wat we
zouden moeten noemen: de waarlijk menselijke verwerkelijking van de
bestaanswerkelijkheid.
Dat is een werk namelijk van interpretaties en keuzen. En dat is cultuur.
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Een generatie III
Vanwege zijn leeftijd behoort de geïnterviewde niet helemaal meer tot de generatie
die we hier aan het woord wilden laten. Wij vonden echter dat hij er toch wel bij
paste. Interviewer en geïnterviewde kennen elkaar allang. Dat had natuurlijk nadelen.
Het voordeel was echter dat de geïnterviewde aldus attent gemaakt kon worden op
dingen waaraan hij misschien geen belang (meer) hechtte, maar die voor een ruimere
informatieve achtergrond toch wel interessant waren. De man die hier aan het woord
komt, kent de knepen van het interviewvak, maar bekende achteraf dat dit zijn
levensinterview iets helemaal anders was dan wat hij zelf gewoonlijk doet. Het
gesprek nam een lange avond in beslag en had plaats op zijn flatje, een spiegelbeeld
van de man zelf: misschien doorschijnend, maar niet doorzichtig. Misschien wordt
het interview het best luidop gelezen: met de nodige mengeling van ironie, zelfspot,
onernst en ernst.
Ik ben 35, dus wel de oudste van de reeks die je wilt interviewen. Dat betekent dat
ik de oorlog heb meegemaakt. De anderen niet. Jezus, wat hebben ze allemaal
gemist! De 10e mei 1940 lag ik ziek te bed. En ineens vielen de bommen. Het
jongetje van naast ons, dat regelmatig bij ons aanliep en me de fotootjes liet zien
die hij uit de chocola haalde, kwam binnengelopen en zei: de duiven van hiernaast
zijn allemaal doodgevallen. Er waren ook mensen dood, maar die kende ik niet zo,
maar die duiven .... Dat is me bijgebleven. Ik zie me daar nog altijd liggen in dat
gekke tweede kamertje. Een klassiek Vlaams geval: vooraan de sjieke kamer waar
je nooit komt, daarachter de kamer waar het minste licht en lucht komt, daar tracht
je maar in te leven, een soort verbeterde keuken, waar het altijd naar eten stonk.
Iedereen vond het verschrikkelijk dat het oorlog was. Ik vond het niet zo erg; mijn
ouders waren vooruitziende lieden, die hadden wat kisten sardines, een hoop koffie
opgeslagen, ik heb nooit gebrek geleden, dat niet. Maar het geweld! In '40, heel
lollig, met die duiven. En in '44, in Antwerpen - ik wilde zeggen ‘een stad in de
provincie’, maar dat is een beetje moeilijk, want het is de enige stad in het land die
serieus doorgebombardeerd is met die V'1's, V'2's en hoe heten die dingen allemaal.
Een paar dagen voor Kerstmis presteerden ze het om zo ongeveer op ons dak te
vallen. Plotsklaps, zoals het in de sprookjes heet, werd ik wakker met het plafond
op mijn kop. Ik begon te huilen, dat plafond was te zwaar, mijn ouders kwamen me
eruit halen. Het is gek, wat 'n rotzooi er allemaal in zo'n huis zit. Ik liep op wel een
halve meter plafond, glas en allerlei rommel; op mijn blote voeten, en ik dacht: God,
ik bloed nog niet. Was dat een voortijdig sadisme? Ik vond het een soort sport. Maar
enfin, we stonden op straat, alles lag open, en toen zijn ze duchtig
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aan 't stelen gegaan. Ja, de solidariteit van de bezette volken was grandioos (lachje).
Ik werd met mijn grootmoeder naar veiliger oorden weggestuurd, 500 m verder,
want zoals alle goeie Vlaamse vrouwen was mijn moeder niet verder dan 500 m
van haar moeder gaan wonen. En weer ‘plotsklaps’ - een tweede sprookje - om 7
u. 's ochtends, dezelfde dag dus nog, valt er weer zo'n ding naar beneden, bij oma.
Dat was minder lollig, want hier zaten we in een arbeiderswijk - oma was minder
begoed dan mijn moeder, enzovoort, het klassieke patroon - en die huisjes gingen
vlugger tegen de vlakte, er waren 35 doden. Verschrikkelijk, daar zal ik wel iets van
overgehouden hebben, een mens moet toch van iéts getraumatiseerd raken. Ik heb
het dus waarschijnlijk van daar overgehouden. Ik kreeg alleen maar een radio op
mijn kop, dat heeft waarschijnlijk iets te maken met mijn roeping voor de
massa-media. Bloed aan alle kanten, want zo'n kop van een kind van 10, dat bloedt.
En paniek. Buiten was een kabel van de tramlijn doorgeslagen, die lag witgloeiend
tegen de straatstenen te ketsen. En het verhaal deed de ronde - maar dat heb ik
zelf niet meegemaakt - dat een schoolvriendje een dag of twee onder het puin op
zo'n fluitje heeft liggen fluiten dat je op school meekreeg voor geval van nood.
Tenslotte zijn ze als honden gaan graven, op het gehoor. Ze hebben hem inderdaad
gevonden. Maar hij floot niet meer.
Dat is de oorlog. Dat is dus het voordeel van vijf jaar ouder te zijn dan de rest van
de generatie (lach). Verder geloof ik het wel. Ik wil echt niet de pacifist gaan
uithangen, dat zijn allemaal van die dingen met hoofdletters en daar hou ik niet
zoveel van. Ik kan er toch niets aan veranderen. Dat is rot misschien van me, als
iedereen er zo over denkt, hebben we gegarandeerd binnen de 48 uur opnieuw een
oorlog. Het is walgelijk natuurlijk, Vietnam en zo. Maar als Nixon het in zijn stomme
hoofd krijgt om er morgen mee op te houden, hebben we overmorgen ofwel een
burgeroorlog in Amerika, in heel de westerse wereld dus, ofwel een krach zoals in
'29, dan ga je niet dood van de bommen, maar van de honger. Je kunt kiezen.
Oorlog is vies, maar er vandaag of morgen mee ophouden is irreëel, in dit systeem
kán dat gewoon niet. Daar lijd ik onder, onder die constante dualiteit.
Zijn mijn eerste schooljaren chaotisch geweest? Is het nu dan niet meer chaotisch?
God, laten we asjeblief niet over het onderwijs beginnen, dan ga ik helemaal rood
worden. Jezus, ik bedoel niet het onderwijssysteem, maar gewoon ‘l'enseignement’:
de oudere die het de jongere allemaal vertelt en zo. Als er iets is dat in al die eeuwen
in het wereldbeeld hetzelfde is gebleven, dan is het wel dat. Je moet geïnitieerd
worden, en je wordt zo dom mogelijk gehouden; dat is het veiligste, dan blijf je zoet.
En al die knapen nu die gaan contesteren, die er tussenuit willen, die worden
natuurlijk
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platgeslagen. Er is een revolutie nodig, maar dan werkelijk à la 1789, met bloed en
koppen en de hele troep. Dat is het enige wat voor dit decadente Europa nog mogelijk
is. Als er nog iets te veranderen is, dan moeten we beginnen met het onderwijs. Ik
zeg nu wel ‘veranderen’, maar er valt niets te veranderen, we moeten gewoon alles
afschaffen, helemaal opnieuw van nul beginnen. Veranderingen worden altijd weer
gerecupereerd. Dat fameuze establishment is godverdomme zo sterk, dat moeten
we maar toegeven. Iedere collaboratie weigeren met deze mensen, gewoon
weigeren. Als iemand je zegt: jij hebt nieuwe ideeën, ik heb een jonge kracht nodig,
moet je gewoon zeggen: stik, ik speel niet mee. De revolutie bestaat niet in
bommetjes gooien of achter vlaggen aansjouwen. Ik geloof dat de revolutie gemaakt
moet worden met 'n man of tien, twintig, die ergens op een zolderkamertje of op
een eiland jarenlang alles uitpraten, ik bedoel uitpraten met computers en zo. Ik wil
de revolutie niet direct, morgen; het is veel fijner ze over twintig of honderd jaar te
hebben, als ik weet dat ze dan lukt. Zo'n dingen moeten helemaal uitgecomputerd
worden. Maar vind ik het allemaal wel de moeite waard? Neem ik me zo au sérieux?
Ik geloof het allemaal wel.
Ik ben natuurlijk grootgebracht in een Vlaams gezin, in een Vlaamse school, een
Vlaamse stad. Maar dat heeft toch geen belang. Natuurlijk zijn er verschillen tussen
een Vlaming, een Nederlander, een Luxemburger, en een Chinees of een Zoeloe.
Er zijn ook verschillen tussen jou en mij. Maar is dat een reden om een muur te
voelen, een grens te trekken? Idioot. Maar dat soort dingen wordt ontzettend
uitgebuit. In de sport bijvoorbeeld. Maar goed, ik ben Vlaams opgevoed, en speel
nu zelf een uitgesproken ‘Vlaamse’ rol in het maatschappijtje waarvoor ik werk, de
Vlaamse Bediende in een Brusselse Firma, een culturele firma, maar of je nu cultuur
verkoopt of patatten, dat is hetzelfde. In een Franstalige firma dus. Ik heb er een
tijd in geloofd, maar nu is er nog maar één oplossing in Brussel: prikkeldraad errond
en er een natuurreservaat van maken. Bomen planten. Het Jaar van de Natuur. Ik
heb een tijd geloofd in die Vlaamse aanwezigheid in Brussel. Maar wat is dat?
Vlamingen die overdag in Brussel komen werken en om 5 u. naar tram en trein
hollen, ‘rentrez dans vos fermes’, zoals hier op de muren gekalkt staat (maakt zich
boos). En dat doen ze dan ook, de stomme Vlamingen, ze hollen terug naar hun
dorp of stad in de provincie. Maar jawel: ‘Brussel Vlaams’ en marsjeren naar Brussel!
Maar eraan meewerken, erin leven? Zij niet, maar dan kan ik ook niet meer.
Toevallig Vlaams opgevoed, maar ik ben een enig kind, dat is weinig Vlaams
(lachje). Wel katholiek natuurlijk, avec tout ce que ça comprend. Constant in de kerk
van het college. Daar was een heel mooi getekende M,

Streven. Jaargang 24

286
waarschijnlijk van Maria, goud op een rode fond achter het altaar. Zo waren er 64.
Ik probeerde er altijd 63 of 65 van te maken. En dan die hele Paas-affaire, dan
moest je bijna in de kapel gaan léven, donderdag, vrijdag, zaterdag en de hele
reutepeuteu. Eén ding was er fijn aan: het altaar was één gloeiende gouden rommel,
maar op Goede Vrijdag ging dat geval dicht en dan was het veel mooier, grijs en
paars. En in het koor gingen ze op de grond liggen, een nummertje dat ze weggaven,
maar dat sprak me meer aan dan al dat barokke gedoe van klokken en goud en
wierook al hield ik van de geur. In het begin van mijn huwelijk ging ik nog naar de
mis. Dat is nu negen jaar geleden. Mijn vrouw was anders katholiek dan ik. Dat kan
dus volgens de kerk. Zij was nog slaafser. Maar, god, we wilden er alle twee iets
van maken: het jonge stel dat trotzdem nog katholiek was. We geloofden erin, enfin,
‘geloven’: we zagen het sociaal. Maar het is niet gelukt (lachje). We woonden toen
in ‘l'oasis francophone’, met een Vlaamse kanunnik die alleen maar Frans sprak,
dat bracht meer op, dat vind ik normaal, dat doen een bakker en een kruidenier ook.
Maar wij namen het niet, we zijn een beetje gaan nadenken. God, hoe val je nu af
van dat soort dingen? Het is ook zo'n prachtuitdrukking: ‘afgevallen van mijn geloof’.
Ik heb het nu echt niet meer nodig, ik ben er nu helemaal van af. Al ben ik er nu
weer belachelijk lang over aan het praten.
Met mijn vrouw was dat anders. Als zij terug wil, dan naar het oude, geloof ik,
zoals het vroeger was. Met de priester met zijn rug naar de gelovigen, met wierook,
missen, biecht. Een psychiater vond zij vies, maar biecht dat kan nog net, dan zit
God in de biechtstoel. Ik had respect voor haar geloof. Maar dat is het moeilijke in
een huwelijk: ieder moet op zijn eigen manier kunnen leven. Je kunt wel een
nummertje weggeven en compromissen sluiten. Dat is allemaal schattig bedoeld,
dat kun je zelfs liefde noemen. Maar in een huwelijk gaat een deel van je
persoonlijkheid kwijt. Dat is niet dramatisch, als je maar weet waar het naartoe gaat,
of het nut heeft of niet. Maar het is gewoon een ‘nivellation par Ie bas’. Als het ‘par
Ie haut’ is, ga je Pygmalion opvoeren, en waar is de liefde dan? Huwelijk of niet,
zogauw je met z'n tweeën leeft, moet je compromissen sluiten. Je hebt mensen die
ertegen kunnen, en anderen niet, het is zo simpel als dat. Daar hoef je niet in
hoofdletters over te praten. Maar de details. Idioot, belachelijk: een tandenborstel
vinden op een plaats waar je geen tandenborstel verwacht; een bord voor je krijgen
waarvan je denkt dat het koud is en het is warm. Helemaal in het begin is dat wel
schattig: een mooie das krijgen die je nooit zult dragen omdat je niet van de kleur
houdt. De superidiote details die mensen kapot maken. Het is echt niet moeilijker
dan dat. En je gaat dan een spelletje spelen: je gaat die das toch dragen. Misschien
is dat wel ‘liefde’ (lachje). Maar dan heb ik nooit liefgehad, ik weet het
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niet. Wij zijn nu een jaar of twee-drie uit elkaar aan 't groeien. Zou het nog mogelijk
zijn om terug te gaan? Misschien wel, ik ben eigenlijk een heel gemakkelijke jongen.
Ik voel me weinig alleen, mijn vrouw wel. Zij voelt zich verlaten, dat vind ik jammer.
Terwijl ik vind dat zij mijn beste vriendin is, mijn beste vriend, mijn beste ik weet niet
wat allemaal. Ik zie geen verschil, we leven gewoon niet meer samen. Vanop een
zekere afstand, ga ik me afvragen wat het nut was van ons twee samen. Trouwens,
dat zou moeten afgeschaft worden. Nee, nu praat ik theoretisch, niet persoonlijk,
geloof ik. Ik bedoel: toen we twee of drie jaar getrouwd waren, toen alles nog koek
en ei was, hebben we al gezegd: hoe is het mogelijk dat mensen dúrven trouwen,
dat ze het presteren te denken: ik ken die, dus ga ik er het leven mee in. Samen
gaan leven is doodsgevaarlijk, echt. Dat heb je met het huwelijk, dat het verdomme
zo exclusief gaat worden, dat je je leven verslijt met in elkaars ogen te kijken; ça
roucoule, les tourtereaux! Maar dat is asociaal. De wereld kan barsten als je lief
maar in de buurt is. Ik voel, nee ik heb het idee, het is geen gevoel, dat ik me nu
meer kan openzetten.... voor iedereen. Ik kan alle kanten uit. Ik zou alleen maar
willen dat zij er ook zo over dacht. Nee, dat is ook weer niet nodig. Ik zou alleen
maar willen dat zij zich happy voelde. Ze moet vooral niet gaan denken zoals ik, dat
heeft ze een tijd gedaan, maar daar was ik erg tegen. Vooral dat niet. Ikzelf voel
me nu veel meer, ook een gek woord, in de wereld opgenomen, een stuk van de
wereld. In het huwelijk zit je zo in jezelf, kinderen eventueel versterken dat nog, en
dat wordt de meest egoistische cel die mogelijk is.
Ik heb altijd tamelijk gemakkelijk alleen kunnen zijn, van jongsaf. Ik was thuis
alleen. Dus moet je met een trauma zitten, is het niet, als je enig kind bent (lachje).
Maar ik heb me alleen altijd happy gevoeld. Ik heb altijd heel weinig vrienden gehad;
schoolvriendjes natuurlijk wel, vooral de laatste jaren in het college. Al heel vroeg
las ik ontzettend veel, vandaar misschien nu mijn afkeer voor literatuur (lachje). Nu
leef ik ook alleen, ik doe alles zelf, soep maken en zo, niet zomaar uit blikjes, dat
is vies. Dat komt allemaal toch wel door die solo-opvoeding. Je hebt ergens wel een
vader en een moeder staan, maar dat is een andere generatie. Je krijgt wel eventueel
een soort vriendschap met nóg oudere mensen. Ik was ontzettend goeie maatjes
met een overgrootvader. Die was in de 90 en had nooit in zijn leven een tram
genomen, hij liep altijd te voet. Die sjouwde me overal mee naartoe: ‘kijk, een vogel’
of ‘kijk, een tram’, ‘kijk es dit of kijk es dat’. Die was misschien tot zijn twaalfde jaar
naar school geweest, het schijnt een heel goeie schrijnwerker te zijn geweest, een
soort levensfilosoof. Die generatie moet iets gehad hebben wat wij allang niet meer
hebben. Aan oude foto's te zien - ik weet nog: ik in een lichtblauw winterpakje -

Streven. Jaargang 24

288
moet ik me bij die man veilig gevoeld hebben. Een vriendschap die veel verder gaat
dan die fameuze ouder- of kinderliefde. Bij mijn overgrootmoeder, die was blind,
ging ik gewoon op schoot zitten. Ik voel wel: hier geef ik me helemaal bloot, ‘voer
voor psychologen’ en zo. 's Vrijdags was het helemaal mooi. Dan hing de was te
drogen in die ‘verbeterde keuken’, de kachel brandde. Dat was een feest. Ik ging
bij die blinde vrouw op schoot zitten en dan trok ik wat lakens voor ons, en we waren
afgesloten. Zij vertelde, ik weet niet meer wat, maar ze had een klank in haar stem
die ik fijn vond. Ik geloof veel meer in vriendschap dan in liefde; liefde vind ik....
gevaarlijk, omdat er altijd direct een beetje - egoïsme is misschien te veel gezegd,
je krijgt direct een ervaring van bezit: dat is van mij, voor heel mijn leven. Dat zal
wel een persoonlijke ervaring zijn. Het seksuele is nog iets helemaal anders. Dat
heeft niets met liefde of vriendschap te maken, och god, nee zeg. Het kan er natuurlijk
bij komen. Ik kan seks bedrijven - is dat geen mooie kreet: ‘seks bedrijven’! - met
wie dan ook, als ik er zin in heb en die andere toevallig ook. En ik geloof in liefde
zonder seks. Waarschijnlijk gaan hier kreten op bij wie dit hoort of leest: Tristan en
Isolde met dat zwaard tussen hen in en zo van alles. Dat is mij een zorg. Ik geloof
werkelijk dat het kan. Maar enfin, dat zal wel aan mij liggen, he. Er valt niets te
kunnen of te moeten. Het is gewoon toevallig zo voor mij. Je vraagt mijn idee, hier
heb je het. Ik geloof dat een heleboel dingen veel gemakkelijker zouden zijn in deze
maatschappij als seks en liefde niets met elkaar te maken hadden. Er valt in ieder
geval niets te moeten. Nooit. Nergens. Dat hoop ik tenminste. Je kunt je leven lang
liefde hebben voor - ik wil zelfs niet zeggen verliefd zijn op - maar gewoon liefde
koesteren (ja, koesteren, soms is het Nederlands fijn), voor iemand zonder dat er
ooit iets.... Noem dat platonisch, maar daar geloof ik in. Het kan ook best omgekeerd:
je kunt dringend behoefte hebben aan seks zonder dat er liefde bij hoeft te zijn. Stel
je voor, zeg, dat je eerst al die combinaties moet uitvinden! Er moet iets aan gedaan
worden. De NVSH en al die seksuele hervormingsmachines gaan echter te ver, die
houden geen rekening met de bestaande mentaliteit. Ze willen seks vrij maken, o.k.,
dat wil ik ook, maar hun manier om dat te presenteren is shockerend voor het publiek.
Daar reageren ze tegen en dan gaan ze nog meer sentimenteel doen. Er wordt aan
alle kanten gewerkt om ‘Die Familie’ als eenheid te behouden. Er zullen ooit nog
wel eens bewijzen komen dat een gezin heel asociaal is. Een familie, dat is een
klein stammetje, dat gaat nog. Maar een gezin: pa en ma en de kinderen, een
verschrikkelijke bourgeoisuitvinding. Iedereen in zijn eigen straatje en zoet wezen
en meelopen. Natuurlijk kan iedereen nu zeggen dat ik verbitterd ben. Stom.
Mijn vader had een zaak en ik werd natuurlijk verondersteld die over te
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nemen. Maar ik heb het altijd al te gek gevonden om ook maar een halve gram
energie op te brengen voor iets dat me niet 100% ligt. Arbeit macht frei, jaja! Ik wil
zo weinig mogelijk werken (lachje). Ik heb een tijdje dokter willen worden: mensen
redden en zo, heel verheven, maar tegelijk ook ze opensnijden, want ik zou natuurlijk
chirurg worden. Dan heb ik lang architect willen worden, urbanist. Maar daar moest
je goed voor kunnen rekenen. Ik vind het nog altijd ongemeen boeiend, architectuur
en stedebouw, en toch weer 'n beetje eng: je dwingt mensen in iets te wonen. Dat
soort dingen heb ik altijd willen doen, dingen die niet kunnen (lachje). Ik ben een
jaar aan de universiteit geweest, langer heb ik het er niet kunnen uithouden. Dan
ben ik gaan werken bij een krant, in afwachting van mijn legerdienst. Nog zo'n
fabeltje: ik wou dienstweigeraar worden. Maar dat betekende toen nog gevangenis.
Met mijn moeder, met 'r hartaanvallen, ging dat niet. Ik zou haar vermoord hebben.
Zij had het inderdaad gepresteerd om dood te vallen. Dat was nu echt niet nodig.
Ik heb dus maar gewoon mijn legerdienst gedaan. Je leert er mensen dooddoen,
maar er zijn ook mensen die het niet geleerd hebben en het toch constant doen, zij
het dan niet met een geweer, where is the point? Als het er op aankomt, schiet ik
in de lucht. Iedereen zegt: dan schieten ze jou kapot. Ja, o.k., de wereld zal er niet
door veranderen. Ik zat bij de tanks en ik weet dus wel degelijk waar je moet schieten
om de mensen in zo'n tank te laten roosteren, levend. Het is niet moeilijk. Maar ik
zie er het nut niet van in.
Na het leger terug naar die krant en wat uitgekeken naar een betere job. Dat werd
dan toevallig de radio. Ik herinnerde me weer die radio die ik in '44 op mijn kop had
gekregen en zei: god, dat ligt me wel. Dat was commerciële radio. Het spelletje
spelen ‘mensen iets wijsmaken’, maar dan op een goeie manier, zo goed mogelijk.
Daarna overgeheveld naar onze onvolprezen nationale TV. Ook weer niet voor lang.
Nu heb ik een aantal jaren in die Brusselse Firma gezeten, en ik wil weer weg. Iets
voor je leven lang, ik krijg er de pieps van. Onlangs moest ik iets tekenen, het had
iets met pensioen te maken, geloof ik, en daar stond dat ik nog 31 jaar moet werken.
Ik ben er een dag niet goed van geweest. Nog 31 jaar. Er moet iets op gevonden
worden, dat houd ik niet vol. Ik zou kunnen leven zonder werken. Omdat ik ontzettend
veel geniet. Van kleinigheden. Maar ik moet wel mijn zeg hebben. Ik heb onlangs
in Londen een heel sloom stuk gezien, maar ineens werd daar dan toch iets gezegd
dat ik bijzonder goed vond: ‘I walked through life, chewing the sweet, and spitting
the bitter’ (lach). Dat is het: de ‘sweet’ kan niet genoeg ‘ge-chewd’ worden, maar
dan moet ik wel nu en dan mijn bittertje kunnen spuwen.
Er zijn er wel die zeggen dat ik in de sector kunst en cultuur knappe dingen heb
gedaan. Maar ‘kunst’ en ‘cultuur’, daar moet je me niet meer over
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praten. Als we morgen die fameuze ideale maatschappij krijgen, waar iedereen los
en vrij en creatief leeft, is er helemaal geen behoefte meer aan kunst. Tegenwoordig
zie je op straat mensen in zo'n fraaie kleuren rondlopen, dat ze echt..., dan heb je
toch geen schilderijen meer nodig. Ik vind het altijd zo vervelend, kunstenaars die
absoluut iets moeten zeggen, een boodschap en zo. Doodvermoeiend. Nee, ik vind
dat ‘kunst’ zwaar over het paard wordt getild. En ‘cultuur’? Cultuur is gewoon respect
voor om het even welke levensvorm. In Engeland in de queue staan voor de bus,
elkaar niet de kop inslaan om het eerst op de tram te geraken, in een chinees
restaurant als er alleen maar stokjes liggen, niet als een barbaar om een vork vragen.
Ik glibber een beetje door het leven. Ik kan moeilijk van iets een drama maken.
Er zijn altijd mensen die heel druk doen: ‘o dit’ en ‘o dat’ en ‘nu is het zo ver’ en
‘morgen zet ik de gaskraan open’. Uiteindelijk valt dat wel mee. Ik heb nog geen
vrienden die zelfmoord gepleegd hebben. Eén ja, een collega, een werkman; die
scheen zo alleen te zijn, maar niemand wist het. Op 'n dag verscheen hij niet op het
werk, en de baas: ‘oui, il s'est suicidé, hier’. Dat geeft je wel een klap, ik ben er
waarschijnlijk nog niet overheen (stilte); ça arrive. Als ik bij hem was geweest, zou
ik hem dan bepraat hebben? Och, de mens is zoiets geks. Altijd die dualiteit. Je
weet het allemaal zo goed, tot je ervoor staat, en dan gebeurt het toch weer helemaal
anders. ‘Erstens kommt das Andere, und zweitens wie man es denkt’. Misschien
heeft hij nu rust (stilte). Ik moet niet zo lang stil zijn, het was niet eens een heel goeie
vriend.
Het is natuurlijk vervelend, dat jij, als interviewer, mij, de geïnterviewde, kent. Je
wilt natuurlijk allang vragen of mijn homoseksualiteit in al die dingen een rol heeft
gespeeld, in de evolutie van mijn huwelijk en zo. Dat weiger ik te geloven. Natuurlijk,
ik vind het hopeloos dat ik door toedoen van een psychiater een ogenblik gedacht
heb genezen te zijn - genezen, alsof het een ziekte was - en dat ik dus kon trouwen,
omdat ik toevallig gek was op dat kind, nog altijd trouwens. Zij wist het meteen, dat
was een heel fijne afspraak. Maar zij dacht dat ik inderdaad genezen was. Maar
vlugger dan ik heeft ze gezien dat het niet zo was. Daar heb ik geweldig respect
voor - er mag, zoals de bijbel zegt, geen haar op haar hoofd gekrenkt worden
vanwege dat feit. Ze mag alle mogelijke gebreken hebben, maar ik zal haar blijven
verdedigen, omdat ze dat gezien heeft en het heeft volgehouden, zeg. Je moet het
maar presteren, als hetero met zo iemand te leven. Dat is echt geen lolpartij. Toen
ik uiteindelijk zelf zag dat er niets aan te veranderen viel, en toen ik er hoe langer
hoe meer van overtuigd werd dat het geen ziekte was, maar gewoon ‘je bent het of
je bent het niet’, en toen ik voelde dat ik min of meer consequent met mezelf moest
zijn en
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dus van haar weg moest gaan, en toen ik het haar gezegd heb, dan heeft het nog
een hele tijd geduurd voor we uit elkaar waren. Helemaal uitgepraat, en nog twee
jaar lang zijn we samen dat sociale spelletje van het huwelijk blijven spelen. Ik wil
meteen stellen dat dit niets te maken heeft met mijn zogezegd sarcastische
uitlatingen over het huwelijk. Misschien zullen sommigen nu zeggen: ‘o het was dus
helemaal geen kwestie van tandenborstels’. Dat ze dat dan maar denken. Maar ik
ben net zo goed tegen iedere vaste verhouding. Of vriendschap met hoofdletters,
tegen iedere V.V. van twee vrienden. Er zullen er wel bestaan, zoals er ook goede
huwelijken zijn. Ik bedoel, iedereen is een stuk van iedereen, en als je met z'n tweeën
gaat samenhokken, dat vind ik fout. Ik zal wel een slechte homo zijn (lacht). Al die
kitsch in homoblaadjes van ‘vriendje zoekt vriendje, om het leven mee door te gaan’,
ik word er tureluurs van. Je zou er gewoon hetero van worden. Ik heb eens een
Jodin over een Jood horen zeggen: ‘dat soort mensen zou je antisemiet maken’.
Dat is het helemaal. Heel die troep in Nederland die zo nodig vooruitstrevend wil
doen en homohuwelijken wil promoveren. Kom, zeg, als die vrijheid van de homo
er alleen is om weer huwelijkje te spelen, huishoudentje, dan staan we weer nergens.
Er wordt niemand gevraagd om man te spelen of vrouw te spelen, ook in een gewoon
huwelijk kan een man best een stuk vrouw zijn en een vrouw een stuk man. Wat is
dat toch, die vieze compartimentering? Ik hou niet van hokjes. Ik wil integratie van
iedereen. Natuurlijk zijn er verschillen, maar ik wil die niet zien. Zoals ik geen verschil
wil zien tussen een blanke en een neger. Een mens is een mens is een mens. Er
hangt ontzettend veel romantiek rond die homoseksualiteit. In Nederland wordt het
een modeverschijnsel, dat is nog erger. Er zijn een aantal mensen die het van me
weten. Als ze het me vragen, zeg ik het. Ik zie er geen punt in om het te verzwijgen;
vroeger wel, nu niet meer. Er zijn wel enkele vriendschappen die ik heb moeten
laten vallen, mensen die het ‘ontdekt’ hebben. Ik heb er soms onder geleden, ik lijd
er soms nog onder. Maar, och god, ze moeten het dan maar weten. Ik wil ze echt
niet gaan bekeren. Mijn vader schijnt er min of meer overheen te zijn, maar voor
mijn moeder is het nog altijd verschrikkelijk. Als er vrouwen zijn die me op de man
af vragen: klopt het nou, ben je zo? - dan is er altijd een beetje een paniektoestand.
Als ik weet dat ze 200% hetero is, vind ik het voor die vrouw erg dat ik moet zeggen
dat ik een homo ben, omdat ik weet dat een normale vrouw een homo ziet als een
vrouwenhater - nee, als het alleen maar dat was - als iemand die geen vrouwen
nodig heeft. Er zijn vrouwen met wie ik tamelijk ver kan gaan, maar het komt nooit
tot seks, dat zegt me niets. Een man is iets heel anders. Ook op hetero's kan ik
helemaal verliefd worden, maar die weten het dan niet, ik wil niet dat ze het weten,
ze zou-
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den er alleen moeilijkheden en complexen van krijgen. Als ze het gaan vermoeden,
moeten ze het maar vragen. Ik kan ook vermoeden dat het in Groenland -14 graden
is, als ik het zeker wil weten bel ik gewoon Ukkel op, wat is dat nou voor onzin.
Maar is heel dat probleem zo belangrijk? Kunnen we niet gewoon terugkeren
naar ons uitgangspunt: een generatie? Een breuk tussen de jongere generatie en
mij bestaat, geloof ik, alleen maar langs één kant. Ik voel me nog tamelijk goed
verbonden met de jeugd, meer dan met de mensen van mijn leeftijd, dat heel zeker.
Maar ik kan me niet voorstellen dat zij, de jongeren, in mij een bondgenoot vinden.
Maar ze zijn nog net niet aan wantrouwen toe. Van tijd tot tijd maak ik de reflectie:
je bent nu 35. Maar wat wil dat zeggen? Ik zou het best fijn vinden als ik tien jaar
later was geboren, dan had ik me waarschijnlijk meer op mijn plaats gevoeld (zucht:
‘je op je plaats voelen’, waar ben je op je plaats?). Mensen van 40, vijf jaar verschil,
dat vind ik enorm; en mensen van 30 laten me nu en dan verstaan dat ik toch al 35
ben. Zelf zie ik dat verschil niet, met mensen van 25 nog - god, niet direct 20, hoor,
want dat is een halve generatie - maar vanaf 23-24 voel ik me heel fijn thuis, kan ik
ook doodgewone gesprekken hebben. Als het jonger wordt, 20 of jonger, moet ik
me wel niet forceren, maar ik moet er wel ‘rekening mee houden’ dat ze anders zijn,
echt jonger. Mensen van mijn leeftijd ken ik weinig, en die ik ervan ken, uit de retorica
bijvoorbeeld, waren al 100 toen ze geboren werden. Daar heb ik niet het minste
contact mee. Dat zijn advocaten die dood serieus gaan pleiten, daar zitten heel
moeilijke ingenieurs tussen in Euratom-affaires en zo van alles, nee, we spreken
echt een andere taal. Ik kan makkelijker met een Eskimo praten, geloof ik. Ik voel
me nu en dan een marsmannetje. Dat ben ik misschien ook wel. Who knows.
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Beeld-spraak
Eric De Kuyper
Si donc vous laissez passer sur vous les nuées de signes à la télévision,
à la radio, au cinéma, dans la presse, et si vous entérinez les
commentaires par lesquels on vous fixe Ie sens, vous êtes la victime
passive de la situation. Introduisez quelques distinctions, celle par exemple
de la quotidienneté et de la modernité, la situation change; vous devenez
l'interprète actif des signes.
Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans Ie monde moderne, p. 53.

1
British Sounds heet een van de laatste films van Jean-Luc Godard. Eén van die
films die niet vertoond worden. Hij heeft er onderhand, sedert Week-end, een stuk
of acht van dat soort gemaakt, in Engeland, Italië, Frankrijk, de V.S.. Een of ander
politiek congres, een marginale groep of enkele filmmaniakken krijgen de prent
soms te pakken en vertonen ze dan. Meestal tegen de wens van de cineast, die
zijn films alleen wil laten zien aan de toeschouwers voor wie hij ze gemaakt heeft,
toeschouwers die niet schijnen te bestaan, omdat ze die films niet willen zien, terwijl
de mensen die ze wel willen zien, voor Godard geen toeschouwers zijn.
Als je over Piccadilly loopt, in de mensenvloed van Leicester Square wordt
opgenomen, tussen 5 en 6 's avonds, en je je een weg baant naar de
dichtstbijgelegen underground, hoor je bizarre geluiden. British Sounds. Geen
grootstadsgeluiden, dat lawaai dat je zou verwachten van een leeglopende
miljoenenstad. Neen, het is een ingetoomde, bijna plechtige stilte. Auto's schieten
voorbij, mensen drummen naar huis en je hoort slechts een soort geruis. Maar boven
je hoofd, op enkele meters van het asfalt, krioelen honderden vogels. Druk schieten
ze wakker. Ornithologen, stads-ornithologen dan, zullen voor dit fascinerend gedoe
wel een verklaring hebben. De Londenaars doen alsof ze het niet zien of horen.
Maar ook dat is veelzeggend. Ze voelen dat boven hun hoofd, boven de
stadsstructuur, iedere avond een andere wereld een net spant. Het lijkt wel een
science-fiction-toestand. Zullen de vogels ooit kwaad worden, wraak nemen, zoals
The Birds van Hitchcock? Voorlopig zijn het nog slechts parallel-werelden; de enige
angstaanjagende tekens die je ervan opvangt, zijn niet die van ik weet niet wat voor
contrast tussen natuur en anti-natuur, maar gewoon a-syn-chrone geluiden. Even
overstemmen de mindere de meerdere.
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2
Vent d'Est is nog zo'n film van Godard. Het festival van Mannheim gaat er prat op
hem te kunnen vertonen in een middernachtvoorstelling. Middenin de film loop ik
even de zaal binnen. (Verwacht niet dat ik een film van Godard ga zitten uitkijken,
daarvoor heb ik te veel Godard moeten ‘doen’. Meedogenloos reflecteren zijn jongste
films mijn eigen onmacht. Ernaar blijven kijken zou niet alleen van masochisme
getuigen, het zou een soort narcisme zijn: geen kritische analyse of vormgeving
van de onmacht, maar ‘Selbstdarstellung’). Op het scherm: Cohn-Bendit die met
wat andere jonge mensen op een grasperkje zit. Mooi beeldje, zonovergoten en zo.
Een poster met Stalin naast Mao. En gezwets. En gebazel. En ineens een citaat:
‘Non pas des images justes, mais juste des images’. Ben vlug de zaal uitgelopen,
voor ik het citaat kon vergeten, voor het opgeslorpt kon worden in een andere vloed
van woorden en beelden en beelden en woorden. Mooie, nuttige, ontroerende film,
die Vent d'Est. Alleen niet naar gaan kijken. Erin kijken.

3
Een Pizzeria in Mannheim. We discussiëren druk over anti-autoritaire opvoeding.
Hij is dertig, houdt zich bezig met een kindercommune in Berlijn, heeft er een film
over gemaakt, of heeft in beelden zitten theoretiseren. Hij ziet er nauwelijks 25 uit,
spreekt heel zacht, lijkt erg vriendelijk. Maar een paar dagen tevoren heb ik in de
bioscoop gemerkt dat hij heel agressief kan zijn. Waarschijnlijk heel autoritair
opgevoed, denk ik. Hij is te gewillig tegenover mij, die voor hem hoe dan ook het
(TV)Kapitaal vertegenwoordig: de aanleiding voor het gesprek was een mogelijke
vertoning van zijn film op de BRT. Een oudere man in de buurt mengt zich in het
gesprek. Met een verontschuldigend glimlachje vertelt hij dat hij dominee is en
godsdienst geeft op een gymnasium. Zijn leerlingen hebben dit jaar geopteerd voor
twee onderwerpen: Freud en Summerhill, en Summerhill stond niet eens op het
keuzelijstje.
(Ik ben toch een beetje verbaasd. Ik weet wel dat Summerhill, het gepassioneerde
relaas van A.S. Neill over zijn dertigjarige ervaring met zijn anti-autoritaire school,
in Duitsland al een tijdje op de bestsellerslijst staat, waar het niet Summerhill heet,
maar op z'n Duits Theorie und Praxis der Anti-Autoritäre Erziehung, maar toch....
verbaasd, omdat je hier in het Zuiden het woord ‘anti-autoritair’ slechts met veel
omschrijvingen kunt gebruiken. Je lezers-toehoorders beseffen natuurlijk wel dat
het het omgekeerde moet zijn van ‘autoritair’, maar wat kan dat te maken hebben
met opvoeding?)
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We praten verder. De man vraagt de jongen naar zijn leeftijd, is verbaasd dat hij al
dertig is. De man met een jarenlange ervaring in opvoeding en onderwijs blijkt erg
sympathiek te staan tegenover het hele anti-autoritaire gedoe. Hij zegt dan ook en het klinkt gemeend - dat hij ons ‘idealisme’ bewondert. En ineens reageer ik heel
heftig. In mijn beste Duits: ‘Idealismus? Aber es sind Überlebungsmanövers! Dass
ist kein Idealismus!’ Hij schrikt, krabbelt terug, nuanceert zijn ‘Idealismus’ en spreekt
nu van ‘Impetus’. Terwijl ik hem duidelijk probeer te maken dat het allemaal meer
te maken heeft met iemand wiens hoofd onder water wordt gehouden en die toch
nog probeert lucht te happen. Het heeft niets met idealisme te maken, niets met
vrijblijvend geëxperimenteer, noch met betweterij of andersdoenerij. Het is gewoon
‘niet anders kunnen’. (Dat kun je allemaal zeggen in het Duits zonder dat het
belachelijk klinkt).
De jongen die er dertig is en er vierentwintig uitziet, zegt niets meer; en de dominee
die dacht dat hij het zo goed bedoelde, drinkt zijn glas wijn leeg. Ik kan aan mijn
koud geworden pizza siciliana beginnen.

4
Om een of andere reden (welke, weet ik niet meer) staat tussen mijn bed en mijn
werktafel een televisietoestel. Doorgaans vergeet ik dat ik zo'n magic box bezit. Als
ik het ding dan toch eens heb aangezet en de omroepster mij haar laatste welterusten
heeft toegeglimlacht, blijf ik achter met een gevoel van verbazing, ontroering,
bewondering. Ongeveer hetzelfde gevoel dat ik twintig jaar geleden gehad moet
hebben toen ik met de straatjongens van de buurt 's avonds laat (‘om tien uur thuis
zijn, he!’) voor een winkelraam naar de eerste bibberende beeldjes stond te kijken.
Ik herinner me - hoe komt dat? - een optreden van ‘Les Soeurs Bordeaux’, een
Franse, verschaalde tegenhanger van ‘The Andrew Sisters’. Ik kan er dus niet goed
inkomen wanneer ik anderen hoor klagen over de kwaliteit van het televisievoer.
Kijken zij naar andere programma's? Hebben zij andere ogen? Of andere
verwachtingen? Of speelt de gewenning hier een rol? Dit laatste geloof ik niet: er
is een tijd geweest dat ik continu naar tv moest kijken; ik herinner me dat ik toen
ook regelmatig in een staat van intellectuele of affectieve opwinding verkeerde.
Het zal wel zijn omdat ik heel weinig van tv verwacht, 'n Meubelstuk waar ik soms
mijn handdoek overgooi als ik uit het bad stap. Ik sta er ontvankelijk tegenover. Dat
wil zeggen, ik verwacht er het ergste van. En het ergste overkomt je regelmatig, op
om het even welk kanaal.
Maar dan ineens een stuk uitzending (18.10.70, ORTF I, rond 23 u.), gewijd aan
het weinig bekende grafische werk van Victor Hugo. Prachtige
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tekeningen en schetsen van romantische kastelen en burchten; licht en schaduwen,
angsten en onzekerheden van het zwart en wit; verwijzingen naar de werkelijkheid
(Hugo maakte foto's van de Rijnkastelen); afdrukken van fictie en irrealiteit. Maar
zo gezien, als één grote stroom van beelden (‘a stream of picture-ness’), aan elkaar
geplakt, door elkaar heen vloeiend, de ene donkere vlek overgaand in het lichtgrijs
van een contrasterend beeld, en dan weer overvloeiend naar een klad wit, en dit
alles doorlicht door het spectrale licht van de kathodebuis.... Victor Hugo, nog nooit
zo gezien.
Daarbij dan een prachtige commentaar, eveneens doorlopend, die af en toe
opinies van specialisten (o.a. Marcel Brion) door laat sijpelen. Brokstukken van
specialistenretoriek, een afgrijselijk jargon, gebazel van de kunstcriticus, dat nu
echter, omdat het slechts opgeroepen wordt als een geest en in flarden doorkomt,
een eigenaardige echo vormt van de audio-visuele stroom.
Een simpel stukje uitzending, maar wat betekent het niet allemaal? Leg daarnaast
eens de traditionele kunstkritiek, ons tentoonstellingswezen en de kunstbibliografie.
En dit nog: al opgemerkt hoe door het tv-medium nu zoveel aandacht wordt
geschonken aan de grafische kunsten? Zoals toen de FM in de radio werd ingevoerd,
ineens de hele clavecimbel-, harp- en gitaarliteratuur veelvuldig ten gehore werd
gebracht. Of hoe een nieuw medium, soms slechts een technische wijziging, ons
traditionele cultuurgoed anders belicht, bepaalt, exploreert en dus ook werkelijk
verandert.

5
Het bovenstaande lijkt veel op een traditionele tv-kritiek. Iemand schrijft, min of meer
met kennis van zaken, over een programma dat hij de avond tevoren gezien heeft.
Of dat een moralist is die met het medium niet eens vertrouwd is (François Mauriac
bijvoorbeeld), een journalist of een mediaspecialist: er wordt over programma's
gesproken, over ‘inhouden’, die op de koop toe meestal nog afgezonderd worden
van het hele produktieapparaat. Ieder tv-recensent herhaalt wel regelmatig: ‘the
medium is the message’, maar in zijn geschriften laat hij daar zelden iets van blijken.
Er kan ook anders over tv geschreven worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit Harlan
1
Ellison's gebundelde kritieken, The Glass Teat . Het grote verschil is niet een of
ander theoretisch inzicht, maar de situatie van waaruit Ellison schrijft: voor een
undergroundblad, de Los Angeles Free Press. Vanuit

1

Harlan Ellison, The Glass Teat, Ace Publishing Corporation, New York, 1970, 318 pp., § 1.25.
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een marginale situatie schrijft Ellison wekelijks over het establishment in een van
zijn meest frappante uitingen, de tv. Televisie is voor Ellison de tegenstander.
Wanneer hij een programma analyseert, analyseert hij bewust (en hij maakt er vooral
zijn lezers van bewust) de maatschappij waartegen hij zich kant. De tv in al haar
geledingen is voor hem een reflectie van de maatschappij, een beeld van wat die
maatschappij zich zelf voorstelt te zijn, van hoe zij pretendeert zich te gedragen,
hoe zij hoopt te evolueren. Een mythe-beeld. Image-action. Wanneer Ellison schrijft
over de rol van de zwarte in Amerikaanse tv-feuilletons, analyseert hij meteen de
motivaties, de mechanismen die (meer bewust dan men zou vermoeden) schuilgaan
achter de confectie van dergelijke soap opera's. Wanneer hij het voorkomen van
een piepjong en onbenullig omroepstertje van een jeugdprogramma op de korrel
neemt, laat hij zien dat deze ‘deification of banality’ een bewuste manipulatie is van
het jeugdige publiek.
Ons zegt een dergelijk voorbeeld misschien niet zoveel. Het
anti-establishment-syndroom is voor ons nog geen kwestie van leven of dood. In
Europa (ook in Groot-Brittannië) is de undergroundpress meestal nog een
vrijblijvende ‘vrije expressie’; in de V.S. is ze zinvoller: een marginale mogelijkheid
tot meningsuiting.
Hoe zou tv-kritiek er bij ons uit kunnen zien? Ongeveer zoals tegenwoordig gebeurt
op de RTB rond 8.15 u. Een of andere bekende figuur brengt een kritiek van wat hij
de vorige avond gezien heeft. Natuurlijk vervallen velen van hen in de klassieke
tv-kritiek zoals zij die te lezen krijgen in hun kranten en weekbladen. De cineast
André Delvaux deed het onlangs helemaal anders. Hij vertelde zijn avond (een stuk
van zijn leven) en de tv had daar toevallig ook een plaatsje in gehad. Zo wordt tv
namelijk bekeken, en niet zoals de tv-critici het doen. Als het 's zondags mooi weer
is, gaat men inderdaad liever met zijn dochtertje naar het bos; en wanneer de Forsyte
Sage je tegensteekt en je toch blijft kijken, ben je inderdaad blij als er iemand komt
aanbellen. Merk je na een uurtje praten dat het toestel nog altijd aan staat, dan ga
je misschien eens kijken op een ander kanaal en dan zie je, misschien, iets dat de
moeite loont, waarover je 's anderendaags kunt praten met je collega's of met je
vrouw. Of gewoon voor jezelf aan terugdenken. Zoals je aan het mooie weer in het
bos terugdenkt.

6
Black is beautiful, ook voor vrouwen dacht men, en men bracht Essence op de
markt, een maandblad voor de zwarte vrouw: ‘All black. All Beautiful. This is Essence.
The magazine totally dedicated to the totally black woman’. Nummer vijf (september)
even ingekeken. Op het eerste gezicht:
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weinig verschil met een traditioneel ‘all white’ vrouweblad. De gebruikelijke kronieken,
van horoscopen tot recepten, mode en schoonheidstips. Glamourised, gesofistikeerd
en glossy zoals het hoort in de consumptiemaatschappij. Opvallend weinig publiciteit:
slechts 12 pagina's op 82; ongeveer de helft ervan is ‘black-oriented’.
In vrouwetijdschriften moet je altijd tussen de lijnen lezen. Wat er geschreven
staat, wat er visueel geënsceneerd wordt, is een soort rookgordijn. De kern van de
boodschap zit altijd elders. In Essence van september tref je op vijf verschillende
plaatsen dezelfde thematiek aan, het lijkt wel een obsessie: het interraciale huwelijk.
1) In de lezersbrieven, als reacties op een vorig artikel. 2) In een interview met LeRoi
Jones (heel veel interviews in dit nummer), die de agressieve vraag te beantwoorden
krijgt: ‘You once married white. How did you fall into that?’ 3) In een opstel met de
veelzeggende titel: ‘What Black Men Want From Black Women’, een vrij
oppervlakkige enquête, gehouden onder zwarte mannelijke celebriteiten. Volgens
de schrijver is het ongetwijfeld zo dat zwarte mannen ‘really love and want their
women’. Zwarte mannen die relaties hebben of gehuwd zijn met blanke vrouwen,
hebben daar een excuus voor: eigenlijk houden ze meer van zwarte vrouwen, maar
‘the world has been unable to fulfill this preference’. 4) Verder lees je nog waarom
Walter D. Glaser van zwarte vrouwen houdt. 5) In een editoriaal tenslotte wordt
zonder omhaal gepleit voor een frontvorming van ‘al black brothers and sisters’,
wordt gewaarschuwd tegen negers die gemengd gaan en een oproep gedaan om
ze terug op het rechte pad te brengen.
Voor de rest, wat verwacht de zwarte man dan van zijn zwarte vrouw? Respect,
understanding and love. Of zoals LeRoi Jones zegt op de vraag wat hij denkt van
Women's Liberation: ‘Black women should be concerned with inspiring their men,
educating their cildren, contributing to the social development of the black nation....
As black men and women we have to work out how we can live in harmony and
achieve this new nation that we have been talking about. But we should not confuse
the roles’.
Dus eigenlijk precies hetzelfde als wat de meest conservatieve man in de meest
conservatieve maatschappij van zijn vrouw verlangt. Het gaat er natuurlijk om, front
te vormen, macht te concentreren. Maar waarom kan dat niet op een meer menselijke
manier gebeuren? Waarom kan niet iedereen autonoom, als individu, en niet direct
als man, als vrouw, aan die strijd deelnemen? Kunnen vrouwen maatschappelijk
niet anders gesensibiliseerd worden dan via de man? De krampachtigheid van
Essence is niet te wijten aan het feit dat je onder de cellofaanverpakking de
spanningen voelt van het onvrij-zijn, of dat de zwarte bevrijdingsstrijd het masker
van het vrouwemagazine opzet; dit is immers efficiënt gebruik van de consumptie-
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maatschappij; in de kanalen die de media je bieden, een subversieve, averechtse
boodschap binnensmokkelen. Nee, het spijtige is dat men bezig is de zwarte vrouw
zo te manipuleren, dat ze van de ene slavernij in de andere terechtkomt. Van het
blanke systeem in een patriarchaal zwart systeem.

7
De manier waarop de blanke Amerikaan zijn zwarte broeders tracht te integreren,
neemt soms curieuze vormen aan. Hier enkele recente pogingen. Gentlemen's
Quarterly, een tijdschrift gewijd aan de mannenmode (heel bizarre evolutie in het
blad, van nabij te volgen), wijdt zijn kosmetische kroniek van september geheel aan
de problemen die de zwarte man kan hebben met zijn huid, zijn haar, zijn lichamelijk
voorkomen, zijn hygiëne. Je verneemt er o.m. dat de U.S. Army een honderdtal
schoonheidsprodukten op haar lijsten heeft staan die ‘black-oriented’ zijn. De schrijver
van het artikel voegt er wijselijk aan toe dat daar twee redenen voor kunnen zijn:
ofwel een speciale attentie van Uncle Sam voor zijn zwarte soldaten, ofwel van de
kant van de zwarte soldaat speciale behoeften inzake cosmetica en hygiëne,
behoeften die blijkbaar niet voldaan kunnen worden door de schoonheidsprodukten
die normaal afgestemd zijn op de blanke man. Een derde reden: een economische
verschuiving in de markt, wordt in deze context natuurlijk niet aangehaald.
Esquire is zo'n beetje gespecialiseerd in onderwerpen met dubbele bodem,
artikelen waarin het blad zichzelf en zijn lezers niet spaart. Niet altijd appetijtelijk,
maar altijd met enorm veel kunde opgediend. In het oktobernummer wordt de
klassieke situatie van de trouwe negerdomestic, overbekend uit vele Amerikaanse
films en romans, nu eens omgekeerd door de vraag: ‘Do whites make the best
domestics?’. De vraag wordt geïllustreerd met een reeks foto's waarin telkens een
schatrijke zwarte bediend wordt door een stijlvolle blanke butler. De
meester-knecht-situatie in een spiegel, een vervorming waar een Jean Genet van
zou houden. Vroeger, toen hij nog ‘toneel speelde’. Nu heeft hij de spiegel gebroken
en neemt deel aan de acties van de Black Panthers, met regelmatig artikelen en
interviews in de Franse pers (van Le Monde over Le Nouvel Observateur tot
Hebdo-Politique, het nieuwe linkse weekblad). Zoals Sartre is Genet ver afgedwaald
van de littérature engagée.
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Politiek Overzicht
Nederland

Partij-politieke duidelijkheid
Als er iets de onduidelijkheid in het Nederlandse politieke leven heeft bevorderd,
dan is het de motie die ruim anderhalf jaar geleden op het 12e partijcongres van de
PvdA werd aanvaard inzake samenwerking met de KVP. Er bestonden reeds
verschillende tegenstellingen binnen de PvdA en deze hadden zich gekristalliseerd
in een radicale vleugel, Nieuw Links, en een meer conservatieve groep, Democratisch
Appèl. Daartussen in stond een grote groep leden, die zich nog niet hadden
uitgesproken. Op dit congres kwam Democratisch Appèl nauwelijks aan bod en
Nieuw Links wist haar greep op de partij te versterken, zoals bleek bij de verkiezing
van het partijbestuur.
De invloed van deze groepering had zich al eerder gemanifesteerd, toen zij een
motie indiende waarin stond dat de PvdA voor de verkiezingen geen stembusakkoord
zou aangaan met de KVP en ook daarna geen regeringssamenwerking tussen beide
partijen mogelijk was. Deze gedachte leefde ook wel bij het partijbestuur, maar dit
achtte het beter voor een dergelijke uitspraak een geschikte aanleiding af te wachten
in de dagelijkse politieke ontwikkeling. Toen Nieuw Links echter met de motie kwam,
ging het partijbestuur akkoord na een verklarende aanvulling, waarin aangeknoopt
werd bij een besluit van een partijcongres van 1967, waarin werd aangedrongen
op een progressief stembusakkoord, en bovendien werd verwezen naar de
toenmalige politieke opstelling van de KVP en naar de afsplitsing van de Politieke
Partij Radicalen. Terwijl de PvdA gehoopt had op deze manier een progressieve
samenwerking te bevorderen, oordeelden anderen dat zij zich met deze motie in
een politiek isolement manoeuvreerde en slechts een nauwere samenwerking tussen
de drie confessionele partijen bevorderde.
Er werd vervolgens druk gesleuteld aan een Progressief Akkoord (PAK), terwijl
er tevens geruchten liepen over dreigende afscheidingsbewegingen binnen de partij,
waarbij zelfs de namen van Mansholt en Van der Stoel vielen. Blijkbaar dorst men
dit echter nog niet aan en wilde men eerst afwachten of het PAK succes zou hebben.
Men dacht bij dit laatste aan een vorm van samenwerking met D '66, de PPR en de
PSP, maar D '66 voelde er van begin af aan weinig voor en de partijprogramma's
vooral van de PSP en de beide anderen liepen te ver uiteen dan dat er gemakkelijk
een constructief en pakkend program was op te stellen.
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Toen dit PAK probeerde een zelfstandig leven te leiden en een nota PAK-mee over
de organisatie van de samenwerking publiceerde volgens welke elk der deelnemende
partijen een deel van haar bevoegdheden aan het PAK zou overdragen, bleek
eigenlijk alleen de PPR hiervoor te voelen en stonden alle anderen er afwijzend
tegenover. Bovendien waren de resultaten van de samenwerking bij de
Provinciale-Statenverkiezingen in maart van dit jaar niet bijzonder groot en kon men
- als men de verschillende provincies bekeek - er moeilijk achter komen welke
partijen er nu wel of niet aan deelnamen.
Reeds in januari '70 was op een PvdA-congres gebleken, dat Democratisch Appèl
opnieuw weinig invloed had op de partij en tevens dat die van Nieuw Links groeide.
Dit en de ontevredenheid over de PAK-samenwerking leidde tot de oprichting van
de Democratische Socialisten '70 (DS '70), die van mening zijn dat hun socialistische
visie in de PvdA niet meer te verwezenlijken is. Of deze groep succes zal hebben
dient natuurlijk te worden afgewacht, maar gezien de resultaten van andere van
diverse partijen afgesplitste groepen lijkt ons hun kans niet erg groot, ondanks het
feit dat twee PvdA-kamerleden zich bij DS '70 aansloten en bij de opheffing van
D.A. velen van deze groep zich aanmeldden bij de nieuw-gevormde partij.
Inmiddels werd het de door oud-minister Bogaers gestichte PPR steeds duidelijker,
dat haar poging om de radicale vleugels der confessionele partijen tot zich te trekken
geen succes had; wel trachtte zij dit nog te verdoezelen door grootse voorstellen
de wereld in te zenden zoals de vorming van een schaduwkabinet in samenwerking
met PvdA, PSP en D'66, maar volgens een aantal leden bood de PPR geen
levensvatbaar alternatief meer en zij traden daarom uit; onder hen was ook oprichter
Bogaers, die trouwens al eerder had aangedrongen op besprekingen tussen PPR
en KVP, zeker nu de laatste zich - getuige het kernprogram-Steenkamp - meer en
meer in progressieve richting ontwikkelde.
Door een aantal individuele leden uit verschillende partijen was intussen gevormd
de groep Aktie Progressief Akkoord (AKPA), die samenwerking beoogde tussen
PvdA, D'66, PSP en PPR; zij wilden werken aan een gemeenschappelijk
verkiezingsprogram en eveneens een schaduwkabinet vormen, waarin echter voor
confessionele partijen geen plaats zou zijn wegens hun samengaan met de VVD.
Begrijpelijk steunde de PPR van harte, maar de PSP verklaarde er weinig voor te
voelen, daar zij niet goed zag hoe zij kon samenwerken met partijen als PvdA en
D'66, die zich voorstanders verklaard hadden van de invoering van een beperkt
districtenstelsel, waardoor kleine partijen minder kans zouden hebben in de Tweede
Kamer door te dringen.
Bij alle ‘progressieve’ plannen werd D'66 genoemd; lang heeft ook de PvdA
geprobeerd tot een nauwere samenwerking te komen, maar de partij van Van Mierlo
voelde weinig voor een van bovenaf opgelegde progressiviteit en stelde dat men
aan de basis moest beginnen. Haar opvattingen werden op de duur zo onduidelijk,
dat ook de VVD zich in het werverskoor mengde en de mogelijkheid opperde van
een stembusakkoord tussen VVD, de confessionele partijen en D'66, met als enig
resultaat de weigering van D'66 om met de VVD
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in zee te gaan en de mededeling dat de confessionele partijen zich hadden overleefd.
Dit laatste moest blijkbaar niet al te letterlijk worden genomen, want spoedig daarna
kwam Van Mierlo met een plan om via plaatselijke gesprekken - van onderop dus
- een coalitie te bewerken van KVP, PvdA en D'66; de resultaten van deze
gesprekken zouden op korte termijn op de resp. partijcongressen moeten worden
besproken. Hij zou hierbij zijn uitgegaan van de gedachte dat een soort Christen
Democratische Unie dreigde te ontstaan uit de drie confessionele partijen, die als
gevolg van de bovenvermelde PvdA-motie niet anders zou kunnen dan met de VVD
samenwerken. Hij hoopte op deze manier te komen tot een vooruitstrevende
volkspartij en zag zelfs bij mislukking van zijn plan het voordeel dat de progressieve
leden van de confessionele partijen dan tenminste zouden weten waar zij aan toe
waren. Ook nu weigerde hij zich voor de PvdA uit te spreken, te meer omdat z.i. de
KVP de laatste tijd ten goede was veranderd.
De VVD acht de samenwerking tussen de confessionele partijen reeds een
vaststaand feit; gezien de kloof tussen PvdA en KVP rekent men er op dat de
confessionelen slechts met de VVD een levensvatbaar kabinet kunnen vormen,
daar er natuurlijk alles geprobeerd zal worden om een minderheidskabinet te
vermijden. De VVD is daarom bereid op talrijke punten aan de wensen van de
confessionelen tegemoet te komen en manifesteert dit zo duidelijk mogelijk om
daardoor deze partijen nu reeds over te halen tot een groot regeringsakkoord met
de VVD. In overeenstemming met de zich nog in ontwikkeling bevindende
programma's van de confessionele samenwerking weigeren deze drie echter zich
nu reeds vast te leggen.
Verschillende groepen en partijen hebben de term ‘progressiviteit’ zo
gemonopoliseerd, dat zij - zonder het uitdrukkelijk uit te spreken - alle andere partijen
in de conservatieve hoek suggereren. Zij zagen echter de werkelijkheid niet of wilden
die niet zien.
In de confessionele partijen was er n.l. ook reeds lang sprake van een vernieuwing
en van een concentratie. Dat dit niet steeds zonder schokken ging, zagen wij boven
reeds aan het betreurenswaardige uittreden van Bogaers c.s. uit de KVP - op een
ogenblik dat deze partij de eerste stappen zette naar een vernieuwing - en werd
onlangs weer geïllustreerd binnen de ARP, waar radicalen o.l.v. Feddema
verklaarden dat de confessionele partijen niet in staat waren om een echt Christelijke,
evangelische politiek te verwezenlijken, daar zij opgescheept zijn met sterk
conservatieve vleugels. Deze groep trok kort geleden de conclusie uit haar opvatting,
trad uit de partij en vormde de zoveelste - in de tachtig - politieke partij, de
Evangeliese Solidariteitspartij, die wil samenwerken met alle partijen die ook
vernieuwing en herstructurering van de samenleving wensen.
Tussen al deze bedrijven door gingen de drie confessionele partijen rustig verder
met hun onderling beraad in de commissie van Achttien. De intentie om samen te
werken werd geleidelijk duidelijker en daarmee ook de pogingen van andere partijen
om dit te laten mislukken door toenaderingspogingen tot
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een der drie, waarbij aanvankelijk aan de ARP werd gedacht en later aan de KVP.
Een van de voornaamste moeilijkheden voor de groep der Achttien was het feit
dat zij waarschijnlijk geen absolute meerderheid bij de verkiezingen zullen krijgen.
Daar een minderheidskabinet een te wankele basis is voor een regeringsbeleid in
de te verwachten problemen van de zeventiger jaren, zullen zij moeten uitzien naar
een geschikte partner. Men sprak zich daarom uit voor een stembusakkoord met
een vierde partij of wenste tenminste vóór de verkiezingen een voorkeur voor een
vierde bekend te maken. Daar deze uitspraak slechts gebaseerd kan zijn op een
duidelijk politiek program, begon men in de afzonderlijke partijen te werken aan de
opstelling van een eigen program om daarna met een gezamenlijk program voor
de dag te kunnen komen. Een schoonheidsfout was het dat men om tijd te winnen
tevens al aan de opstelling van een gezamenlijk urgentie-program begon te werken.
Binnen de KVP werd een stuurgroep gevormd o.l.v. de Eindhovense professor
Steenkamp om een kernprogram op te stellen. Deze groep slaagde erin om een
ontwerp ter tafel te brengen dat over het algemeen terstond al gunstig werd
ontvangen. Wel voegde het partijbestuur er enkele punten aan toe, voornamelijk in
verband met het inmiddels klaar gekomen urgentie-program der Achttien, en ontstond
daardoor enige vrees dat de partij terwille van de samenwerking te veel desiderata
van het program-Steenkamp zou laten schieten, maar op de partijraadsvergadering
begin november bleek het voorstel Steenkamp praktisch ongeschonden te worden
aanvaard. Veel hangt nog af van de vraag in hoeverre het duidelijk vooruitstrevende
program-Steenkamp nu ook tot uiting komt in het door de Achttien op te stellen
definitieve urgentieplan. Er zijn verschillen inzake de partnerkeuze voor de
verkiezingen, de democratisering van de ondernemingen, de verdere uitbreiding
van de sociale voorzieningen, een eventueel in te voeren kiesdrempel en de
zedelijkheidswetgeving. Men verwacht echter dat in december de besprekingen
hierover tot een goed einde zullen komen, temeer daar ook binnen de ARP een
duidelijk progressieve lijn zichtbaar is. Lukt dit inderdaad, dan kan men eerder van
een renaissance dan van een overlijden van de confessionele partijen - of wordt
het partij? - spreken.
Dat men hiermee ook elders rekening houdt, bleek boven reeds uit de poging van
D'66 om KVP, PvdA en D'66 samen te laten praten. Daarbij komt dat er ook in de
PvdA stemmen opgingen om de beruchte banvloek tegen de KVP op te heffen, zij
het dan tot nog toe zonder resultaat. Toch denkt ook de PvdA-voorzitter, Vondeling,
aan de mogelijkheid om tenminste te gaan praten met de KVP. Eerst stelde hij
daarvoor de voorwaarde dat de KVP eerst de VVD als regeringspartner zou afzweren,
maar later zwakte hij deze eis af. Zou het tot overleg komen, dan moet men wel
beseffen dat men niet moet uitgaan van de stelling dat de ene partij de voorwaarden
van de andere slechts heeft te aanvaarden. Wij dachten, dat met name de PvdA in
het verleden deze fout maakte.
14-11-'70
J. Oomes
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België

Gemeenteraadsverkiezingen en grondwetsherziening
Toen de kamerleden in juli met vakantie gingen, wist iedereen dat er vóór de
gemeenteverkiezingen van 11 oktober niet meer aan een grondwetsherziening te
denken viel. Franstalige volksvertegenwoordigers voelden er niets voor, zich die
dag in hun gemeenten te presenteren met de indijking van Brussel tot 19 gemeenten
vers op hun geweten. En dit gold a fortiori voor de francofone Brusselaars. De
verkiezingsstrijd, die aanvankelijk fel werd gekleurd door de dood van een
FDF-militant, verliep uiteindelijk betrekkelijk rustig. Het bijzondere van deze
kiescampagne lag in de poging van Volksunie en Rassemblement Wallon om het
federalistische streven weerklank te doen vinden in de lokale verkiezingen, maar
het waren vooral de Brusselse francofonen die erin slaagden de bevolking op te
hitsen om van deze verkiezingen een soort referendum te maken over het
regeringsvergelijk. Het ‘Non au carcan’ (het keurslijf van de wettelijke indijking van
Brussel) en ‘Bruxelles libre’ schreeuwde van talloze affiches; door de francofonen
van de tweetalige VandenBoeynants-ploeg werd het subtiel omgebogen tot ‘Non
au carcan fédéraliste’. In Brussel werd de UTB-UAB lijst van VandenBoeynants
trouwens dé grote boeman van het Front des Francophones en hun geestgenoten
bij liberalen en socialisten. Pas op het laatste ogenblik namen de Franstalige
socialisten afstand van hun extreme bondgenoten; hetzelfde bleven zij doen na de
verkiezingen.
De verkiezingen vielen toch minder extremistisch uit dan verwacht, behalve alweer
in Brussel, waar het resultaat van de anti-Vlaamse hetze verbijsterend was. In
Vlaanderen en Wallonië gaven de uitslagen geen duidelijke afkeuring van de
regeringspolitiek te zien. De BSP toonde zich stabiel, boekte zelfs enige winst. De
CVP werd niet bepaald afgekeurd. De Volksunie, die in wezen een partij is van
nationale politiek, boekte minder succes dan ze had verhoopt. De liberalen verloren
de successen van zes jaar geleden en de KP werd bijna van de kaart geveegd. Ook
in Wallonië kende het RW-FDF niet de grote vooruitgang waarop het speculeerde.
Alleen in Brussel lagen de kaarten anders. Het FDF veroverde in de 19 gemeenten
158 zetels meer; men kan zeggen dat ⅓ van de kiezers er anti-Vlaams heeft
gestemd.
De reactie in de Vlaamse pers bleef dan ook niet uit. Als de Brusselaars zoveel
moedwil en onbegrip aan de dag legden, moest men Brussel als hoofdstad maar
laten vallen. Het heeft geen zin, een tweetalig land met een Vlaamse meerderheid
te laten besturen vanuit een hoofdstad - in het Vlaamse landsgedeelte gelegen die haar nationale rol verwaarloost voor een eigengereide kortzichtigheid gebaseerd
op het ongebreideld uitdeinen van de fransdolle burgerlijkheid over Vlaams Brabant.
Het pleit voor het politieke doorzicht van een Simonet (BSP) dat hij deze reactie
had voorzien. Onmiddellijk na de verkiezingen legde hij een zeer gematigde
verklaring af en toonde zich bereid opnieuw een gesprek aan te vatten met de
Vlamingen.
Het werd een hele reeks gesprekken tussen de Eerste Minister en de franco-
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fone Brusselse socialisten. Daarbij stuurden deze laatsten erop aan, in ruil voor de
indijking van het tweetalig gebied binnen de 19 gemeenten, de Brusselse
agglomeratie technisch, administratief en vooral economisch zo breed mogelijk te
laten uitgroeien over tal van gemeenten in Vlaams Brabant; bovendien wilden zij
de fameuze ‘vrijheid van het gezinshoofd’ hersteld zien, zodat verfranste Vlamingen
of Vlaamse immigranten in Brussel weer vrij zouden zijn hun kinderen naar Franse
scholen te sturen.
Ondertussen voerde premier Eyskens besprekingen met mandatarissen van
verschillende strekkingen, in de hoop de grondwetsherziening weer vlot te krijgen.
Strikt genomen zou het volstaan dat één volksvertegenwoordiger bereid gevonden
wordt door zijn aanwezigheid (als neen-stemmer) het vereiste quorum mogelijk te
maken dat in juli niet bereikt werd. Na de eerste week van november was het niet
duidelijk wat de regering zou doen. Klaarblijkelijk wil de CVP-partijleiding zelfs een
schijncompromis geen kans geven om de grondwetsherziening te deblockeren. Zij
wilde het gevaar niet lopen, opnieuw als de verrader van de Vlaamse zaak te worden
afgeschilderd. Vooral niet omdat er reden bestond om rekening te houden met
vervroegde verkiezingen, zelfs als de grondwetsherziening zou lukken.
De socialisten lieten in alle tonen horen dat de BSP in feite de grootste partij van
het land was geworden. Minister Leburton bekende in een interview in De Standaard
onomwonden dat hij hoopte formateur en eventueel premier van een nieuwe regering
te worden. In de redenering van de CVP is het niet erg waarschijnlijk dat de BSP
na nieuwe verkiezingen sterker zal zijn dan CVP en PSC samen. Dus speculeert
Leburton op een splitsing van CVP en PSC, en dat kan doen veronderstellen dat
hij erop uit is de regering een voetje te lichten op een punt waarop CVP en PSC
verdeeld zijn.
Wanneer de Brusselse socialisten zich de hoofdstad niet kunnen indenken als
een agglomeratie van 19 gemeenten, omringd door federaties van Vlaamse
gemeenten, wanneer de CVP zelfs geen schijnconcessie wil doen, wanneer de VU
in de nieuwe staatsstructuren in geen geval wil weten van om het even welke
‘grendel’ op de Vlaamse meerderheid, terwijl de PSC zulk een formule - al was het
maar een schijnformule - in ieder geval wil hebben als bescherming van de Waalse
minderheid, dan ziet het er niet naar uit dat de huidige voorstellen van de regering
enige kans maken. Op het schaakbord van de premier ontbreekt slechts één pion,
maar wie wil de rol van verloren zoon spelen met het vooruitzicht van vervroegde
verkiezingen? Een communist misschien? Of toch een francofoon liberaal? Begin
november was de stemming weinig positief. Velen dachten dan ook inderdaad aan
nieuwe verkiezingen. Wat kan de regering immers doen als zij de vereiste
meerderheid niet vindt voor haar voorstellen? Op het eerste gezicht is het meest
logische dat zij haar ontslag aanbiedt. Mogelijk wordt dan een nieuwe formateur
gezocht. Lukt dat niet, dan komt er allicht toch een kamerontbinding met de kans
dat er geen nieuwe constituante meer gevormd kan worden. In ieder geval zou het
weken kunnen duren voor er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, en de
rege-
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ringspartijen voelen er niets voor, een verkiezingsstrijd te voeren in de periode van
inflatie en misnoegen die verwacht kan worden na de invoering van de BTW op 1
januari 1971. Vanuit partijstandpunt zou het beter zijn dat de regering zelf het initiatief
neemt door het parlement voor te stellen dat de volgende legislatuur een constituante
zal zijn. Zogauw de tweede kamer dit stemt, volgen er automatisch verkiezingen
binnen de 40 dagen. Indien het parlement bovendien ook akkoord zou gaan om art.
131 van de grondwet, dat de procedure van de grondwetsherziening bepaalt, voor
wijziging vatbaar te verklaren, zit de mogelijkheid erin om door een versoepeling
van deze procedure uiteindelijk uit de impasse te geraken. De derde mogelijkheid
is dat de regering gewoon verder doet, nieuwe formules zoekt en eventueel via
gewone wetgeving de ideeën van de grondwetsherziening zo dicht mogelijk tracht
te benaderen. Vele politici uit de regeringspartijen opteerden voor
parlementsverkiezingen nog voor de regering opnieuw voor de kamer kwam. Hierin
speelden de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen een rol. Vroeger kon de
premier dreigen met vervroegde verkiezingen, nu niet meer. In de psychologie van
de partijen was iets veranderd.
De Waalse BSP-ers leven in een euforie. Het FDF heeft zich in Wallonië niet
duidelijk door kunnen zetten, zodat de socialisten hopen bij de volgende verkiezingen
opnieuw veld te winnen. In het Vlaamse land redeneert de CVP op dezelfde manier
tegenover de VU, hoewel er waarschuwende stemmen opgaan om te herinneren
aan het Leuvense avontuur, toen een soortgelijk klimaat van Vlaams emotioneel
opbod heerste. Bij de Vlaamse socialisten zijn zeker voorstanders te vinden van
onmiddellijke parlementsontbinding. Maar in het algemeen schijnen zij niet bepaald
enthousiast te zijn voor de grondwetsherziening en sterk federaliserende
maatregelen. In de mate dat de Waalse socialisten alle heil verwachten van een
zelfstandig Wallonië waar ze meester zullen zijn, staan de Vlaamse socialisten
terughoudend vanuit de oude anti-klerikale reflex, omdat zij in een autonoom
Vlaanderen beducht zijn voor een katholieke meerderheid.
De francofone Brusselse socialisten kunnen na hun handig spel na de
gemeenteraadsverkiezingen grotere verwachtingen stellen in onmiddellijke
parlementsverkiezingen. Door zich te distantiëren van alle extremisten, op wier
stemmen ze toch moeten rekenen, door het initiatief te nemen tot onderhandelingen,
zonder echter toe te geven, hebben zij zich een nieuw imago aangemeten: zuiver
ras en taal, zijn zij tegelijkertijd verdraagzaam én beginselvast. Met dit imago kan
Simonet het duel aan met Vanden Boeynants, die al verplicht werd zijn eisen voor
Brussel te verstrakken vanuit francofoon oogpunt.
De PSC doet op het ogenblik een grote inspanning om de partij te reorganiseren
en nieuw leven in te blazen. Opmerkelijk is dat bij de vijf initiatiefnemers twee
vertegenwoordigers zijn van de Mouvement Ouvrier Chrétien. De leiding van de
MOC en haar gekozenen opteren dus duidelijk voor de PSC. Ook hier dus een
zoeken naar een nieuw imago waar de PSC eventueel mee naar verkiezingen kan.
Een onmiddellijke kamerontbinding op initiatief van de regering
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biedt voor haar het voordeel dat de bedreiging van het ultimatum rond 15 november
niet uitgevoerd noch ingetrokken hoeft te worden.
Tegenover deze nogal electorale berekeningen moet de vraag worden gesteld
wat nieuwe verkiezingen kunnen oplossen voor de grondwetsherziening. Onze
prognostiek luidt dat van nieuwe verkiezingen geen schokkende dingen verwacht
kunnen worden. Misschien halen CVP-PSC, BSP en Vlaamse liberalen samen die
éne ontbrekende zetel meer. Dan kunnen de huidige voorstellen gestemd worden,
eventueel met een sterker federaliserende tendens, door de gewesten eigen
middelen te geven, hetgeen nu door de liberalen werd belet. Komt die éne zetel
meer er niet uit, dan kunnen wij ons afvragen of een regering CVP-PSC, BSP, PVV
mogelijk is, waarbij er ditmaal op gespeculeerd moet worden dat de huidige
voorstellen gestemd zullen worden met de medewerking van de Waalse liberalen,
indien dezen te overtuigen zijn in ruil voor enkele ministerportefeuilles.
Het vooruitzicht dat verkiezingen toch niets nieuws zullen brengen, verklaart
wellicht waarom de lust voor parlementsverkiezingen die we sinds 11 oktober in de
regeringspartijen zagen opkomen, helemaal niet te vinden is in de regering zelf.
Eyskens denkt blijkbaar niet in electorale termen. In zijn psychologie zijn
moeilijkheden alleen maar uitdagingen. Hij wil het land eindelijk verlossen van de
communautaire problematiek. Er zijn trouwens genoeg andere ernstige politieke
opgaven die dringend om een oplossing vragen: het daadwerkelijk doorvoeren van
de economische decentralisatie, het invoeren van de B.T.W. zonder dat de prijzen
uit de hand lopen, het saneren van de ziekteverzekering, enz. De minimale
uitgangsbasis voor een oplossing van de communautaire problemen is volgens
Eyskens de overeenstemming die hij wil bereiken waarbij de Franstaligen in feite
aanvaarden dat het tweetalige gebied ingedijkt wordt binnen de 19 Brusselse
gemeenten, terwijl hij de Vlamingen wil doen aanvaarden dat de Brusselse
agglomeratie zich eventueel kan uitbreiden zoals iedere andere agglomeratie in het
land.
8-11-70
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Drugs in Nederland
1

De verzamelbundel is uitgegeven in de reeks ‘Samen mens zijn’, onder auspiciën
van de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid in samenwerking
met het Algemeen Centraal Bureau voor idem. De bedoeling van de samenstellers
is te letten op de beleidskanten enerzijds en op de sociaal-medische hulpverlening
anderzijds. 19 schrijvers, waaronder de redacteuren en samenstellers, geven hun
visie, die bedoeld is voor een gevarieerd publiek. Achtereenvolgens passeren de
revue: sociale, juridische, farmacologische, geestelijke gezondheidszorg - en
psychiatrische gezichtspunten. In het slothoofdstuk wordt nog een onderzoek vermeld
betreffende verslaafden. Daarin komt de opmerking voor: ‘Van marihuana-gebruikers
kan niet gezegd worden, of ze al dan niet in een inrichting onder medische
behandeling horen’. Hierna volgt een gepubliceerde brief d.d. 2.2.70 van de Nationale
Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de Federatie voor de Geestelijke
Volksgezondheid, gericht aan de Staatssecretaris, die o.m. vermeldt, dat ‘het effect
van verandering in de wetgeving vooralsnog niet te bepalen is’. Voorzichtigheid is
de moeder van de porceleinkast. De bijdrage van Hage over de jeugdgroep die
uiteen viel ‘mede ten gevolge van druggebruik’, geeft een globale beschrijving,
boeiend voor de leek, maar zonder analyse die de titel rechtvaardigt.
In het hoofdstuk over de juridische aspecten komt een heldere weergave voor
van het z.g. enkelvoudige verdrag inzake verdovende middelen van 1961, dat
geratificeerd is door Nederland. Amfetamine (wekmiddelen) vallen daar niet onder,
noch ook onder enige andere internationale regeling. Heyder geeft een meer
algemene beschouwing over strafrecht. Hulsman merkt op, dat 80% van de
strafrechterlijke interventies betrekking hebben op het minst gevaarlijke middel, nl.
de cannabisprodukten, die vergelijkbaar zijn met de alcohol. Verder vindt hij met
Van Peype, de socioloog, en Geerlings, de psychiater, dat de selectieve aandacht
voor het drugprobleem - en dan alweer speciaal voor de negatieve selectie onder
de druggebruikers - een vertekend beeld geeft van de situatie. Het huidige beleid
zou zelfs als rookgordijn primaire, aan de grondslagen van onze samenleving
knagende problemen kunnen verbergen (Van Peype). Tienduizenden mensen
hebben immers ervaring in Nederland met illegale drugs, met name
cannabisprodukten, terwijl de wetgeving er al was vóór het gebruik (Hirs en Rike).
Geeft Samson aan dat de internationale overeenkomsten gesloten zijn om de andere
landen, waar het misbruik groot was, te beschermen, Van Peype meent dat juist
door de bestrijding en strafdreiging een winstgevende markt kan worden opgebouwd.
De bestrijding kan ook tot aantasting van democratische rechten leiden, scha-

1

W.K. van Dijk en L.C. Hulsman, red., Drugs in Nederland, samengesteld door W.M. Hirs en
P.C. Rike, Paul Brand, Hilversum, 1970, 254 pp., f 19,90.
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delijker voor de samenleving dan het gebruik van de desbetreffende drugs (Van
Peype). Hulsman noemt een rotte plek in het strafrecht het feit van lange
vrijheidsbeneming, als voorarrest en als straf voor druggebruikers. Hij merkt op, dat
het genoemde verdrag hiertoe niet verplicht; zelfs niet tot het straffen van gebruikers.
De psycholoog Cohen, die zich al drie jaar speciaal met deze problematiek
bezighoudt, beschrijft de ‘drugscene’. Ook hij komt tot een negatieve waardering
van het te veel op politie en justitie steunende beleid.
De psychiatrie lijkt in deze bundel wat oververtegenwoordigd: alleen al de grote
ruimte toegemeten aan de psychiater suggereert op zichzelf dat het drugprobleem
vooral een psychiatrisch probleem zou zijn. Mulder, Geerlings en Van Dijk leggen
allen sterk de nadruk op het begrip verslaving. Geerlings onderscheidt daarbij vier
fasen, vergelijkbaar met de bekende fasen van het alcoholisme van Jellinek. Hij
spreekt van geïntegreerd gebruik om de tweede fase in dit proces aan te duiden.
Dit geeft de gevaarlijke suggestie van de gevaarlijkheid van drugs in het algemeen
en dus ook van soft-drugs. Jongsma, Mik en Van Dijk gaan in hun beschouwingen
verder van de psycho-analytische visie uit, zonder daarbij veel nieuws te bieden.
Zuithoffs beschouwingen knopen aan bij de bijna obsolete fenomenologie van
bewustzijnstoestanden. De opmerking dat degenen die met problemen bij de
psychiater komen, geselecteerde individuen zijn, is weer afkomstig van een
socioloog. Zuithoff noemt Cooper wel, maar refereert niet aan diens adagium ‘wie
definieert wie’ (als krankzinnig gestoord, of afwijkend). Dit thema van de achtergrond
der selectieve aandacht wordt door de psychiaters niet genoemd. Van Peype noemt
in dit verband het sleutelwoord ‘moral entrepreneur’, maar hij diept het onderwerp
niet uit.
De cover van het boek vermeldt: ‘Dit boek levert wetenschappelijke basis informatie
over verschillende drugs...’. Zeker, maar niet dé basis-informatie. Naast het boek
van Wijbenga Soft Drugs (Van Gennep) krijgt het wel meer reliëf. Een register
ontbreekt, evenals een alfabetische literatuurlijst. Dat is een gemis, juist omdat
verschillende auteurs hetzelfde onderwerp behandelen.
In de stroomversnelling waarin het probleem van de drugs momenteel in Nederland
raakt, is het een belangrijk boek, speciaal voor die kritische lezers die een aantal
autoriteiten op dit gebied nader willen leren kennen.
J.H. van Meurs

Theater en publiek
Tijdens de voorbije jaren heeft Nederland actief gepeild naar de cultuursociologische
voorwaarden en situatie. Geregeld geven overheidsinstanties en stichtingen
opdrachten aan gevormde academici en researchteams om inzicht te verwerven in
de omstandigheden en motieven waarvan de actieve participatie aan de
cultuurvoorziening het resultaat is. Deze analysedrang is ook niet aan het Nederlands
theater voorbijgegaan. Nu hebben twee cultuursociologen gemeend dat het
geografisch en chronologisch uiteenlopende documentatiemateriaal voldoende ruim
was (zij halen niet minder dan 53 documentatiebronnen aan) en steunend op de
diverse onderzoeken als globaal overzicht met betrekking tot het Nederlandse
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theaterpubliek, hebben zij een evaluatie van de causale verbanden uitgewerkt.
1
Boven alle twijfel is deze publicatie een nuttig en stimulerend boek .
Het is opvallend dat de Nederlandse theaterbezoeker over minder vrije tijd blijkt
te beschikken dan de gemiddelde bevolking en desondanks zich opmaakt voor het
theater. Dat houdt in dat de

1

W. Zweers en L. Welters, Toneel en publiek in Nederland, Universitaire Pers Rotterdam, Nijgh
& Van Ditmar, 's-Gravenhage - Rotterdam, Bijleveld, Utrecht, 1970 (Dr. E. Boekmanstichting
publikatie nr 7), 260 pp., f 12,50.
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tocht naar het theater een bewuste keuze betekent, niet zonder meer het obligate
avondje uit is maar een duidelijke beslissing dat deze bezoeker naar het theater
wil. De motivering van dit merkwaardige verschijnsel is niet langs alle kanten evident;
ze lijkt echter in beslissende zin geconditioneerd te zijn door de opleiding, minder
door - zoals vroeger doorgaans werd gesteld - sociale status of stand. Overigens
lijkt opleiding wel herhaaldelijk een bepaalde graad van intellectuele ontwikkeling
te betekenen, maar niet zo vanzelfsprekend is ze daartoe te beperken. Opleiding
wordt gesuggereerd als een totale toestand van houdingen en verwachtingen, van
waarden en inhouden, resultaat van een geleidelijke conditionering en slechts
uitzonderlijk van een didactisch ingewortelde conventie. De analyse kan moeilijk
uitmaken of de kijkkwaliteit van dit type theatertoeschouwer optimaal, doorsnee of
amper bevredigend is, maar, specuatief verder bouwend op de mentale instelling,
kun je deze toeschouwer toch wel opvatten als een gelukkig attribuut voor het totale
theaterklimaat. Dit optimisme wordt nu reeds zijdelings bevestigd door het teruglopen
van het abonnement en het overschakelen op het couponboekje; de toeschouwer
is niet langer geneigd het willekeurige aanbod van de theaterbemiddeling blindelings
te volgen, maar aan zijn keuze voor het theater gaat een bewuste zelfstandigheid
vooraf waarin hij uit eigen weten-na-informatie wenst uit te maken wat hij wel en
wat hij niet zal bijwonen.
Cultuursociologisch heeft deze verblijdende vaststelling nochtans ook negatieve
aspecten. Deze synthese kan immers slechts geformuleerd worden aan de hand
van de vele analyses van het reeds als publiek functionerende toeschouwersgeheel,
het wei-publiek. De meeste enquêtes werden immers gehouden onder actieve
bezoekers. Het is dan ook logisch dat deze bevindingen de kwaliteit halen van een
onverbloemd marktonderzoek. Er wordt uitgegaan van de bedoeling zowel als van
de behoefte om een bevestiging te krijgen van de correctheid van het gevoerde
schouwburg- of gezelschapsbeleid. Als je de uitslagen interpreteert als oriënterend
voor het verder te voeren beleid, dan houdt dat meteen in dat de repertoire-,
accomodatie- of bemiddelingspolitiek eenzijdig wordt afgestemd op de reeds uit
zichzelf tot het theater gekomen Nederlandse volksdeel. Het nietpubliek echter, de
potentiële toeschouwer (en zolang de correcte motivering van zijn niet-participeren
onbekend blijft, kan immers ieder Nederlander sociologisch worden beschouwd als
een kandidaat voor het theaterbezoek) wordt van meet af aan buiten beschouwing
gelaten. Ook dat onderstreept het bedrijfseconomische karakter van de meeste
enquêtes. Op zichzelf verdient dit geen negatieve waardering, tenzij dat door dit
uitgangspunt de meer vitale factoren in het abstracte fenomeen theaterbezoek
ongepeild blijven. Deze conclusie brengt beide auteurs tot de harde maar correcte
uitspraak dat aan de meeste enquêtes geen wetenschappelijk karakter kan worden
toegekend. Iedereen die, buiten commerciële overwegingen om, het verzamelde
materiaal aftast naar revelatieve aspecten in verband met het theater zelf, moet het
uitblijven noteren van elke vraag naar de diepere relatie tot het theater als fenomeen.
De relatie tussen planken en publiek is volkomen onbekend want ononderzocht.
Strikt-theatersociologisch kun je uit deze enquêtes dan ook nauwelijks iets
deduceren.
Deze negatieve conclusies, die de auteurs zoeken om te buigen tot positieve
voornemens, verdienen veel nadruk. Specificatie van de vraagpatronen en
interpretatie (inplaats van constatatie) van de antwoordtendensen zijn erg nodig.
De auteurs pleiten bijgevolg ook voor afwijkende typen van onderzoek, zoals een
‘experimenteel onderzoek’ waarbij diverse, van elkaar verschillende
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beleidsdoeleinden onder streng-wetenschappelijke begeleiding onderzocht worden
op hun haalbaarheid, zoals een onderzoek op ruimere schaal waarin de dieptekennis
van de theaterrelatie voorop staat en verklaring in plaats van ex-
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ploratie wordt gezocht, zoals een ‘knelpuntenonderzoek’ dat bewust op een beleid
vooruit wil lopen en alternatieven formuleren. Tenslotte wensen beide
cultuursociologen (in een verantwoording die de hand van Drs. L. Welters laat
vermoeden, die immers ondertussen als directeur van de dr. E. Boekmanstichting
in functie is getreden) een coördinatiecentrum van het cultuur- en kunstonderzoek,
waarin een onderzoeksprogramma met langere adem opgezet kan worden en waarin
actuele problemen wetenschappelijk en grondig kunnen aangepakt worden. Dat dit
pleidooi neerkomt op een multidisciplinair centrum, is voor mij, in het licht van de
huidige objectwijziging van de theaterwetenschap, een hartverheffend standpunt.
Politiek-economische, juridische, geografische, econometrische, sociale en
psychologische factoren met de daarbij aansluitende methoden en technieken zijn
zonder meer noodzakelijk om het eenzijdige kunsthistorisch-esthetische traditiebeeld
ingrijpend te corrigeren. Dit boek bewijst dat in Nederland de inzichten in de
problematiek van het hedendaagse theater bestaan en dat het instrumentarium en
de wetenschappelijke deskundigen voorhanden zijn om het toekomstige beleid van
het Nederlandse theaterbezoek te ontwerpen, te begeleiden en te richten.
C. Tindemans

Nederlands Toneel Gent
‘Ons repertorium moet tot de breedst mogelijke lagen van de bevolking spreken en
mag daarom het pad der waaghalzerij niet inslaan. Commerciële bekommeringen
mogen echter de artistieke integriteit niet in het gedrang brengen en het officiële
karakter van ons gezelschap mag geen synoniem worden van kleurloosheid’. Dit is
een passage uit het rapport van Walter Eysselinck, uitgebracht op 27 februari 1965
uit hoofde van een informatieopdracht met het oog op de oprichting van een
gezelschap voor beroepstheater te Gent. In september 1965 is dat gezelschap er
dan gekomen en het heeft thans bij zijn 1e lustrum een royaal boek gepubliceerd
1
waarin het zijn kleuterjaren uitvoerig verhaalt .
Dit werk heeft ambitie. Het wil tegelijk zijn een ‘wetenschappelijk verantwoorde’
uitgave en een ‘prachtig fotoboek met de mooiste souvenirs’; ‘geknipt geschenk
voor de feestdagen’ werd net nog geschrapt. Inderdaad is het een fotoboek, ook
een verzameling documenten; en waarschijnlijk staan twee (keurige) registers in
voor het wetenschappelijke etiket. Blijft de vraag of deze uitgave ook enige aspecten
bezit die het boek niet meteen na het genoeglijk doorbladeren waardeloos maken.
Inhoudelijk is het werk drieledig. Op kop gaat een historisch overzicht van het
ontstaan: de behoeftesignalen in het Gentse, de moeizame vergaderingen over een
statutaire vorm en een structurele verantwoording, de uiteindelijke juridische
documenten. Vervolgens is er een gedetailleerde terugblik op de activiteiten van
stichting tot slotproduktie van het 5e speeljaar. Tenslotte vind je het overvloedige
fotomateriaal bij elk van deze produkties.
Dwars door deze officiële indeling loopt een correcter aspect. De nadruk valt op
de beheerstechnische, structureel-politieke, subsidiehistorische en juridische
kenmerken. Het artistiek-theatrale komt er erg pover uit. En dit laatste is des te meer
opvallend en pijnlijk omdat de redactie uitdrukkelijk stelt dat ‘onze Vlaamse
essayistische literatuur (...) ontzettend arm (is) aan studies en naslagwerken over
1

Eerste lustrumboek Nederlands Toneel te Gent 1965-1970, 1970, 513 pp., BF. 495.
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het theaterleven’ (p. 7). Dat is genuanceerd nog juist ook. Maar heeft deze redactie
met haar vlijtig werk deze toestand echt gewijzigd?
Uit de opgenomen gegevens blijkt dat de werking van een gezelschap beperkt
wordt tot een omstandige beschrijving van het repertoire. Elke produktie wordt
zorgvuldig geclassificeerd: cast, aantal
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voorstellingen, data van eerste en laatste opvoering, globaal aantal toeschouwers,
reeks foto's. Als begeleiding fungeert een fragment commentaar-vooraf uit het
programmaboekje, uit tijd en context gerukte opstellen die niet bij machte zijn ook
maar iets te schetsen van de theatrale werkelijkheid of het artistieke gehalte. Vermeld
wordt de naam van de decorontwerper; hoe dat ontwerp er echter precies heeft
uitgezien, uit welk materiaal het vervaardigd werd, hoe het eventueel kaderde in
het algemene regieconcept, kom je niet te weten. Terwijl het o.m. dit soort informatie
en documentatie is dat een later vorser in staat kan stellen essentiële evolutielijnen
in het theater te construeren en te evalueren. Een geschiedenis van het theater
opvatten als een geschiedenis van data en titels plus een personencultus van de
acteurs kan vandaag niet meer en het zijn precies deze personalia die de meer
vitale interpretatiesignalen verdrongen hebben in dit boek. Een voorbeeld: als R.
Lanckrock het decor van Jan Beekman voor H. Ibsens Hedda Gabler (21 april 1966)
‘revolutionair’ noemt, ‘zowel door het gebruik van het materiaal als door de niet
gebruikelijke inkleding’ (p. 53), dan kun je deze opinie niet controleren. De spelfoto's
besteden bovendien alle aandacht aan zichzelf, aan de fotografische trefzekerheid,
maar niet aan het theater, aan het opvangen van momenten die regietendens en
werkmethode, intentie en resultaat reliëf kunnen geven. Zij blijven autonome
illustratie, worden geen document. Theaterwetenschappelijk krijgen ze geen functie.
Even overbodig is het ‘kritisch’ overzicht van recensent R. Lanckrock. Met grove
passen beent hij door deze 5 jaren theater heen, kauwend op toch al vergeelde
dagjesrecensies, zwaait links en rechts gul met waarderingscijfers, neemt nergens
afstand van het moment van opvoering, geeft geen perspectieven aan, blijft zonder
analyse in het detail en zonder synthese over bereikt niveau, ontwikkelingsimpulsen
of prognose. Nu reeds zijn deze bladzijden zonder wetenschappelijke betekenis;
een kritische evaluatie van een lustrum moet objectiverend uitvallen en iets aangeven
van de kenmerken die een tijdsfacet en een evolutiekarakter vertegenwoordigen.
Doordenkend op deze wetenschappelijke pretentie, stel je vele lacunes vast,
punten die bij een theaterhistorische synthese onvoorwaardelijk ter sprake moeten
komen. Ik noem willekeurig enkele aandachtsgegevens: de interne evolutie van het
gezelschap, de verhouding tot andere gezelschappen, de ervaringen met de
infrastructuur, de intensiteit van de spreiding. Dat er enig onderscheid bestaat tussen
de opdracht van een schouwburg (i.c. K.N.S.) en die van een gezelschap (i.c. N.T.G.),
blijkt nergens. De artistieke politiek tegenover de regisseurs (eigen en gasten) is
afwezig, al zal dit in het moderne theater hoe dan ook een centraal evolutiepunt
betekenen. Publieksanalyse is niet aanwezig; enkel globale produktiecijfers en
seizoenaantallen worden vermeld zonder enige analyse. De toegangsprijzen blijven
onvermeld; wel opgenomen zijn begrotingen en balansen. Publiekspeiling is blijkbaar
niet gebeurd. De hele subtiele verhouding tussen planken en publiek, wellicht hét
centrale gegeven voor elke theaterwetenschap, wordt niet aangeraakt. Deze
negatieve logica laat dan ook alle persopinies weg. Ook de technische
spelvoorwaarden blijven in het duister: geen beschrijving van scenische disposities,
ruimtelijke voorwaarden, technische uitrusting. En ik hou er maar mee op.
Gezien de omvang van dit boek, kon een aantal van deze echt niet overbodige
aspecten er best in; gezien de wetenschappelijke aspiratie, moesten ze er bovendien
ook in. Het resultaat is een fraai druksel, op kunstdruk- en houtvrij editiepapier, met
tussenbladen op olifantenhuid, tegen de verrukkelijk-populaire prijs van bij de 500
frank (!!!), dat helemaal niet beantwoordt aan de elementaire beloften van
wetenschappelijkheid. Wel is het een ontroerende belijdenis van behaaglijkheid en
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tevredenheid geworden. Daar is niets op tegen, als de verantwoording hiervan
binnen het boek ook onweerlegbaar en objectief
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kon blijken. Dit is bepaald niet het geval en bijgevolg is het boek geen constructieve
bijdrage tot de theatergeschiedenis in Zuid-Nederland. Gezien de groeiende behoefte
aan een dergelijk apparaat, kan de redactie bij de volgende editie (1970 - '75, als
het theater dan nog bestaat) dit verzuim herstellen.
C. Tindemans

Godsdienstige uitzendingen - export van contrarevolutie
Sinds enige tijd houden de partijleidingen van de landen van Oost-Europa, in het
bijzonder echter de Sovjet-partijleiding, zich bezig met het probleem hoe de uit het
Westen binnendringende ‘bourgeois’-invloeden te weren. Naast de toeristen uit het
Westen die nu juist niet alleen ‘harde deviezen’ meebrengen, is het vooral het contact
met westerse radiouitzendingen dat de partij-ideologen bezorgd doet zijn voor hun
schaapjes. ‘Het belangrijkste kanaal voor het tot stand brengen van de ideologische
ondermijning in de socialistische landen is de radio’, aldus S. Zwigun in het tijdschrift
Kommunist (Moskou, Nr. 11 / 1969, p. 102 ss.). ‘Onze tegenstanders houden
rekening met de voordelen van dit machtige instrument van massacommunicatie
en hun streven is, er voor hun doeleinden een maximaal gebruik van te maken. De
gemiddelde omvang van de uitzendingen uit de kapitalistische landen naar de USSR
is in de laatste 20 jaar bijna tot het 1500-voudige gestegen en bedraagt nu ongeveer
1400 zenduren per week of 200 per etmaal. De uitzendingen naar ons land gaan
over het algemeen uit van 34 buitenlandse stations in 22 verschillende talen van
de USSR’.
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van W.I. Lenin vond van 19 tot 23
januari 1970 in Moskou een internationale theoretische conferentie plaats tegen het
anticommunisme, die tot doel had de export van de contrarevolutie te verhinderen.
Tot deze ‘export van de contrarevolutie’ behoren volgens de Sovjetcommunisten
ook de godsdienstige uitzendingen voor het Oosten die door verschillende westerse
radiostations worden uitgezonden. A. Below en A. Schilkin spreken in een artikel in
het atheïstisch tijdschrift Wetenschap en Godsdienst (Naüka i Religija, Moskou Nr.
5 / 1970, p. 46 ss.) zelfs van ‘sabotage in de ether’. Voor beide auteurs is het zonder
meer vanzelfsprekend dat de westerse agitatoren bij het zoeken naar de meest
effectieve propaganda-middelen in de psychologische oorlog hun toevlucht nemen
tot de godsdienst. Hun motivering luidt: ‘De westerse reactie beschouwt de
godsdienst niet zonder reden als een van de kanalen om de bourgeois-ideologie
tot het bewustzijn van de massa te laten doordringen. Vergeten wij niet dat de
godsdienst onder de voorwaarden van de klassenmaatschappij ontstond, waarbij
hij de belangen van de heersende klasse weerspiegelde en met de mond de
onrechtvaardige sociale orde heiligde. En ofschoon hij vandaag onder bijwijlen
andere omstandigheden voortbestaat, zijn daarin de toestanden behouden gebleven
die hij voor ‘eeuwig’ en ‘goddelijk-geïnspireerd’ verklaarde. Daarom buit de
bourgeois-propaganda de godsdienst ook voor zijn doeleinden uit’.
De gedachtengang van beide auteurs is gemakkelijk te volgen. De uitspraak van
Paulus: ‘Slaven weest uw meesters gehoorzaam’ is voor hen nog altijd de
grondhouding die de heersenden steunt tegen de onderdrukten. Om deze reden
behoort de godsdienst noodzakelijkerwijs tot de ideologie van de maatschappij der
uitbuiters. De slotconclusie luidt dus: propageren van de godsdienst is propaganda
voor de maatschappij der uitbuiters.
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Wij laten in het midden of in westerse, anticommunistische radiostations niet hier
en daar de godsdienst als anticommunistisch propagandamiddel wordt misbruikt.
Deze verdenking ligt inderdaad bijwijlen zeer voor de hand. Maar voor Below en
Schilkin hebben dergelijke onderscheidingen geen zin, want voor hen is elke
godsdienstige uitzending als zodanig reeds anticommunistische propaganda, daar
zij een ideologi-
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sche bedreiging vormt. Op grond hiervan stellen beide auteurs de uitzendingen van
de Voice of America, van Radio Free Europe, van de Deutsche Welle en van de
BBC naast die van alle emigrantenzenders op één lijn met de godsdienstige
uitzendingen van Radio Vaticana en andere kerkelijke instellingen.
‘Het is natuurlijk’, aldus Below en Schilkin, ‘dat b.v. het Vaticaan de ideeën van het
katholicisme propageert. Maar tegelijkertijd geven de radiopastores van het Vaticaan
er bij gelegenheid de voorkeur aan een gesprek over het kerkelijk leven als geheel
te voeren. Onder dit sausje hoort men in de uitzendingen van Radio Vaticana
‘beschouwingen’ over de religieuze motieven in het werk van N.A. Nekrassow, A.K.
Tolstoi en andere schrijvers, over de activiteit van niet-katholieke religieuze
organisaties en over religieuze boeken van orthodoxe en protestantse theologen.
Het doel van deze uitzendingen is overduidelijk. Het is kenschetsend dat in de tijd
toen enkele jaren geleden in het Westen propagandistische opschudding werd
verwekt over de activiteit van de dissidente Baptisten (‘Iniziatiwniki’) in ons land, het
Vaticaan deze mensen terstond te hulp snelde, waarbij het tot op zekere hoogte
vergat dat vanuit het oogpunt van het Katholicisme de Baptisten apostaten van het
‘ware christelijke’ geloof zijn. Op gelijke wijze nam Radio Vaticana actief deel aan
de propagandacampagne in verband met de brief van de orthodoxe priesters Jakunin
en Eschliman aan Patriarch Alexej. In dit geval namen de katholieke
radiopropagandisten het op voor dienaren van de orthodoxe kerk, op zich zelf een
ongehoorde gebeurtenis voor het rechtgelovig katholicisme.
Een dergelijke houding van Radio Vaticana is heel gemakkelijk verklaarbaar. Het
‘geval’ van de Iniziatiwniki, het ‘geval’ ‘Eschliman en Jakunin dienen als voorwendsel
ter versterking van de antisovjetpropaganda. Zulk een kans konden de katholieke
radiopredikanten zich niet laten ontgaan. Men moest over zijn principes heenstappen.
Het is ook bekend dat het Vaticaan steun verleent aan protestantse radiocentra,
in het bijzonder aan Radio Monaco. Bij de radiopropaganda voor de USSR leggen
Katholieken en Protestanten ‘een ontroerende eenheid’ aan de dag’.
Tot zover onze twee zegslieden, volgens wier oordeel de radiostations van Monte
Carlo en van de Philippijnen, van München en Quito, Lissabon en Stockholm, Rome
en Formosa, die uitzendingen naar de Sovjet-Unie verzorgen, een gevaarlijk
spinneweb over de wereld vormen. De aan deze radiostations bestede, grote
bedragen zijn weliswaar weggegooid geld, omdat de meerderheid der uitzendingen
volgens Below en Schilkin hun doel niet bereiken, terwijl zij toch in hun inleiding
beweerden dat de westerse specialisten van de psychologische oorlogsvoering in
de godsdienst een bijzonder geschikt middel zagen tot ideologische sabotage. Hun
redenering luidt als volgt:
‘De “specialisten” van de psychologische oorlogvoering nemen ook in aanmerking
dat godsdienstige mensen geloven, dat de godsdienst een niet aan klasse gebonden,
boventijdelijk karakter draagt, doordat hij de mensen, tot welke klasse, staat of
nationaliteit zij ook behoren, verenigt. Dit vergemakkelijkt de “export” van in
godsdienstige vorm verpakte bourgeois-ideeën naar de socialistische landen’.
Men vraagt zich af, waartoe al die opwinding, als de uitzendingen hun doel toch
niet bereiken? Maar dit is, naar het schijnt, in dubbel opzicht niet het geval. In de
eerste plaats kunnen in het gehele gebied van de USSR godsdienstige uitzendingen
uit het buitenland worden ontvangen - Radio Vaticana alleen al is tot ver in Siberië
hoorbaar. Voorts genieten deze uitzendingen ook inderdaad grote belangstelling,
zoals het voorbeeld laat zien, ook bij de communisten. Dat is geen toeval, want
deze uitzendingen vullen een leemte in de informatie op, en wel juist die leemte die
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de communisten door de onderdrukking van godsdienstige uitingen in het openbaar
zelf hebben geschapen.
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De Sovjets reageren vooral dan bijzonder scherp, wanneer berichten over de
religieuze situatie in de USSR worden uitgezonden. Daarbij is het hun meestal
helemaal niet om de waarheid van deze berichten te doen, want die kunnen
nauwelijks bestreden worden, maar daarom dat de waarheid in het licht der
openbaarheid doordringt. De door onze beide auteurs vermelde brieven van de
twee orthodoxe priesters of de vervolging van de Baptisten in de Sovjet-Unie is
hiervoor zonder meer een paradevoorbeeld. In dit verband dient echter te worden
vastgesteld dat zowel de verschillende brieven van de Baptisten als ook het schrijven
van de inmiddels opgesloten orthodoxe priesters Eschliman en Jakunin in
honderdtallen van exemplaren in de Sovjet-Unie zelf circuleren, in de zo geheten
‘Samisdat’ gecopieerd, vermenigvuldigd en ondershands doorgegeven.
‘De waarheid is zwaar als goud, gooi haar echter in het water en zij drijft boven’,
zegt een Russisch spreekwoord. De Sovjetregering wordt vandaag geconfronteerd
met deze volkswijsheid. Hoe beter de vervaardigde Sovjetradiotoestellen zijn, des
te gemakkelijker kunnen ook buitenlandse zenders worden ontvangen. En dat is,
omdat het nauwelijks te controleren valt, ook moeilijk te verbieden. Stoorzenders
zijn nl. niet alleen bijzonder kostbaar, zij maken echter ook in binnen- en buitenland
een slechte indruk. Daarmee ziet het Sovjetregime zich voor het feit van
onwelgevallige waarheden geplaatst, die ongecensureerd - op zachte golven doordringen tot over de grenzen. En zolang het Sovjetregime het noodzakelijk vindt
de religieuze groeperingen in het eigen land te onderdrukken en hun de vrije
meningsuiting verbiedt, zal daar ook geen verandering in komen.
Robert Hotz
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Küng, Hans - Onfeilbaar? - Paul Brand/Romein en Zn, Roermond, 1970, 235
pp., f 15,90.
Shaul, Richard - Befreiung durch Veranderung. - Kaiser/Grünewald,
München/Mainz, 1970, 249 pp., DM. 16,50.

Th.A.J. Eupen, e.a.
(On)ontbindbaarheid van het huwelijk
Annalen van het Thijmgenootschap, jrg. 58, afl. 1, Paul Brand, Hilversum,
1970, 217 pp., f 10,90.
De theologische afdeling van het Thijmgenootschap hield op 27 sept. 1969 in 's
Hertogenbosch een studiedag gewijd aan de (on)ontbindbaarheid van het huwelijk.
De aflevering van de Annalen van het Thijmgenootschap die hier besproken wordt,
is daarvan de neerslag, met dien verstande dat de meeste voordrachten herschreven
zijn, enkele zelfs in aanzienlijke mate, waarbij ook rekening werd gehouden met de
discussies die rond de voordrachten gevoerd zijn; enkele nieuwe bijdragen zijn
toegevoegd.
Zo ontstond een uitstekende bundel, waarin een zeer actueel onderwerp deskundig
en veelzijdig behandeld wordt. De vraag naar de betekenis van de katholieke leer
over de onontbindbaarheid van het huwelijk wordt steeds dringender, en dit boek
doet een serieuze poging om daarop een antwoord te geven. Het is ondoenlijk de
afzonderlijke bijdragen, uit verschillende theologische disciplines afkomstig,
gedetailleerd te bespreken. Maar bij alle verscheidenheid is er ook duidelijke
convergentie van inzichten. Met name geldt dit voor de benadering van het huwelijk
als antropologische realiteit en de loyale erkenning van de tragiek der
huwelijksontwrichting. Als men eenmaal aanvaardt dat het huwelijk als menselijke
werkelijkheid ten gronde kan gaan, is de basis gelegd om verantwoord pastorele
hulp te geven aan hen wier huwelijk ontwricht is geraakt, ook in die gevallen waarin
de bestaande kerkelijke huwelijksordening geen uitkomst biedt. Het zal nog wel
even duren voordat het geldende huwelijksrecht in deze geest wordt omgebogen,
maar het inzicht dat men deze richting uit moet groeit alom, zoals blijkt uit de vele
publikaties die de laatste jaren in binnen- en buitenland verschenen zijn. Daarom
is deze bundel van het Thijmgenootschap, mede in verband met de praktijk binnen
de Nederlandse kerkprovincie en het nieuwe wetsvoorstel betreffende echtscheiding
in het Nederlands recht, bijzonder belangrijk.
A. van Kol

Joris Baers
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Om mens te zijn. Nadenken over de verlossing vandaag
(Doortocht), Lannoo, Tielt-Utrecht, 1970, 189 pp., BF. 135.
Verlossing is een van de vele woorden die tot het christelijk jargon behoren. Het is
essentieel voor de gelovige die Christus ‘onze Verlosser’ noemt en de Kerk de
gemeenschap van allen die de verlossende God zich tot een volk heeft verworven
en bevrijd van de zonde. Dat alles klinkt zo vertrouwd.... maar ook zo wereldvreemd.
Hoe kunnen deze vertrouwde woorden de levende werkelijkheid verduidelijken voor
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de moderne christen? Professor Baers heeft dit glansrijk gepoogd te doen in zijn
boek, dat hij in drie delen heeft opgedeeld. Na een verzoek om onbevangen te willen
luisteren naar een nieuw geluid van profetische allure, begeleidt hij de lezer naar
de ‘Stad van de mens’ waar ‘Christus de aanwezigheid is waar wij naar zoeken’ en
voor elk geëngageerd gelovige een ‘tochtgenoot met hoop’ zal zijn. In een heerlijke
taal, zonder pretentie van vaktermen, maar tintelend van actualiteit, even vertrouwd
met de schrift, de patristische literatuur, de kerkelijke documenten van Vaticanum
II, als met Bonhoeffer, Claudel, Camus, Edward Albee, Vance Packard, Bertold
Brecht en Hugo Claus en de slogans van de Franse meirevolte, weet de auteur ons
gevoelig te maken voor de tekenen van de tijd zowel als voor de tekenen van een
oprecht geloof. Wie dit boek koopt, leest het geboeid en zal er herhaaldelijk naar
teruggrijpen omdat het zo echt modern en tevens zo vertrouwd aandoet.
S. De Smet

C. Troisfontaines
La sécularisation. Fin ou chance du christianisme?
(Mise en Question, 1), Duculot, Gembloux, 1970, 238 pp., BF. 180.
Dit boek bundelt een tiental artikelen waarin het thema der secularisatie vanuit
diverse standpunten wordt behandeld. Aldus bekijkt F. Crespi het secularisatieproces
vooral sociologisch, H.R. Schlette filosofisch-ideologisch, C. West ethisch, G.
Bassarap maakt zijn standpunt als lutheraan bekend, P. Verghese als orthodox;
tenslotte belicht C.J. Pinto de Oliverra de moraaltheologische implicaties van de
secularizeringstendens, R. Weakland de liturgische en J.M. Gonzalez-Ruiz de
ecclesiologische. Alles samen wekt het geheel een tamelijk verwarrende indruk die
door de voortreffelijke en heldere presentatie van C. Troisfontaines op gelukkige
wijze wordt verholpen. Persoonlijk willen wij aandacht vragen voor het weldoend
artikel van P. Verghese, Société séculière ou communauté pluraliste en voor dat
van R. Weakland, abt generaal der benedictijnen, betreffende Le culte dans le
monde sécularisé. Met de inleiding zijn deze twee artikelen inderdaad een waardevol
document voor de ontwikkeling van het theologisch denken in postconciliaire tijd.
S. De Smet

Godsdienst
L'église souterraine. - Duculot, Gembloux, 1970, 211 pp., BF. 180.
Heer, Friedrich - Abschied von Höllen und Himmeln. - Bechtle Verlag, München,
1970, 337 pp., DM. 36,-.
Liturgische Oriëntatie na Vaticanum II. Liturgisch Woordenboek Supplement.
- Romen en Zn., Roermond, 1970, 158 pp., f 19,50.
Rendtorf - Aartsvaders, koningen, profeten. - Holland, Haarlem, 1970, 136 pp.,
f 9,50.
Sperna Weiland, Dr. J. - Het einde van de religie. - Het Wereldvenster, Baarn,
203 pp., f 14,90.
Ter Schegget, Dr. G.H. - Het beroep op de stad der toekomst. - De Erven F.
Bohn, Haarlem, 1970, 222 pp., f 17,50.
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Adolf Exeler en Dieter Emeis
Reflectierter Glaube
Herder, Freiburg, 1970, 320 pp..
Beide theologen wijden zich reeds meerdere jaren aan systematische nascholing
van volwassenen in verschillende Duitse diocesen. Na een korte studie over
nascholing in het algemeen, bespreken zij het moeilijke probleem van
geloofsverdieping bij volwassenen. De Nederlandse Katechismus lijkt hun een
uitnemende poging in die richting. Bedoeling van die lessen moet zijn: ernstiger en
blijer geloofsbeleving. Na een lange en boeiende uitwijding over inhoud en methodiek,
bespreken zij de positieve en negatieve resultaten van hun experiment. Zeer
inspirerend voor hen die ook hier aan godsdienstige nascholing willen doen.
A. Fransen

J. Ratzinger
Glaube und Zukunft
Kösel-Verlag, München, 1970, 130 pp., DM. 8,50.
Dit boekje is een bundeling van 5 radiotoespraken, gehouden van 1969-1970. Ieder
hoofdstukje behandelt een aparte vraag: Geloof en weten - Geloof en exis-
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tentie - Geloof en filosofie - De toekomst van de wereld in de verwachting van de
mensen - Hoe zal de Kerk er uitzien in het jaar 2000? Iets nieuws, in de zin van een
nieuw theologisch standpunt vinden we niet in dit boekje. De verdienste ligt in de
heldere formulering van de vraag en in het antwoord op deze vragen, welk antwoord
ligt in de grote lijn van de traditie van de gelovige kerk. De moeilijkheden worden
niet uit de weg gegaan; de gegeven oplossingen zijn ook geen toverwoorden. Het
is nuchter en bezielend geschreven.
J. Ruijter

Gert Otto, Hrsg.
Sachkunde Religion
Furche-Verl., Hamburg, / Patmos Verl. Düsseldorf, 1969, 268 pp., DM.
5,80.
Wie zich al eens bezig gehouden heeft met katechese-onderricht op hogere klassen
van middelbaar onderwijs en wat daar nog boven ligt, heeft ongetwijfeld de
moeilijkheid ervaren van het ontbreken van een handig handboek. Zeker, er worden
wel handleidingen aangeboden, maar gewoonlijk wordt dan tegelijk een bepaalde
methode opgedrongen. Dit boekje biedt op volkomen zakelijke wijze een overvloed
aan informatie, beantwoordend aan de nieuwste stand van zaken in het theologisch
onderzoek. Allereerst uitvoerige inleiding in de literatuur van Oude en Nieuwe
Testament (de auteur in zijn tijd, hoofdthema's van het geschrift, theologische
kernpunten). Voorbeelden van de wijze waarop bijbelteksten tegen deze achtergrond
gelezen dienen te worden, zijn toegevoegd. Een tweede deel geeft een overzicht
van de kerkgeschiedenis in chronologische tabellen. Schema's van de huidige
organisatie der kerken en de Wereldraad van Kerken zijn toegevoegd. Het laatste,
systematisch-theologisch gedeelte is al heel origineel opgezet: geen vertogen, maar
kort toegelicht min of meer uitvoerige aanhalingen uit het werk van theologen die
de hedendaagse theologie bepalen. Onderwerpen: Bijbel en openbaring, God Jezus Christus, Kerk en Belijdenis, theologie van de wereld (o.a. christendom en
marxisme, ‘politische Theologie’, christendom en rassenvraagstuk, ‘Derde Wereld’).
Verheugend is, dat deze prachtige synopsis van het christelijk geloven tot stand is
gekomen in oecumenische samenwerking van katholieke en protestantse auteurs.
Een handig register maakt dit boekje tot een klein naslagwerkje inzake ‘Sachkunde
Religion’; waardoor het in feite waardevol wordt voor ieder die kort en bondig
geïnformeerd wil worden inzake de zakelijke gegevens over bijbelwetenschap,
kerkgeschiedenis en theologie van het ogenblik. Als u zich de prijs realiseert van
dit uitermate nuttige boekje, zult u niet lang wachten het aan te schaffen.
S. Trooster

Philippe Brunetiere
L'Eglise en panique
Desclée, Tournai, 1970, 125 pp..
Het werk bevat enkele gedachten over de actuele geloofscrisis. De S., een leek,
drukt in een lange brief aan Monsieur le Curé, zijn bezorgdheid uit over de
vernieuwingen in de kerk wat betreft de uitdrukkingsvormen van de leer, de relaties
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binnen de hiërarchie, de houding tegenover andersdenkenden. Iedere vernieuwing,
die dikwijls met onbezonnenheid en hardheid gepaard gaat, wordt hier al te eenzijdig
en paradoxaal voorgesteld wegens sommige extreme vormen. De auteur is zelf een
beetje in paniek omwille van de bevrijdende beweging die in de kerk plaatsgrijpt.
B. Van Dorpe

Pierre de Locht
Et pourtant, je crois.
Casterman, Tournai, 1970, 168 pp., BF. 120.
Pierre de Locht schrijft in dit boek zijn persoonlijke geloofsbelijdenis neer. Openhartig
bekent hij daarin beproefd te worden door de contestatie van de moderne wereld,
door het gebrek aan vertrouwen in de leiding van de Heilige Geest bij de Kerk als
instituut, en door de menselijke zwakheid. Met deze belijdenis wil hij een dialoog
tot stand brengen met anderen die op gelijklopende wegen of op divergerende wijze
hun door het geloof ingegeven aspiraties zoeken waar te maken in deze tijd. Een
hulp voor hen die niet willen berusten in ‘la foi du charbonnier’.
S. De Smet
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Wijsbegeerte
Hemleben, Johannes - Rudolf Steiner. - Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 148
pp., f 9,50.
Henriot, Jacques - La condition volontaire. - Nauwelaerts, Louvain, 1970, 308
pp., BF. 320.
Horvath S.J., Tibor - Encyclopedia of Human Ideas on Ultimate Reality and
Meaning. - Regis College, Toronto, 1970, 166 pp..
Krogman, Angelica - Simone Weil. - Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 176 pp., f
9,50.
Pater, W.A. de - Taalanalytische perspectieven op godsdienst en kunst. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 312 pp., BF. 305.
Vogel, Dr. C.J. de - Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken. - Het
Wereldvenster, Baarn, 1970, 161 pp., f 7,-. Wal, Dr. G.A. van der - Karl Jaspers.
- Het Wereldvenster, Baarn, 1970, 195 pp., f 14,50.
Zuidema, Prof. Dr. S.U. - De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert
Marcuse. - Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1970, 205 pp., f 16,-.

Cornelis Verhoeven
Voor eigen gebruik
Ambo, Utrecht, 169 pp., f 10,-.
Verhoeven heeft het voortreffelijke idee gehad enige essays te bundelen die meer
de persoon van de schrijver laten uitkomen. Niet alleen door de ikvorm, maar ook
door het vermelden van persoonlijke belevenissen. De schrijver heet Cornelis
Verhoeven, uit Udenhout, uit Brabant. Deze instelling geeft ons enkele kostelijke
essays. Eigenlijk zijn de titels niet zo belangrijk, maar hier zijn er enkele tot betere
informatie: Onder het sadistisch oog, Het sacrament op een afstand, Een mislukt
debat, Het dogma van de duidelijkheid, Spreken over God, Onderwijs genieten,
Warme thema's bij Homerus enz.. Persoonlijk werd ik vooral geboeid door de eerste
vier opstellen, al kan het zijn dat mijn methode om het boek ineens uit te willen lezen
me teveel van het goede gaf. Maar sommige gezegden in het begin blijven
onvergetelijk: ‘Ik weet zoveel, omdat ik zoveel suf’, of: ‘de sacramenten komen uit
België’ (!). Fijnproevers zullen nog veel meer wijsheid kunnen opdoen bij deze
geëngageerde en gedistantieerde denker, die zich, vermoed ik, het best waardering
zal vinden bij een open en kritisch lezer.
J.H. Nota

Dr. P. van der Hoeven
Over Blaise Pascal en zijn betekenis voor onze tijd
Dr. J.H. Nota S.J.
Over Marcel en zijn betekenis voor onze tijd
Het Wereldvenster, Baarn, 1970, 112 pp., f 5,90.
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Vulgariseren van grote figuren en hun gedachten uit de geschiedenis van de
wijsbegeerte is zonder twijfel een hachelijke onderneming. Immers men loopt aan
de ene kant het gevaar dat men door trouw aan de denker zo diep moet graven dat
het voor de minder geschoolde een te zware opgave wordt werkelijk in zulke
gedachten door te dringen. Tracht men dit anderzijds te vermijden door zich meer
te concentreren op de eisen van het publiek waarvoor de inleiding is bedoeld, dan
ligt het bijna voor de hand dat men aan het eigenlijke van de denker zo'n geweld
aandoet dat men niet veel meer overhoudt dan een koud staketsel van begrippen
en wat onbestemde, nietszeggende schema's.
De twee boekjes die wij hier bespreken, hebben beide gevaren schijnbaar
moeiteloos vermeden. Dit spreekt natuurlijk voor de vakkennis van de beide auteurs
- ze hebben zelf met hun figuren geleefd, en weten er oneindig veel meer van dan
ze in zo'n klein bestek op papier hebben kunnen zetten -, maar nog meer voor hun
talent gedachten die ze zelf bezitten aan anderen op een aangepaste manier over
te brengen. Ze hebben daarbij hun lezers niet onderschat en zijn er niet voor
teruggeschrokken ook het moeilijkste en meest eigene van hun denkers naar voren
te halen, maar ze
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weten dat zo in te bouwen in de levensbijzonderheden van hun figuren dat hun
denken als het ware met hen opgroeit en de geleidelijkheid van het leven zelf zorgt
er zo voor dat het geheel een bijzondere inzichtelijkheid verwerft dat ook voor de
gemiddelde lezer goed te volgen is en zelfs de meer geschoolde voortdurend vermag
te boeien. Een ander middel voor het levende contact tussen de lezer en de
besproken denker is de referentie die voortdurend gemaakt wordt (niet uitdrukkelijk
zodat het zou gaan hinderen, maar wel voortdurend aanwezig door de aard van de
behandelde thema's) naar onze eigentijdse actualiteit: zo kan de lezer de
overwegingen van die denkers in zijn eigen ervaringsveld plaatsen, worden ze ook
voor hem levensecht, staat hij er voor open en openen zich die indringende
gedachten ook voor hem. Bij Pascal is dat het belang van het mathematische en
natuurkundige denken voor menselijk denken in het algemeen en voor theologisch
denken in het bijzonder; bij Marcel komen problemen als menselijke trouw, solidariteit,
tolerantie en vrijheid (ook met betrekking tot de publiciteitsmedia!) bijzonder goed
uit de verf. Vooral door dit laatste zijn wij zonder meer blij dat er zulke boekjes
beschikbaar zijn: zij helpen de mens van nu omdat zij hem de kans geven te putten
uit een tot leven gebrachte andere wereld van een ver of meer nabij verleden. Zijn
deze boekjes dan volmaakt? Natuurlijk niet. Bij Van der Hoeven hadden wij graag
wat eerder geweten welke volgorde van de fragmenten van Pascal hij heeft gebruikt.
Dit komt pas op p. 72, en is irritant als je een vertaling wilt controleren. Hij mist ook
een kans om ons nog beter inzicht te verschaffen als hij nalaat te zeggen waarom
‘de weddenschap’ van Pascal voor ons moderne mensen zijn kracht heeft verloren
(p. 97). Bij Nota vinden wij een paar uitdrukkingen die teveel aan lesgeven doen
denken of gewoonweg slordigheden zijn. Zo wordt hij herhaaldelijk gedwongen een
stapje verder te gaan in zijn betoog, of dit éne voorbeeld: ‘In het voorwoord zegt hij
daarop dan ook’; het is nauwelijks nog goed Nederlands. Zulke schoonheidsfoutjes
noem je waarschijnlijk alleen om voor jezelf te bewijzen dat je de werkjes nauwkeurig
hebt doorgenomen, maar zijn verder van geen praktisch belang. Wij appreciëren
dat het Wereldvenster deze voortreffelijke inleidingen nu zo heeft uitgebracht dat
de prijs voor niemand een beletsel hoeft te betekenen ze zelf aan te schaffen: ieder
deeltje kost nu f 5,90.
A.J. Boekraad

L.W. Nauta
Theorie en Praxis bij Marcuse
Het Wereldvenster, Baarn, 1969, 20 pp., f 3,50.
Deze ‘openbare les’ bij het aanvaarden van een lectoraat aan de Groninger
universiteit houdt zich speciaal bezig met de verhouding van theorie en praktijk bij
Herbert Marcuse, omdat hier de sleuteltermen liggen van diens filosofie. Tegelijk
verheldert dr. Nauta ook de vaak als onbegrepen slogans gehanteerde termen
‘ééndimensionale mens’ en ‘repressieve tolerantie’. Met alle begrip voor Marcuses
theorie en praktijk heeft hij toch het ernstige bezwaar, dat deze teveel waarde toekent
aan een autonoom subject. Dit blijkt al uit het motto afgedrukt aan het begin van
deze openbare les. Hierbij kan men vragen op welke soort autonomie Nauta het zo
begrepen heeft in zijn eigen wijsbegeerte. Dat ook hier wellicht enige nuanceringen
kunnen worden aangebracht, zal hopelijk blijken in later uit te geven colleges van
de pasbenoemde lector.
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J.H. Nota

Hans Reiss, ed.
Kants Political Writings
Cambridge University Press, London, 1970, 210 pp., £ 2.80.
In de veertig bladzijden tellende inleiding wordt aan deze geschriften van Kant
volledig recht gedaan. Zij worden juist geplaatst in hun historische context. De
invloed en het antwoord op Rousseau worden uiteengezet en gewaardeerd.
Deze politieke geschriften van Kant zijn van groot beelang. Men vergeet te vaak
dat het in feite de politieke vraagstukken zijn geweest waarmee de Duitse idealisten
zich bezig hielden. Hun opvattingen zijn de feitelijke verantwoording van de
democratie. De crisis van de democratie nu wordt voor een deel veroorzaakt door
het feit dat men dit systeem als iets vanzelfsprekends aanvaardt zonder zich bewust
te zijn wat het feitelijk inhoudt. Kants geschriften kunnen het inzicht weer herstellen,
vooral in zoverre zijn opvattingen de basis hebben gevormd waarop Hegel verder
heeft gedacht.
C.J. Boschheurne
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Cultuuranalyse
Koch, Tilo - Aehnlichkeit mit lebenden Personen ist beabsichtigt. - Wegner,
Hamburg, 1970, 311 pp., DM. 22,-.
Metken, Günter - Comics. - Fischer Verlag, Frankfurt, 1970, 191 pp..
Myrdal, Jan - Bekenntnisse eines unmutigen Europäers. - Insel, Frankfurt,
1970, 217 pp..
Vostell, Wolf - Aktionen. Happenings und Demonstrationen seit 1965. - Rowohlt
Reinbek, 1970, z.p., DM.25,-.

Dr. J.A. Weijel
De mensen hebben geen leven
Erven F. Bohn, Haarlem, 1970, 143 pp., f 9,50.
De schrijver van dit boekje heeft een langdurige ervaring als vrij gevestigd psychiater,
als psychiatrisch adviseur van de Gemeenschappelijk Medische Dienst
(uitvoeringsorgaan van de W.A.O.) en als lid van het curatorium van de Wiardi
Beekman Stichting van de Partij van de Arbeid. Hij promoveerde in 1958 op
‘Psychiatry in general practice’. Hij publiceerde een aantal artikelen en een medische
psychologie in 1969. Dit jongste boek gaat over wat de schrijver ‘welzijnsnood’
noemt (Hoofdstuk 8). Volgens hem is dat ‘psycho-sociale deficiëntie’. Neurose en
delinquentie zijn daar vormen van. Het is een samenspel van symptomen die zich
uiten in het falen, in het tekortkomen en tekortschieten in gedrag en functies op
sociaal en psychisch gebied. Het begrip deficiëntie wordt door Weijel ontleend aan
het begrip vitaminedeficiëntie. Als een kind met een goed verstand geen gelegenheid
krijgt om dit te scholen, spreekt hij van sociale deficiëntie. Een goed nest is nodig
voor optimale psychische ontplooiing; ontbreekt dit, dan kan psychische deficiëntie
het gevolg zijn (p. 95). De schrijver heeft deze weinig scherpe en weinig heldere
begrippen ontwikkeld aan de hand van vele voorbeelden van zijn patiënten. Hij schat
daarbij het aantal ‘gewone gevallen’ in een psychiatrische praktijk op 60% van het
totaal. Dat zijn dan de niet echt-psychiatrische gevallen (Prof. Speyer heeft kort
geleden aangegeven, dat z.i. 25% van de mensen sociaal disfunctioneert). Weijel
houdt van het begin tot het eind vast aan het medische model. De oplossing voor
de nood door deficiëntie is volgens hem het bevorderen van optimale ontplooiing
van het individu en van optimale gemeenschapsrelaties. Hij zoekt een verwerkelijking
daarvan vooral in betere onderwijsvoorzieningen en in begeleiding van het individu.
Hij zegt (op p. 127): ‘We hebben voor onze samenleving nieuwe maatstaven nodig;
de formulering daarvan betekent onontkoombaar een ideologie’. Maar deze
formulering komt in het boek niet voor, noch ook een specificatie van ‘optimaal’;
noch ook een kwantificering van het probleem. Verder lezen we ‘leed wordt misstand
als de kennis en de welvaart er zijn om dit te verhelpen’ (p. 138). Maar ‘de mens is
sociaal vrijwel blind’ (p. 132), dus wat doen we met onze noden? De schrijver ziet
vele ‘afweermechanismen tegen de welzijnsnood’, vluchtpogingen, escapisme,
projectie, klagen, hiernamaalsgeloof, streven naar een betere wereld, idealisme etc.
Ook de maatschappij reageert met afweermaatregelen, zegt hij.
Op de omslag laat Weijel R 3 zetten. Dit is het symbool voor de volgens hem op
gang zijnde revolutie van welvaart naar welzijn. De eerste revolutie was dan de
Franse en Amerikaanse. Daar ging het om de beroemde vrijheden. De tweede was
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de sociale, het gevolg van inzicht dat er economische krachten en wetmatigheden
waren, gesteund door staatkundige macht, die de sociale ongelijkheid in stand
hielden (p. 10). De schrijver geeft op dezelfde bladzijde aan, dat deze sociale
revolutie nog bezig is. Hij merkt echter op p. 137 op: ‘Sociale omstandigheden als
honger, althans deficiente voeding, onhygiënisch milieu, besmet water, zijn in onze
overvloedige maatschappij als ziekmakende factoren vrijwel verdwenen’. Was dat
maar waar! ‘Maar institutionele veranderingen zijn buitengewoon moeilijk te
bewerkstelligen. Ook hier zijn geen aanwijsbare schuldigen, het hangt samen met
de structuur van de samenleving....’ (p. 110). En over die structuur horen we nu
verder niets. ‘Heeft hij (het kind).... geleerd te vertrouwen, maar ook een beetje te
wantrouwen..., dan kan hij met zelfvertrouwen de wereld en de mensen tegemoet
treden’ (p. 135). Zou Weijel dit liberale zoethoudertje zelf wel geloven?
Als we ons afvragen, wat wel de afweermechanismen van de schrijver zouden zijn,
dan lijken dat: een naïef optimistisch 19e-eeuws vooruitgangsgeloof, een
overschatting van medische psychologie en een verdringing van een door hem zelf
op p. 10
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aangehaalde kennis en inzicht omtrent economische krachten, etc.
Het is een vlot geschreven boekje, dat vele aardige ideeën bevat. Het stelt echter
teleur door de deficiëntie van het gebruikte model.
J.H. van Meurs

Alfred Willener
L'Image-Action de la Société
Ed. du Seuil, Paris, 1970, 350 pp..
Eigenaardig boek, dat als ondertitel meekreeg: ‘la politisation culturelle’. Vertrekpunt
en regelmatig referentiepunt is Mei 68: kan het ook anders in het Frankrijk van het
einde van de jaren zestig? Vanuit een lang interview met een studente tijdens de
mei-dagen; een beperkte opiniepeiling ter plaatse in diezelfde periode, een
groepsdiscussie met sociologen en intellectuelen die bij de actie betrokken waren,
schetst de auteur een gewild chaotisch beeld van de verglijdingen in de belevingsen verwachtingspatronen i.v.m. politiek en cultuur, én de waardering van het
dagelijkse leven. Terecht, geloof ik, knoopt S. opnieuw aan bij de theoretische
geschriften van de ‘situationisten’ die lang voor mei '68 de nieuwe tendensen in het
Franse leefklimaat aan het voorbereiden waren. ‘Mei 68’ is voor de auteur geen
eenvoudige gegevenheid, wat hij ook op overtuigende wijze aantoont door het
verschijnsel vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen - of omgekeerd, als
vertrekpunt te nemen voor zeer verscheidene ontwikkelingen. (Minder overtuigend,
daarentegen, lijken mij de drie annex gepubliceerde opstelletjes over dada en het
surrealisme, de free jazz, en de evolutie in film en theater, die men volgens de auteur
als parallelverschijnselen zou kunnen zien. Dat er parallelverschijnselen gevonden
kunnen worden, lijkt vanzelfsprekend; alleen lijken me de voorbeelden in vele
gevallen in contradictie met veel van wat eraan voorafgaat). Wat in deze studie, die
even irriterend als stimulerend genoemd kan worden, erg mooi tot uiting komt is de
‘verscheidenheid’ van een beweging: hoe deze zich evenzeer afzet tegen de
gevestigde orde als een nieuw ontwerp projecteert, maar dat project - en dit is
misschien wel het belangrijkste - reeds aan het realiseren is. De sociologie die
Willener beoefent noemt hij zelf een ‘sociologie du virtuel’. Het is een poging om de
‘mogelijkheden’ in hun sociale context te vatten als ‘werkelijkheden’. Boeiende
lectuur op vele niveaus.
E. De Kuyper

Dr. S. Fanti
Contre he Manage
Flammarion, Paris, 1970, 300 pp..
Een eigenaardig en dubbelzinnig boek! Het bevat de woordelijke - althans zo wordt
beweerd - doch gecondenseerde (in hoeverre?) weergave van vier patiënten: een
geneesheer, een jonge vrouw, een zakenman, en een geestelijke. Hun problematiek
cirkelt rond de maatschappelijke uitingen van de Oedipus in gezin, huwelijk, familie.
De samensteller heeft het boek ogenschijnlijk bestemd voor de leek; wordt het als
een document van ingewikkelde psychoanalytische gevallen voorgesteld, dan heeft
het een prachtig precedent in de reeks interviews die R.D. Laing en A. Esterson
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gewijd hebben aan schizofrenen en hun familiaal milieu (Sanity, Madness and the
Family, heruitgave Pelican, 1970). De literaire werkwijze van Fanti is heel wat minder
overtuigend. In een inleiding verneem je wel iets over zijn methode als analyst
(dagelijkse sessies van minimum een halve dag, over verschillende weken, maanden;
aandacht voor de naaste omgeving van de patiënt; erbij betrekken ook van allerlei
levensdocumenten zoals brieven, enz....) maar in de weergave van de verschillende
gevallen merk je daarvan hoegenaamd niets. Deze dubbelzinnigheid in het verwerken
en het presenteren van het materiaal, blijkt verder nog uit de erg sensationeel
aandoende titel, die of te veel belooft of te weinig. Zo gaat het in feite met het hele
boek: de vulgariserende opzet heeft blijkbaar alle wortels weggeknipt, zodat alles
wat er van de eerlijke (?) bedoeling overschiet, alleen maar op scepsis van de lezer
stuit.
E. De Kuyper

Madeleine Chapsal, Michèle Manceaux
Les Professeurs, pour quoi faire?
Ed. Du Seuil, Paris, 1970, 186 pp..
Eén jaar ongeveer na de Parijse mei-gebeurtenissen hebben M. Chapsal en M.
Manceaux een tiental universiteitsprofesso-
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ren geïnterviewd. Het zal wel niemand verrassen dat ieder van hen - onder hen
bevindt zich ook een Amerikaan (Hubert Dreyfus) en een in de V.S. docerende
professor (Serge Doubrovsky) zijn huidige ervaring rechtstreeks in verband brengt
met die gebeurtenissen; zelfs een F. Deloffre stelt zijn ongelooflijk conservatieve
opvatting (‘les étudiants demandent une autorité’) in het licht van de gebeurtenissen
van '68. Het blijkt een traumatische ‘cassure’ geweest te zijn, met als gevolg ofwel
een gecrispeerde verstarring (Deloffre), een modieuze oriëntering (Revault d'Allones),
ofwel een boeiende heroriëntering van het doen en denken in het universitaire kader
(J. Guénot). Verschillenden hebben lezenswaardige en soms ook stimulerende
inzichten op het universitaire leven, de nieuwe rol van de student (‘un futur délinquant’
noemt Jean Guénot hem!), de functie van de universiteit in deze maatschappij of in
die van morgen. Het is des te verrassender dat geen van hen veel schijnt nagedacht
te hebben over zijn eigen rol daarin. Verrassend en tekenend, en het geeft wel een
bijzondere bijklank aan de titel! Ja, hoe zien de professoren zichzelf eigenlijk, altijd
op sleeptouw genomen door andere machten? Alleen een Deloffre natuurlijk, als
stoere traditionalist, ziet zijn functie zeer duidelijk; met aan het andere uiteinde Judith
Miller, die alleen de boycot nog een zinnige daad vindt. Alle anderen gaan deze
vraag uit de weg. Jean Guénot en Madeleine Reberioux suggereren terloops, zonder
er veel consequenties aan vast te knopen, dat de verhouding ‘enseignant-enseigné’
van affectieve aard zou kunnen (moeten) zijn. Jammer dat er niet verder op ingegaan
werd; de zaak ‘Gabrielle Russier’ heeft de Franse opinie in dat opzicht toch heel
sterk gesensibiliseerd, en op tragisch-concrete manier de verhouding van
kennis-overdracht en liefdesrelatie als probleem gesteld.
E. De Kuyper

Jean Fourastié
Des Loisirs: pour quoi faire?
(Mutations-Orientations), Ed. Castermann/Poche, Tournai, 1970, 143
pp., BF. 90.
Zoals de (meer diepgaande en omvangrijker) studies van J. Dumazedier laboreert
dit werkje, gewijd aan de vrijetijdsbesteding, aan een m.i. vervalste probleemstelling,
die echter gemeengoed schijnt te zijn in deze tak van de menswetenschappen.
Enerzijds stellen de auteurs erg hoge verwachtingen in de ‘vrije tijd’: ‘réussir ses
loisirs’, schrijft Fourastié (p. 16), ‘c'est réussir sa vie même, c'est réussir sa
personnalité et favoriser celle des autres’. Uitstekend, maar dan moet de richting
consequent doorgedacht worden zoals Morin dat in een paar van zijn werken gedaan
heeft (zie ook het interview met Morin in Streven, juni 1968). Omdat Fourastié zowel
als Dumazedier echter een vrij strak begrip hebben van het fenomeen ‘arbeid’, wordt
meteen ook de ‘niet-arbeid’ van de vrije tijd op die manier begrensd. Vrije tijd wordt
dan gewoon een ekwivalent van ‘toerisme’ (een onderdeel van de vrijetijdsindustrie,
een tak van de economie) of een onderdeel van het zgn. ‘cultuurbeleid’ (een
departement van het staatsorganisme). Op die manier staan we vrij dicht bij de
vrijetijd als structurele uitlaatklep of recuperatiemodaliteit volledig ten dienste van
het produktieproces en onder een andere naam en vorm ingeschakeld in het
arbeidspatroon. Het ‘geluksidee’ daarbij betrekken of zelfs als leuze voorop te stellen,
is niet alleen een verkeerde benadering van het probleem, maar draait uiteindelijk
uit op een vorm van samenzwering: de vervreemding van de arbeid kan misschien
nog aangetoond worden, die van de vrije tijd heel wat moeilijker, juist omdat ze
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gedragen en gesluierd wordt door dit geluksprincipe, dat slechts een verkapte vorm
is van uitbuiting. Deze auteurs zijn slachtoffers van de ‘mythe’ van de vrije tijd, die
ze pretenderen te bestuderen. Ze helpen het idee in stand houden dat ‘vrije tijd’ op
gelijke voet gesteld kan worden met ‘vrijheid’ of ‘bevrijding’; ze menen bewezen te
hebben dat welvaart gelijk staat met geluk; of hoe statistieken gebruikt worden om
een filosofie te propageren die uiteindelijk ertoe dient om een politiek te dekken!
E. De Kuyper

Rolf-Ulrich Kaiser
Das Buch der Neuen Pop Musik
Econ Aktuell, Düsseldorf, 1969, 204 pp., DM. 10,-.
Uitgeverijen worden er zich stilaan van bewust dat er zo iets als popmuziek bestaat,
en dat dus ook daarover boeken gemaakt - zo niet geschreven - kunnen worden.
Aan dit minimalistisch opzet beantwoordt het werkje van Kaiser: journalistiek op z'n
slechtst, vol fouten en onjuistheden, pretentieus en hol. Maar vlot! Jammer genoeg
ook vertaald in het Nederlands.
E. De Kuyper

Streven. Jaargang 24

324

Geschiedenis
Elliott, J.H. - The Old World and the New, 1492-1560. - Cambridge University
Press, London, 1970, 60 pp., Cloth 35/-, Paper 12/-.
Neusner, Jacob - A Life of Jochanan ben Zakkai (c I - 80 C.E.). - (Studia Post
2
Biblica), Brill, Leiden, 1970 , XX, 279 pp., f 62,-.
Schlumbohm, J. - Der Verfassungskonflikt in Preussen 1862-1866. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970, 96 pp., DM. 6,80.
Speer, Albert - Inside the Third Reich. - Weidenfeld and Nicholson, London,
1970, 596 pp., 85/-.
Verstegen, Vedastus - Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging te
Lokeren. - A.C.W., Lokeren, 1970, 82 pp.. Weber, Christoph - Kirchliche Politik
zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. - Matthias-Grünewald Verlag,
Mainz, 1970, XX, 198 pp., DM. 30,-.

Dieter Golombek
Die politische Vorgeschichte des Preussen Konkordats, 1929
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1970, 135 pp., DM. 29,-.
Na de Eerste Wereldoorlog was de republiek van Weimar politiek geïsoleerd: de
zware economische en politiek-morele druk waren wel haast ondragelijk. De republiek
zelf was resultante van een autoritair-bureaucratisch ‘Wilhelminisch’ verleden en
een in bloed gesmoorde poging tot radicale sociale hervormingen in 1919-1921. De
voormannen van de SPD, Noske, Ebert cs., probeerden de republiek te redden door
het op een akkoord te gooien met legerleiding en vrijkorpsen. Daarmee was het
aanzien van de SPD als hervormende, op emancipatie gerichte partij geschonden.
Opdat, in de woorden van Noske, ‘de arbeiders het dak boven het hoofd dienden
te houden’, moest het bureaucratische apparaat van de Pruisische staat blijven
bestaan en de Duitse industriële leiders in functie blijven. De SPD viel tussen wal
en schip, geen werkelijke verandering werd geboden, daardoor was de republiek
van Weimar ook intern zwak. De SPD had geen meerderheid in de Reichstag en
diende met andere partijen samen te werken en compromissen te sluiten, onder
dwang van ‘realpolitische Notwendigkeiten’. Het werk van Golombek is een case
study van het totstandkomen van zo'n compromis. Zowel de Pruisische
roomskatholieken als het Vaticaan probeerden na 1919 de resten van het
‘Kulturkampf’-verleden zo snel mogelijk op te ruimen. Te meer omdat in het
anti-religieuze streven van de SPD een ernstige bedreiging werd gezien. Een
concordaat zou een uitstekend middel zijn in de strijd tegen scheiding van kerk en
staat.
In de partijconstellatie van 1919 tot 1932 nam de Zentrum Partei een sleutelpositie
in; deze positie werd gebruikt om een nieuwe interpretatie te geven aan artikel 137
van de Riechsverfassung waarin de verhouding kerk-staat geregeld werd, en om
dit te ‘bekronen’ met het concordaat van 1929.
F. Nieuwenhof

Rudolfine Freiin von Oer
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Die Säkularisation 1803
Vorbereitung, Diskussion, Durchführung
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970, 90 pp., DM. 6,80.
Men versta de term secularisatie in zijn oorspronkelijke betekenis: het onttrekken
van wereldlijke macht aan geestelijke personen (bisschoppen) en instellingen
(kloosters). Een patente methode om geleden verliezen en verminderde inkomsten
te compenseren. In dit boek een aantal teksten over de ‘Grosse Säkularisation’ van
1803. Deze werd op gang gebracht door de Fransen. De verovering van de
linker-Rijnoever en van o.a. Toscane ontnam gebieden aan verschillende vorsten.
De Fransen stelden een schadeloosstelling voor uit de ‘geestelijke’ vorstendommen.
Bij de vrede van Lunéville (1801) werd voorzien in een conferentie te Rastadt. In
1803 bracht deze conferentie de ‘Reichsdeputationshauptschluss’ tot stand. Eén
kwart van het boekje wordt gevuld door een uittreksel uit dit besluit. Van de in de
ondertitel aangekondigde voorbereiding en discussie moet men zich dan ook niet
teveel voorstellen. Interessant is om op te merken hoe de aartsbisschop

Streven. Jaargang 24

325
van Mainz (die tevens aartskanselier van het Heilige Roomse Rijk is) de paus erop
wijst dat hij tenminste nog iets gered heeft (zijn eigen positie) en daarom niet
ontevreden is. Voor de vaderlandse historie wijs ik op de positie van de Prins van
Oranje. In 1796 reeds wordt er in een geheim verdrag tussen Frankrijk en Pruisen
gesproken over de mogelijke terugkeer van deze vorst naar Holland; indien dat t.z.t.
niet mogelijk zal zijn, worde hij op andere wijze aan territorium geholpen. Het zal in
1803 Fulda worden, een goede oefenschool voor de grootste Koning der
Nederlanden.
Marcel Chappin

Christopher Brooke
The Twelfth Century Renaissance
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1969, 216 pp., 132
pl., 21 klpl., BF. 168.
Het vraagt meestal een lange weg om door het historische feitenmateriaal heen te
dringen tot een menselijke aanwezigheid. Christopher Brooke echter verstaat de
kunst om die weg heel snel af te leggen, zonder het contact met de feiten op te
geven. Hij structureert zijn evocatie van de twaalfde eeuw zo dat ze op verschillende
niveaus kan werken, als inleiding voor wie met deze periode helemaal niet vertrouwd
is of als samenvatting voor wie reeds over een zekere feitenkennis beschikt. Dit
resultaat bereikt hij door een systeem aan te wenden en de grote stromingen van
de twaalfde eeuw te verpersoonlijken in figuren als Heloise en Abelard, Joannes
van Salisbury, Gratianus van Bologna, Theophilus, Gilbertus van Autun, Suger,
Geoffrey von Monmouth en Wolfram van Eschenbach. Een dergelijk systeem vertoont
het nadeel andere figuren in de schaduw te laten, het institutionele op de achtergrond
te schuiven (hetgeen zich bijvoorbeeld wreekt in de behandeling van de architectuur),
maar dit nadeel weegt niet op tegen het directe contact dat men met een beschaving
krijgt. Een goede bibliografie en registers maken aanvulling gemakkelijk. De illustratie
is uitstekend verzorgd, zoals past voor een deel uit de serie Library of European
Civilization.
S. Heester

Politiek
Frenzke, Dietrich - Die Anerkennung der DDR. - Wissenschaft und Politik, Köln,
1970, 128 pp., DM. 8,50.
Linke, Horst Günther - Deutsch-sowjetische Beziehungen bis Rapallo. Wissenschaft und Politik, Köln, 1970, 295 pp., DM. 35,-.
London, Kurt - Die permanente Krise. - Wissenschaft und Politik, Köln, 1970,
247 pp., DM. 14,-.
Meissner, Boris, hrsg. - Die deutsche Ostpolitik 1961-1970. Kontinuität im
Wandel. - Wissenschaft und Politik, Köln, 1970, 448 pp., DM. 38,-.
Rubinstein, Renate - Jood in Arabië. Goi in Israël. - Meulenhoff, Amsterdam,
1970, 156 pp., f 10,-.
Schubert, Klaus von - Wiederbewaffnung und Westintegration. - Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1970, 216 pp., DM. 7,-.
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David Butler and Donald Stokes
Political Change in Britain
Forces Shaping Electoral Choice
Macmillan, London, 1969, 516 pp., £4.50.
Wat beweegt de kiezers in die enkele ogenblikken die zij hooguit één keer per jaar
- soms niet eens zo vaak - nodig hebben om hun stem uit te brengen en aldus hun
bijdrage te leveren in het proces der parlementair-democratische wilsvorming?
Tot voor kort was dit een onderwerp van veel politieke speculatie. Nauwkeurige
gegevens bezat men niet. De uitslagen van de verkiezingen werden per kiesdistrict
verzameld en bekend gemaakt. De kiezers werden dus op hoopjes van enkele
duizenden - of tienduizenden zoals in Engeland - geveegd en die hoopjes kon men
met elkaar vergelijken, meer niet. Men kon de stedelijke kiesdistricten vergelijken
met die van het platteland, die uit arbeiderswijken met die uit middenstandswijken,
die uit het noorden met die uit het zuiden en daaruit moest men dan maar zien af
te leiden wat er precies was gebeurd in de ontwikkelingsgang van het politiek denken
der burgers.
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Wát men er uit afleidde, hing merendeels af van de politieke ervaring, de
verbeeldingskracht of de vooringenomenheid dergenen die in de pers, in de
partijvergaderingen of in het parlement commentaar op de verkiezingsuitslag
leverden. Het beschikbare cijfermateriaal bleef nu eenmaal uiterst gebrekkig en
opende met name geen inzicht in de motivatie van de kiezers.
De weg naar dit inzicht werd pas goed dertig jaar geleden geopend door de
opkomst van het opinieonderzoek. Vrijwel aanstonds richtte dit onderzoek zich ook
op de politiek. Weliswaar maakte het daarin kapitale blunders, zoals in 1948 toen
het President Truman een verpletterende nederlaag voorspelde nog vlak voordat
Truman de verkiezingen won en zoals thans - anno 1970 - wéér met zijn
‘voorspellingen’ over de uitslag van de Britse verkiezingen, maar in de analyse
achteraf heeft het betere resultaten opgeleverd. Met name in Amerika, waar een
team van sociologen aan de Ann Arbor universiteit in Michigan een zeer breed
onderzoek instelde naar de verkiezingsresultaten van 1952 en 1956 en deze
resultaten in een aantal omvangrijke boekdelen vastlegde.
Tot dit team behoorde Donald Stokes, die nu samen met een Britse collega van
Oxford de resultaten van een soortgelijk onderzoek in Engeland over de jaren 1963
tot 1966 heeft gepubliceerd in dit boek.
Een eenvoudige zaak was dat allerminst. Het besluit van de kiezer om zus of zo
te stemmen wordt nu eenmaal door een hele reeks van factoren beïnvloed. Daar
speelt zijn leeftijd een rol in, zijn relaties tot zijn gezin en zijn buren, zijn gevoel van
verbondenheid met zijn stand of zijn klasse, zijn gevoeligheid voor beïnvloeding
door de publiciteitsmedia, zijn mate van enthousiasme voor een nieuwe partij of van
traditionele verbondenheid aan een oude, het optreden van de leiders der partijen,
de mate waarin hun beleid het welbevinden van de kiezers heeft verbeterd of
verslechterd, de algemene tendensen in de wereldpolitiek en in de wereldeconomie
- om maar enkele van de meest belangrijke factoren te noemen. Al deze factoren
hebben de beide auteurs in hun onderzoekingen betrokken. Zij geven een analyse
van het Britse kiezerscorps zoals er tot dusverre nog geen verscheen. Bijzonder
belangrijk studiemateriaal voor ieder die zich interesseert voor wat er onder de
oppervlakte van een parlementsverkiezing gaande is. Zowel in Engeland als hier.
Hans Hermans

Heinz Brahm
Der Kreml und die CSSR, 1968-1969
Kohlhammer, Stuttgart, 1970, 144 pp., DM. 12,80.
De auteur is medewerker aan het Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und
internationale Studien in Keulen. Hij publiceerde reeds drie belangrijke werken op
het gebied van de Sovjetologie: Trotzkys Kampf um die Macht, Pekings Griff nach
der Vormacht en Russische Revolution und Weltrevolution, die hier vroeger ook
besproken werden. Ook in dit boek, dat gaat over de gebeurtenissen in het
Tsjechoslovakije van 1968, demonstreert de auteur zijn deskundigheid. Het eerste
deel gaat over de confrontatie met de Sovjet-Unie. De spanning wordt geanalyseerd
en de auteur toont de evolutie van de gebeurtenissen die moesten leiden tot een
climax. In een tweede deel wordt de Russische gewapende interventie geanalyseerd.
In een derde deel de gevolgen van die interventie en de restauratie van de macht.
Verdient doorgewerkt te worden.
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A. Van Peteghem

George Thayer
The Farther Shores of Politics
The American Political Fringe Today
Allen Lane The Penguin Press, London, 1968, 610 pp., 50/-.
Op verre afstand gezien is Amerika een twee-partijen staat. Daar mag een enkele
keer, zoals bij de verkiezingen van 1968 eens een derde partij zich in de
verkiezingsstrijd mengen; het mag er soms zelfs naar uitzien alsof zo'n derde partij,
zoals die van Wallace, roet in het eten van de normale tweekamp dreigt te gooien,
maar al meer dan honderd jaar sluiten de Amerikanen de gelederen iedere vier
jaren weer achter nog steeds dezelfde banieren van Republikeinen en Democraten.
Op dit punt biedt de Amerikaanse politiek het beeld van een consensus.
Toch is die consensus niet zó algemeen als hij oppervlakkig gezien lijkt. Onder
die oppervlakte krioelt het letterlijk van allerlei groeperingen, die zich ergens in dat
uitgestrekte Amerikaanse continent, ergens tussen de mensenmassa's van de
Amerikaanse miljoenensteden op eigen houtje in de politiek werpen. Daar zijn er,
die vrij on-
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schuldige leuzen in hun vaandel voeren. Een Partij voor Belastingverlaging
bijvoorbeeld, een Partij voor de Arme Man, een Vegetariërspartij. Maar daar zijn
ook partijgroeperingen bij die onder de dekmantel van de fraaiste namen - de
Theocratische Partij, de Nationale Renaissance Partij, de Partij der Amerikaanse
Indiaanse Nationalisten, de Yockey Beweging en ga zo maar door - allerminst
onschuldige doeleinden nastreven. Uiterst rechtse en uiterst linkse groeperingen,
die soms nauwelijks in de openbaarheid van de politieke propaganda treden en als
een soort geheime genootschappen fungeren, maar die bepaald niet kieskeurig zijn
in de keuze van hun middelen. Die als het erop aan komt voor geen geweld
terugschrikken en zich in het geheim duchtig op het gebruik van wapens
voorbereiden.
Sommige van die groepen en hun leiders zijn ronduit belachelijk. Zij werken met
schertsceremonies; hun jargon zit vol holle retoriek - maar zij vormen met z'n allen
een gevaar. Niet alleen een direct gevaar voor diegenen onder hun tegenstanders
die zij met wapengeweld te lijf willen, maar ook een politiek gevaar omdat hun
gewelddaden op een onzalig ogenblik kunnen fungeren als een vonk in het kruitvat.
Het ligt er maar helemaal aan hoe zich de algemene verhoudingen binnen Amerika
ontwikkelen. Komen de politieke hartstochten op een hoogtepunt dan kan zo'n kleine
groep een uiterst gevaarlijke uitbarsting provoceren.
George Thayer's boek is aan deze kleine, felle, fanatieke groepen, die zich in de
Amerikaanse politiek proberen te roeren, gewijd. Aan de rafels van de ‘Stars and
Stripes’.
Zulke boeken zijn er wel meer verschenen in het verleden. In de dagen van
Roosevelt kwamen er ettelijke uit, die breeduit de gevaren beschreven van ofwel
uiterst rechtse ofwel uiterst linkse groeperingen. De meeste van deze boeken
vormden een soort Cassandra-literatuur. Hun sombere voorspellingen zijn achteraf
niet uitgekomen. Thayer probeert niet in de toekomst te kijken. Hij bewaart een
zekere afstand; de afstand van de ironie. Maar hij geeft wel een duidelijk beeld van
een aantal onderstromingen in de Amerikaanse politiek die iets verklaren van de
populariteit die een figuur als Wallace in de weken vlak voor de verkiezingen van
1968 scheen te genieten. Voor wie die onderstromingen interesseren is het een
boeiend boek; voor anderen misschien meer een amusante curiositeit.
Hans Hermans

Sociale wetenschappen
Antonini, Fausto - L'homme furieux. L'agressivité collective. - Hachette, Paris,
1970, 238 pp..
Bain, A.D. - The Control of the Money Supply. - Penguin, Harmondsworth,
1970, 175 pp., 9/-.
Bierenbroodspot, Dr. P. - De therapeutische gemeenschap en het traditionele
2
psychiatrische ziekenhuis. - Boom en Zn., Meppel, 1970 , 203 pp., f 18,50.
Bourdieu, Pierre - Zur Soziologie der symbolischen Formen. - Suhrkamp,
Frankfurt, 1970, 207 pp., DM. 14,-.
Bouthoul, Gaston - L'infanticide différé. - Hachette, Paris, 1970, 253 pp..
Cipolla, Carlo M. - European Culture and Overseas Expansion. - Pelican,
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 201 pp., 6/-.
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Erikson, Erik H. - Jugend und Krise. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 334
pp., DM. 29,50.
Gelder, Prof. Dr. L. van - Problemen van werkende jongeren. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 66 pp., f 8,-.
Groothuyse, Dr. J.W. - De arbeidsstructuur van de prostitutie. - Van Loghum
Slaterus, Deventer, 1970, 217 pp., f 22,50.
Grossman, Gregory - Economische stelsels. - (Prisma), Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 202 pp..
Hammerich, Dr. K. e.a. - Sport en Volksgezondheied. - (Sportcahiers n. 6),
N.K.S., 's-Hertogenbosch, 1970, 60 pp., f 4,-.
Hawkins, E.K. - The Principles of Development Aid. - Penguin, Harmondsworth,
1970, 152 pp., 7/-.
Josselin de Jong, Prof. Dr. P.E. de - Contact der continenten. - Universitaire
Pers, Leiden, 1969, 144 pp., f 16,-.
Lyman, Stanford M. and Marvin B. Scott - A Sociology of the Absurd. - Appleton,
Century, Crofts, New York, 1970, 221 pp..
Mattinson, Janet - Marriage and mental handicap. - Duckworth, London, 1970,
231 pp., 50/-.
Mousseau, Jacques - Cinq dollars pour un empire. - Denoël, Paris, 1970, 304
pp.. Semmel, Bernard - The Rise of Free Trade Imperialism. - Cambridge
University Press, London, 1970, 250 pp., 70/-.
Sen, Amartya, ed. - Growth Economics. - Penguin, Harmondsworth, 1970, 549
pp., 12/-.
Tinbergen en Peterson - Deelgenoten in ontwikkeling. - Staatsuitgeverij, Den
Haag, 1970, 139 pp., f 4,75.
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Woestijne, Prof. Dr. W.J. van de - Inleiding in het economisch denken. (Prisma), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 265 pp..
Woodman, Dorothy - Himalayan Frontiers. - Barrie and Rockliff, London, 1969,
423 pp. en 32 kaarten, 90/-.
Zimmermann, Walter - Fehlzeiten und industrieller Konflikt. - Enke, Stuttgart,
1970, 207 pp., DM.33,-.

Hans Chresta
Jugend zwischen Konformismus und Opposition
Benziger Verlag, Einsiedeln, 1970, 228 pp., DM. 17,80.
De vragen die in dit boek behandeld worden, luiden in de ondertitels: ‘Wie verhält
sie sich in der Freizeit?’, ‘Wie ist ihre Stellung zu Beruf und Gesellschaft?’ en het
antwoord wordt duidelijk gesteld: ‘Eine Sozialpsychologische Untersuchung gibt
Auskunft’. Of misschien toch niet? Eugen Lemberg, Professor für Soziologie des
Bildungswesens, zet in het voorwoord achter het ‘beruhigende Bild’ van de Zwitserse
jeugd een vraagteken. Er wordt geconstateerd dat ze zich aanpassen. Chresta zegt
het zo: ‘Wir sind der Ansicht, eine der wertvollsten Entdeckungen unserer
Untersuchung bilde das deutliche Hervortreten dieser aufgeschlossenen
Grundhaltung der meisten Jugendlichen, sowohl in der Freizeit, als auch gegenüber
den Berufsproblemen und der Gemeinschaft. Unsere Jugendlichen zeigen eine
realistische Einstellung zur Freiheit. Sie sind in überwiegender Zahl ordnungsbewusst
zu Arbeit und Beruf, zum Lehrmeister und Lehrbetrieb, zur Berufsschule und
Weiterbildung. Sie sind orientiert und interessiert an den Problemen unserer Zeit’.
Het door ‘Gulf Oil Switzerland SA’ gratis verwerkte statistische materiaal geeft
een positief beeld. Met positief wordt dan door de schrijver bedoeld ‘de jeugd wenst
zich ondanks protesten aan te passen’. Maar wie heeft daar ooit aan getwijfeld?
F. Nieuwenhof

A. Whitehead
In the service of old age
Pelican, Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 155 pp..
In het voorwoord geeft R. Barton het probleem kwantitatief aan: 13% van de
bevolking is ouder dan 65 jaar en daarvan is 13% weer gestoord. (Deze cijfers
worden bij ons ook gevonden). De schrijver analyseert het probleem meer kwalitatief:
vaak is het niet eens nodig om meer bedden beschikbaar te krijgen ter verbetering
van de geriatrische zorg. Van meer belang is de aanpak: met name gaat het erom
of een instituut meer democratisch of autocratisch functioneert. Het eerste houdt
in, dat zowel staf, patiënten als ook de familie en bezoekers werkelijk in het werk
betrokken worden. Een meer autocratische instelling is gekenmerkt door een vrij
strakke ‘pikvolgorde’ waarbij de laagste, in casu de patiënt, altijd de dupe is. Worden
niet alle zeilen bijgezet, dan verwordt de verpleegde geriatrische patiënt tot een
duffe lijder aan wat Barton noemt ‘institutie neurose’. Dit is niet nodig. De schrijver
legt de nadruk op de rehabilitatie als doel van het werk. Dit houdt dan niet alleen in
revalidatie in de lichamelijke zin, maar vooral het herstel van de waardigheid van
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de verpleegde. Daarvoor is dan een andere vorm van democratisering nodig, nl. in
de relatie van verpleging tegenover verpleegde. In deze relatie is het belangrijk, dat
er een echt gesprekscontact wordt onderhouden met de verpleegde. Verder geeft
veel bezoek, ook van kinderen, verbetering van contact met de buitenwereld en
informatie daaromtrent. Gedetailleerd wordt beschreven hoe het toegaat in de
psychiatrische inrichting Severalls in het mooie Sussex op de psychogeriatrische
unit. Verder wordt een hoofdstuk gewijd aan de gemeenschapszorg. Het blijkt, dat
de organisatorische en financieringsproblemen in Engeland zeer verwant zijn aan
die bij ons. Ook deze schrijver klaagt, dat er soms vele sociale diensten contact
onderhouden met één gezin.
We krijgen geen cijfers te zien waaruit zou kunnen blijken of het in Noord-Sussex
beter is gesteld met de geriatrische zorg dan in Londen of b.v. Amsterdam. Wel
blijkt Enoch Powell dit onderwerp in een boek behandeld te hebben met evenveel
pessimisme als hij tentoonspreidt inzake het raciale probleem. Overigens geeft dit
boekje weinig of geen literatuur en daarbij wordt de naam van Herman Simon uit
Gütersloh toch wel gemist. Terecht wordt met veel waardering de gezinsverpleging
in Gheel genoemd. Een index ontbreekt en dat is jammer.
Het boek getuigt van visie op het gebied van de psycho-geriatrische zorg, al staan
er weinig geheel nieuwe ideeën in. Het is prettig leesbaar geschreven en interessant,
zowel voor vakmensen van de verschillende disciplines als ook voor leken.
J.H. van Meurs
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Gerald Leinwand e.a.
Problems of American Society
Washington Square Press, New York, 1969/1970, $ 0,75 per deeltje.
Niet alleen in Nederland, ook in Amerika neemt de belangstelling van het onderwijs
voor de actuele problemen van het maatschappelijk leven zienderogen toe. De
school kán nu eenmaal deze problemen niet meer voorbijgaan. In de nieuwe structuur
van ons voortgezet onderwijs is dat ook duidelijk vastgelegd.
In het kader nu van deze toenemende belangstelling heeft de Washington Square
Press - een dochteronderneming van Simon and Schuster - in New York de uitgave
van deze serie boekjes ter hand genomen. Boekjes van 160 tot 200 bladzijden in
pocketformaat, op fraai papier gedrukt en met tal van illustraties verlucht. Boekjes
over de maatschappelijke problemen van Amerika. Boekjes, bestemd om in de
school te worden gebruikt.
Van de veertien deeltjes, die tot dusverre in deze serie verschenen, ontvingen
wij er na een verrassende kennismaking op een onderwijstentoonstelling in Atlantic
City, vijf. Een over The slums, een, gewijd aan de problemen van The consumer,
een over de verkeersproblemen, The traffic jam, een over Air and water pollution
en een over The city as a community.
Deze boekjes hebben allemaal eenzelfde indeling. Zij openen met een
samenvatting van het probleem - meestal rond vijftig tot zestig bladzijden. Daarna
volgen de ‘Selected Readings’ - fragmenten uit boeken, tijdschrift- of krante-artikelen
over hetzelfde onderwerp. In de keuze van die fragmenten hebben de auteurs
getracht zoveel mogelijk verschillende aspecten van het betreffende probleem te
belichten en ook zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten naar voren te brengen
zodat de leerlingen, van het een op het ander overgaande, zichzelf een oordeel
kunnen vormen en niet klakkeloos de opinies van de inleider hoeven te volgen. Dat
is op zichzelf al een heel grote verdienste van deze boekjes.
Een tweede, mogelijk nog belangrijker verdienste is hun openhartigheid. Zij
verbloemen niets. Zij leggen de vinger regelrecht op de wonde plekken in de
Amerikaanse samenleving. Het boekje over de slums bijvoorbeeld - en andere over
het negervraagstuk, over de armoede, over de criminaliteit enz. - is geschreven
vanuit een bewogenheid, die de jeugd aanspreekt.
Hans Hermans

Gedragswetenschappen
Bolleman, Drs. Th.G. - Het sociaal belemmerde kind. - (Acta paedagogica
3
Ultrajectina), Wolters Noordhoff, Groningen, 1970 , 73 pp., f 7,90.
Dijk, W.K. van en L.C. Hulsmann - Drugs in Nederland. - Paul Brand, Bussum,
1970, 254 pp., f 19,90.
Harris, Thomas A. - The book of choice. - Cape, London, 1970, 278 pp., 35/-.
Kellner, Erich, Hrsg. - Sexualität ohne Tabu und christliche Moral. - (Gespräche
der Paulusgesellschaft), Chr. Kaiser Verlag, München / Matthias Grünewald
Verlag, Mainz, 1970, 191 pp., DM. 12,80.
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Iona and Peter Opië
Children's Games in Street and Playground
Oxford University Press, London, 1969, 371 pp., geïll., 40/-.
Een erg gespecialiseerd boek, met als referentiepunt de Angelsaksische wereld (in
korte noten wordt wel verwezen naar parallellen op het continent, maar - samen
met de beknopte historische schetsen - is dit slechts een aanvullend onderdeeltje).
De grote categorieën van kinderspelen die te vinden zijn in de verschillende Britse
streken, worden uitvoerig beschreven met behulp van vergelijkende lijsten betreffende
de benamingen, variaties in het verloop van het spel, en aard van dat spel; dit laatste
wordt dan nog kleur bijgezet door getuigenissen van kinderen zelf. Door de liefde
(ik vermoed dat er geen andere term voor bestaat!) waarmee dit werk geschreven
is, groeit het beslist uit boven het waardevolle en academische werk (dat het ook
is), en kan gelezen worden als een bloemlezing of dagboek ‘uit het rijke kinderleven’.
Waaraan het te danken is dat dit niet een indrukwekkende maar saaie opsomming
is geworden van riten en gebruiken die door de volwassen observator waargenomen
worden als een verafgelegen en vergeten continent door een etnoloog, achterhaalt
de lezer meteen in de eerste bladzijden. Daar schrijven de auteurs dat de wereld
van het kind bijna uitsluitend vanuit een
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volwassen/kind-relatie wordt benaderd, zonder rekening te houden met zo iets als
een ‘child-to-child complex’: een eigen maatschappelijke orde in de kinderwereld,
waar de volwassenen geen deel aan kunnen hebben en die ten volle tot uiting komt
in het spontane kinderspel. Dat spel kan het best ontplooid worden in puinhopen,
op straat of in andere ‘wildernissen’. Meteen wordt dit boek een pleidooi voor het
vrijlaten van het kinderspel, tegen de bemoeizucht van de volwassenen die menen
het spel te moeten opvangen in een geplanificeerde politiek van speelpleinen en
speelgronden. Deze laatste maken het spel steriel, de ‘ruimtelijke chaos’ daarentegen
stimuleert het. Het kinderspel wordt niet bedreigd door de overdaad aan
concurrerende verschijnselen (w.o. de tv wel een van de belangrijkste factoren zal
zijn), maar door een overdaad aan promotie! ‘Children should be allowed this last
freedom: to play their own games in their own way’ (p. 16).
E. De Kuyper

J.A. Hadfield
Psychotherapie
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 495 pp., f 7,50.
In dit veelomvattende boek is een erudiete psychotherapeut aan het woord die
vanuit een langjarige ervaring zich heenbuigt over oude en nieuwe richtingen in de
psychotherapie. Hij staat lang stil bij de moderne scholen in de dynamische
psychologie (Mc Dougall, Freud, Jung, Adler) en voorziet de hier vigerende
theoretische concepten van kritische opmerkingen. In de gedragstherapie heeft
Hadfield zich kennelijk te weinig verdiept om daar veel over te kunnen zeggen. In
het laatste zeer lijvige hoofdstuk bespreekt de auteur de zogenaamde rechtstreekse
reductieve analyse, een door hem zelf ontwikkelde zienswijze en methodiek. Vanuit
die neo-analytische visie belicht hij de belangrijkste onderwerpen uit de neurosenleer,
vaak aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk.
Het onderhavige boek is boeiende lectuur voor insiders op psychotherapeutisch
gebied en kan aan belangstellende artsen en psychologen van harte worden
aanbevolen.
J.J.C. Marlet

Medische wetenschap
Lorenz, Konrad - Essais sur le comportement animal et humain. - Ed. du Seuil,
Paris, 1970, 484 pp..
Verhülsdonk, Eduard - Signale aus dem Mediokosmos. - Knecht, Frankfurt,
1970, 367 pp., DM. 26,80.

G. Harrison, e.a.
Biologie van de mens, I en II
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Aula, Utrecht, 1970, 348 en 261 pp., f 11,-.
Biologie van de mens houdt toch iets meer in dan menskunde, dat reeds lange tijd
een belangrijke fractie vormt van het onderwijsvak biologie. Het is méér, omdat
biologische methodieken op de mens toegepast worden over een breder terrein
dan dat van de anatomie en fysiologie van organen in het menselijk lichaam. Het
is ook méér, omdat daarin een modernere versie vervat ligt, die de mensheid
beschouwt in nieuwe dimensies - als een biologisch afgezonderde groep of soort
met subgroepen of populaties, die tevens in relatie staan tot hun milieu.
Deze tak van de biologie droeg vroeger veelal de naam van fysische antropologie;
in het Engelse taalgebied spreekt men nu liever van ‘human biology’ (dat is ook de
titel van de oorspronkelijke Engelse uitgave); in Nederland hoort men aan enkele
vooruitstrevende universiteiten meestal de term ‘antropobiologie’. Object van deze
biologie is niet zozeer ‘de’ mens, maar juist de mensen zoals ze zich in vele
biologische variaties aan ons voordoen. Het gaat dus primair om biologische
verschillen die zowel naast elkaar kunnen voorkomen als elkaar in tijd kunnen
opvolgen. Komen ze naast elkaar voor dan valt ons dat het duidelijkst op tussen
mensen onderling, die elk qua aanleg en milieu uniek zijn (1); op bredere schaal
constateren we die verschillende tendenties tussen grotere groepen, die dan voor
het gemak met ‘rassen’ worden aangeduid (2). Volgen deze verschillen elkaar in
tijd op, dan denken we allereerst aan de ontogenetische ontwikkeling die elk mens
doormaakt vanaf de bevruchting tot de dood (3); en na Darwin is het vermoeden
ontstaan dat de hele mensheid iets dergelijks heeft doorgemaakt (hoewel op heel
andere basis), en dat vangen we onder het begrip evolutie (4).
Grofweg is deze vier-deling binnen de antropobiologie juist. In twee Aula-pockets
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hebben vier vooraanstaande Engelse biologen dit vakgebied behandeld. Het geheel
mist daardoor iets van eenheid in aanpak en visie. Een tweede bezwaar is dat het
Spectrum pas na zes jaar een vertaling heeft kunnen aanbieden, die weliswaar niet
lijdt aan gebrek aan accuratesse, maar wel aan actualiteit. Met name biologische
wetenschappen, die lange tijd een beschrijvend-systematische fase hebben
doorgemaakt, ondergaan nu een snelle ontwikkeling in hun methoden, technieken
en resultaten daarvan; ook van die accentverschuiving geeft het boek onvoldoende
indruk. Maar wat er wel staat, is degelijk. Het hoofdstuk over evolutie biedt een goed
overzicht van de huidige inzichten én onzekerheden; de erfelijkheidsleer krijgt een
extra toevoeging wat betreft het typisch menselijke karakter van huwelijkssystemen
en milieuinvloeden; de individuele groei van mensen wordt met veel grafieken
toegelicht; en dat biologische verschillen het hele scala van organisme, weefsels,
cellen en moleculen kunnen doorlopen, wordt uitvoerig aangetoond.
G. Verschuuren

Mette Ejlersen
Orgasme bij de vrouw
(Alpha boek), N.V.S.H., 's Gravenhage, 1970, 127 pp..
De Deense schrijfster was er al van overtuigd dat het vaginaal orgasme bij de vrouw
niet bestond vóórdat ze aan dit boek begon. Haar mening dat dit vaginaal orgasme
gecreëerd en bedacht was door mannen en dat het vrouwelijk orgasme hoofdzakelijk
door clitorale prikkeling wordt teweeggebracht, vond zij bevestigd in geraadpleegde
literatuur en met name in een serie interviews (van 10 Deense artsen en van 17
vrouwen, w.o. 4 prostituées).
Erg secuur ging zij niet te werk. Daar had zij ook weinig behoefte aan, want haar
solide vooroordeel stiet op weinig weerstanden, al zeker niet bij vrouwen. De
journalistieke weergave van haar kruistocht tegen het vaginaal orgasme is weinig
subtiel en bepaald onkritisch, wat niet wegneemt dat de schrijfster een groot stuk
gelijk aan haar kant heeft. Wie er voor voelt langs deze weg kennis te maken met
bedoelde overtuiging, kan dit alphaboekje kopen. De lezer vindt dan als toegift een
bijdrage over ‘het evenwichtige huwelijk’ van Inge en Sten Hegeler, waarin dit
bekende echtpaar de mening van Mette Ejlersen adstrueert en er nog een schepje
bovenop doet.
J.J.C. Marlet

Literatuur
Auswahl 70. Neue Lyrik - neue Namen. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
144 pp., M. 3,90.
Deleu, Jozef - Nachtwerk. - Standaard, Antwerpen, 1970, z.p., BF. 200.
Haasse, Hella S. - Krassen op een rots. Notities bij een reis op Java. - Querido,
Amsterdam, 1970, 196 pp., f 14,90.
Hannelore, Robin - Voyeur. - Brito, Antwerpen/Amsterdam, 1970, 133 pp..
Kahn-Wallerstein, Carmen - Die Frau im Schatten. - Francke, Bern, 1970, 363
pp., SF. 32,50.
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Keller, Gottfried - Das Sinngedicht. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 298
pp..
Kijk, Willem Elsschot. - Querido, Amsterdam, 1970, 77 pp., f 2,90.
Nolthenius, Helene - De afgewende stad. - Querido, Amsterdam, 1970, 141
pp., f 10,90.
Poesiealbum 35. Werner Lindemann. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 32
pp., 90 Pf.
Weber, Werner - Forderungen. Bemerkungen und Aufsätze zur Literatur. Artemis, Zürich, 1970, 312 pp., SF. 26,-.

Endre Ady, e.a.
Werk uit Hongarije / Poëzie
Manteau, Brussel, 1969, 157 pp..
Deze bloemlezing van Hongaarse poëzie uit de 20e eeuw kwam tot stand dank zij
een Belgisch-Hongaars cultureel akkoord. De samensteller ervan, Antal Sivirsky,
is docent in het Hongaars te Utrecht. In een paar inleidende bladzijden schetst hij
de geschiedenis van de dichtkunst in Hongarije en situeert hij de grote stromingen
en hun belangrijkste vertegenwoordigers: Balassi, Csokonai, Petöfi, Ady. De poëzie
van ieder dichter van wie werk werd opgenomen, wordt telkens kort getypeerd.
Naast Sivirsky werkten ook Clara Haesaert, Ankie Peypers, Bert Decorte en Karel
Jonckheere mee aan de herdichting in het Nederlands van deze bloemlezing. Met
Karel Jonckheere willen wij hopen dat ‘deze overheveling in ons taalgebied de
Magyaarse psyche zal doen winnen aan uitdieping en duidelijker menselijke trekken.
Aldus vormt deze bloemlezing een noodzakelijke bijdrage tot wederzijds begrip en
aanvoelen’.
J. Gerits
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André Claeys
Grote Mungu
De Clauwaert, Leuven, 1970, 262 pp., BF. 165.
Hoe zal de wereld evolueren, nu de grenzen van het technisch kunnen alsmaar
verschoven worden en wat zal er van de mens geworden? Deze actuele vraagstelling
heeft André Claeys geprojecteerd in een toekomstroman, waarin hij in de ruimte
van zijn fantasie twee verdwaalde ruimtereizigers uit 1996 laat terechtkomen in
Nova Mondo anno 2196. Nova Mondo wordt geregeerd door Grote Mungu, een
computer die gevoed wordt door organische stof. De ‘mensen’ van Nova Mondo
zijn kunstmatig verwekte, steriele wezens, naargelang hun taak in verschillende
klassen onderverdeeld. De laagste klasse van de maatschappij wordt gevormd door
de Zesde, een driehonderdtal nog op natuurlijke wijze verwekte en geboren
representanten van het oude ras. Deze museumrariteiten geloven nog in een God
en mogen omwille van de non-agressiviteitswet die in Nova Mondo heerst, rustig
uitsterven. Tot op een dag gevaar dreigt uit de ruimte. Big Barrier, een
ondoordringbaar krachtveld dat alles op zijn weg vernietigt, nadert Nova Mondo.
Van dan af begint alles er mis te lopen. Oeroude vragen en instincten duiken weer
op.
De auteur bezit een grote verbeeldingskracht, maar met Huxley's Brave New
World en Orwells 1984 voor ogen, kan men moeilijk van grote originaliteit spreken.
De lezer kan te gemakkelijk de evolutie van de gebeurtenissen raden, terwijl sommige
passages (o.m. de verliefdheid tussen de kunstmatige T-f 13 en de steriel gemaakte
Zed-vrouw Marja) goedkoop sentimenteel aandoet. Wie evenwel van science-fiction
houdt, zal aan dit vlot geschreven boek toch echt leesgenot beleven.
J. Gerits

Herman Leys
Iets van warmte
De Standaard, Antwerpen, 1970, 178 pp., BF. 145.
In deze roman komt de problematiek van een uitgetreden kloosterling en zijn poging
tot reïntegratie in de maatschappij aan het woord. Karel Van Hout, de hoofdfiguur,
is duidelijk een gefrustreerd man. De vraag is of hij dat zonder zijn voorbije
kloosterbestaan ook niet zou zijn. De situatie waarin hij onmiddellijk na zijn uittreden
verzeild geraakt, is tamelijk grotesk. In een grootwarenhuis ziet hij een vrouw van
rond de veertig een pakje nylons wegmoffelen. In een café tracht zij hem haar
handelwijze te verklaren. Claire is de gescheiden vrouw van een bankdirecteur bij
wie Karel door een aanbevelingsbriefje van haar hand aan werk geraakt. Zij
ontmoeten elkaar geregeld op haar flat. Tussen Claire en Karel staat Francesca,
de zeventienjarige dochter, die aanvankelijk op hem verliefd is, hem dan haat en
Karel tenslotte verdraagt als de man die aan een haast onmogelijke verhouding met
haar moeder gestalte wil geven.
De tegenstelling klooster - wereld doet in het boek soms anachronistisch aan. De
overgang van het objectiverende schrijven in de derde persoon naar de subjectieve
ik-vertelling wordt m.i. onvoldoende gemotiveerd door de korte hoofdstukjes waarin
de hoofdfiguur over het schrijven zelf van zijn verhaal reflecteert. Toch is de zichzelf
voortdurend analyserende Karel een geloofwaardige figuur, een beetje verwant met
de kleine Rudolf van Aart van der Leeuw, die zich eveneens ontredderd voelde in
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de gewone wereld van gewone mensen. De vluchtheuvel voor Karel is evenwel niet
de droom, maar de schrijfdaad. ‘Hopen maar dat de schrijfdaad ook een daad is
die uiteindelijk bevrijdt’ (p. 55).
J. Gerits

Heinz Czechowski
Hölderlin
Morgendämmerzeichen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 486 pp., M. 9,80.
Deze bundel bestaat feitelijk uit drie delen. Ten eerste een aantal gedichten, dan
de complete Hyperion en tenslotte een aantal brieven.
Zoals bij uitgaven uit de DDR gebruikelijk, zijn er geen gedichten opgenomen van
na de definitieve opname van Hölderlin. De vijfentwintig bladzijden tellende inleiding
sluit nauw aan bij de opvatting omtrent de schrijver die Lukács ontwikkeld heeft in
Faust und Faustus. Zonder dat men nu zover moet gaan als Heidegger, mag men
zich toch wel afvragen of het gehele oeuvre van deze dichter nu alleen maar vraagt
om een sociale verklaring van de inhoud. Heidegger analyseert ook de klank en de
vorm om dan te komen tot een soort wonderlijk
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zoeker van het absolute. Eerder zal men er verstandig aan doen om bij de analyse
ook vorm en klank te betrekken en te zien hoe die tijd- en dus sociaal bepaald zijn.
Met een enkele analyse van de inhoud komt men er niet. De wonderlijke briefvorm
van de Hyperion vraagt op zich zelf om een verklaring omdat ze niet voortvloeit uit
de inhoud van het werk.
C.J. Boschheurne

Everett Knight
A Theory of the Classical Novel
Routledge and Kegan Paul, London, 1970, 156 pp., £ 2.
Dit is een uitzonderlijk knap boek. Behalve de Franse roman analyseert de schrijver
in hoofdzaak Dickens. In de inleiding wordt uiteengezet waarom de klassieke roman
een filosofisch vraagstuk is, waarbij de schrijver er van uitgaat dat de filosofie de
bewustwording is van het denken van eigen tijd, waarbij dan deze roman ook in
onze tijd en in onze literatuur een grote rol speelt. Hij houdt daarbij dan de praktische
betekenis van de filosofie in de gaten, met name als hij schrijft dat er geen revoluties
komen omdat de toestand ondragelijk wordt maar dat ze komen omdat de mensen
inzien dat ze ondragelijk is. De belangrijkste revolutie voor ons is dan voor hem de
Franse revolutie. Sindsdien heeft het menselijk leven twee kanten: dat van de
bourgeois en dat van de citoyen. De Franse revolutie zelf wou de mens in zijn eerste
fase alleen in de tweede categorie zien, de tijd daarna zag vooral de bourgeois. De
theorie van de schrijver is nu dat de klassieke roman de identiteit van het individu
als gegeven en vaststaand beschouwd bij het bestaan van de tegenstelling tussen
bourgeois en citoyen. Dit toont hij met vele voorbeelden aan. Het centrale thema in
de klassieke roman is dus steeds de identiteit van de individu. Terecht beschouwt
de schrijver dan ook de detectiveroman als de laatste uitloper van de klassieke
roman. Hij toont daarbij dan verder aan dat het in de oudere letterkunde niet ging
om een conflict tussen privé en publiek belang maar tussen belangen van dezelfde
rangorde. Daarbij vergeet hij misschien dat het in de griekse tragedie vaak gaat om
een conflict tussen de belangen van het geslacht en die van de staat, hoewel beide
gemeenschappen natuurlijk ieder op eigen wijze in het goddelijke verankerd zijn.
C.J. Boschheurne

Theater
Eerste lustrumboek Nederlands toneel te Gent. - Boekenarsenaal, Gent, 1970,
515 pp..
Kahl, Kurt - Johann Nestroy. - Molden, Wien, 1970, 350 pp., DM.26,-.
Knilli, Friedrich und Ursula Münchow - Frühes deutsches Arbeitertheater
1847-1918. - Hanser, München, 1970, 405 pp..
Lange, Victor - Goethe. A collection of critical essays. - Prentice Hall, Englewood
Cliffs, 1968, 185 pp., 16/-.
Martz, Louis L. - Milton. Paradise lost. - Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1970,
212 pp., 16/-.
Sandier, Gilles - Théâtre et combat. - Stock, Paris, 1970, 368 pp..
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Schaumann, Frank - Gestalt und Funktion des Mythos in Ferdinand Raimunds
Bühnenwerken. - Bergland, Wien, 1970, 243 pp., ÖS. 65,-.
Scheibler, Rolf - The late plays of Eugene O'Neill (Cooper Monographs). Francke, Bern, 1970, 222 pp., SF. 28,-.
Segal, Eric - Euripides. A collection of critical essays. - Prentice Hall, Englewood
Cliffs, 1968, 177 pp., 16/-.
Soutern, Richard - The Victorian theatre. - David and Charles, Devon, 1970,
112 pp., geïll., 55/-.
Sprague, A.C. and J.C. Trewin - Shakespeare's plays today. - Sidgwick &
Jackson, London, 1970, 147 pp., 30/-.

G. Neumann, J. Schröder, M. Karnick
Dürrenmatt. Frisch. Weiss.
Drei Entwürfe zum Drama der Gegenwart
W. Fink Verlag, München, 1969, 162 pp., DM. 12,80.
Voorafgegaan door een inleidingsessay (G. Baumann) dat uitzonderlijk-moeilijke
kenmerken van het actuele drama synthetiseert, zijn de drie hoofd-bijdragen een
novum: de academische literatuurwetenschap buigt zich over het eigentijdse drama.
Nergens wordt de analyse een totaal profiel; elk auteur herkent een constituerend
moment en perst dit concentrerend uit. G. Neumann stelt het ‘Panne’-thema centraal
in Dürrenmatts oeuvre, vindt talloze variaties terug die telkens verwijzen naar een
immobiele kern en een psychische verminking. J. Schröder analyseert M. Frisch'
oeuvre (cul-
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minerend in het grondig-verkende Biografie) als de cartografie van de eigen
levensloop, het dagboekmotief, een egothematische obsessie. M. Karnick toont aan
dat P. Weiss' dramaturgische techniek een theatralisering van de collage is. Stuk
voor stuk behendig rationaliserend, op afstand bewijzend en knap ontpuzzelend,
zijn deze korte studies uitmuntende voorbeelden van de tekstanalytische discipline
en tegelijk een dienst aan het begrip van en voor de behandelde dramatische auteurs.
C. Tindemans

Gerhart Pickerodt
Hofmannsthals Dramen. Kritik ihres historischen Gehalts
J.B. Metzler, Stuttgart, 1969, 283 pp., DM. 34,-.
Erwin Kobel
Hugo von Hofmannsthal
W. de Gruyter, Berlin, 1970, 377 pp., DM. 38,-.
Annemarie Chelius-Göbbels
Formen mittelbarer Darstellung im dramatischen Werk Hugo von
Hofmannsthals
Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1967, 103 pp., DM. 14,50.
Deze drie studies gaan elk een andere richting uit in het huidige literaire onderzoek.
Göbbels speurt in het detail van Hofmannsthals dialoog en stelt vast dat hij in
toenemende mate de directe expressie van plot- en karaktergegevens vermeed en
de informatie onder gebaar en toespelingen verborg; zij interpreteert deze trek als
een behoefte om de toeschouwer actief in het gebeuren te betrekken. Pickerodt en
Kobel (allebei interpretatorisch niet bepaald gemakkelijk te volgen) werken
methodisch en intentioneel volkomen tegengesteld en komen toch op vergelijkbare
resultaten uit. Pickerodt, zich baserend op W. Benjamin, Th. Adorno, G. Lukacs en
P. Szondi, wil (via immanente analyse) tot een inzicht komen in de historische
betekenis van dit oeuvre, d.w.z. de betekenis van het autonome stuk tegenover de
historiciteit van S.'s levensmoment. Alleen deze confrontatie maakt voor hem, in
het spoor van Hegels esthetica, de gerealiseerde idee uit, nl. de eenheid van de
esthetische impulsen. Daarom behandelt hij niet het totale oeuvre als één enkel
onderzoeksobject, maar concentreert hij zich op telkens een geïsoleerd drama als
een onderdeel in een ontwikkelingsrelatie die in zichzelf autonoom blijft. Kobel
daarentegen, vertrekkend van E. Staigers filosofisch gefundeerde
literatuuronderzoek, gaat precies op dit complete wereldbeeld en het gecompliceerde
zelfinzicht af. Hij wenst te achterhalen of een continu principe dan wel een telkens
wisselende impuls de auteur heeft beheerst. Met Heidegger onder de arm en de
antinomie van zijn en worden in het hoofd, wil hij de eenheid van het oeuvre situeren
in de relatie tot de tijd als de zuivere vorm van speculativiteit, als de
uitbeeldingspotentie van een auteur. Terwijl Pickerodt bekommerd is om de
objectieve plaats van elk drama tegenover de historische werkelijkheid, d.w.z. het
conceptmoment en de schrijfmodus als voorwaarden tot een esthetische
zelfstandigheid van elk drama, is Kobel niet uit op een definitieve interpretatie voor
ieder drama apart maar op het uitschalen van de fundamenten ervan die samen de
chronologische evolutiecurve van Hofmannsthal tegenover aspecten als drama en
auteurschap, mens en wereld uitmaken, met meer nadruk op het verbindende dan
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op het unieke. Beide moeilijke studies vormen een heel eigen bijdrage tot het
Hofmannsthal-onderzoek en bereiken zowel afwijkende als volkomen nieuwe
inzichten.
C. Tindemans

N. Joseph Calarco
Tragic Being. Apollo and Dionysus in Western Drama
The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1969, 202 pp., $ 6,-.
Uitgaande van de werkprincipes van F. Nietzsche en M. Eliade, de
Apollinisch-Dionysische dualiteit geconfronteerd met de onhistorische en
bewust-historische visie van de mens, wil S. naar deze dubbele maatstaf een aantal
centrale stukken van de Westerse toneelletterkunde opnieuw bekijken: de Oresteia
(Aischylos), Oidipoes (Sophokles), Hippolytos en De Bacchanten (Euripides), King
Lear (Shakespeare), Phèdre (Racine), Maria Magdalena (F. Hebbel), Bouwmeester
Solness (H. Ibsen), Moeder Courage (B. Brecht) en De wanden (J. Genêt). De studie
stelt een permanente polariteit vast tussen een historisch-gedetermineerd bewustzijn
(van stof, van auteur, van publiek, van gemeenschap, van tijd,
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van nawerking) en het tijdeloos-tragische bewustzijn (waarin het principium
individuationis opgeheven wordt). De tragedie herhaalt de tegenstellingen en
contrasten die in de diepere grond van het Zijn ontdekt worden als concrete relaties
tussen de voorwaarden tot het bestaan als Mens; historiciteit demonstreert een
voorgrondelijk bewustzijn van de relatieve tijd, van de doctrinaire mens, van de
onmiddellijkheid van de nu-mens.
C. Tindemans

Victor Fournel
Le Théâtre au XVIIe siècle. La Comédie
Slatkine Reprints, Genève, 1969, 417 pp..
Opvallend is het dat de Franse literaire historiografie (in tegenstelling tot de Duitse
en Britse) nauwelijks nog tot gebonden en gestructureerde diepte-overzichten komt.
De wat eenzijdige toeleg op thematologie en monografie is bepaald niet
minderwaardig, maar ondertussen rechtvaardigt hij ruimschoots de herdruk van een
studie als deze, die reeds in 1892 werd gepubliceerd. Het gaat hier niet om een
positivistische inventaris in de engere zin, ook al verwaarloost S. nauwelijks iemand
van de kleinere goden. Het is echter vooral in de deelstructuur en de daaruit
ontwikkelde analytische inzichten dat zijn studie haar blijvende betekenis vindt. In
de komedie vóór Molière zoekt hij niet angstvallig naar de antieke en/of autochtone
erfenis, maar plaatst keurig bijeen wat de autonome inbreng en bijgevolg het
persoonlijkheidsreliëf van deze komedie uitmaakt. Daarom kan hij daartegenover
Molière opstellen in zijn overeenkomsten en verschillen, niet de laatste geldige
synthese van deze dramatische reus, maar een nauwkeurige differentiëring t.o.v.
de tijdgenoten, die dan uiteraard ook in hun afhankelijkheid en zelfstandigheid
geanalyseerd worden. Tenslotte behandelt hij de opvolgers van Molière, die in hun
nieuwe oriëntering zowel als in hun epigonisme worden gekarakteriseerd. De
samenhang met de sociale en maatschappelijke evolutie is nergens losgelaten, ook
al levert deze nooit in eerste instantie het reliëf. Als we deze studie durven te
hanteren naast de deelexegese die ondertussen beschikbaar is gekomen, garandeert
deze confrontatie een vervollediging van zowel de informatie als de evaluatie.
C. Tindemans

Miscellanea
Daels, Prof. Dr. Frans - Mensen. - Oranje, Mortsel, 1970, 93 pp., BF. 30.
Koeperman, Isar - Dammen met Koeperman. - (Prisma), Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 229 pp..
Kruyskamp, Dr. C. - Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
Supplement. - Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1970, pp. 2633-2802, f 12,90.
Kugemann, Walter T. - Sneller, succesvoller studeren. - (Prisma), Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 227 pp..
Zeeuw, G. van der - Wonderen of wetten. - Kluwer, Deventer, 1970, 189 pp.,
f 15,90.
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Giancarlo Buzzi
Peter de Grote
Vertaling N. en T. Rammelt. De Geïllustreerde Pers, Amsterdam, 1970,
75 pp., ill..
In het kader van een internationale samenwerking, waarbij o.a. de Italiaanse uitgever
Mondadori en de Geïllustreerde Pers betrokken zijn, heeft men als eerste deel van
een serie ‘De Groten van alle tijden’ het boek van Buzzi over Peter de Grote vertaald.
Het is een aardig kijkboek geworden dat populair bedoelt te zijn, gezien de titels
van de hoofdstukken. Aangezien Zaandam nog steeds herinneringen aan de grote
Czaar bewaart, is het interessant de carrière van deze grootvorst te bekijken.
R.S.

J. Schut
Van dolhuys tot psychiatrisch centrum (ontwikkeling en functie)
De Toorts, Haarlem, 1970, 133 pp., f 14,50.
Met moeite en zorg heeft de auteur gegevens bijeengebracht om de ontwikkeling
van dolhuys tot psychiatrisch centrum in een sociale context te plaatsen en zodoende
ook de meest opzienbarende fasen begrijpelijk te maken. Dr. H.H. Beek (1969) had
de Middeleeuwers al ontdaan van de blaam dat zij hun bezetenen doorgaans als
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heksen vervolgden en verbrandden. Het is echter goed dat Schut in dit boek juist
ook dat deel van de historie tot haar recht laat komen.
Hij is er bovendien in geslaagd een indruk te geven van hoe een (hedendaags)
psychiatrisch centrum functioneert. Bij laatstbedoelde uiteenzetting laat hij zich
leiden door de functieopsplitsing in ziekenhuis, revalidatieinstituut en verpleegtehuis.
Een instructief boek dat graag gelezen zal worden door ieder - insider of outsider
- die belangstelling heeft voor dit gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
J.J.C. Marlet

Roger Gheyselinck
De dood van taai geroddel, de snode verzinsels rond Ulenspiegel en de
Coster
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 226 pp., BF. 265.
De definitieve biografie van Karel de Coster, auteur van de beroemde Ulenspiegel,
moet nog geschreven worden. Degene die deze taak op zich wil nemen, zal met dit
boek terdege rekening dienen te houden. Met het verzinsel dat de Coster een onecht
kind zou zijn geweest van de Nuntius te München, Mgr. Charles graaf Mercy
d'Argenteau, een verhaal dat volgens de meeste biografen dan verder beslissend
is geweest voor heel het verdere leven en de gedachtenwereld van de dichter, wordt
in dit boek in een soms wat al te hartstochtelijk betoog definitief afgerekend. Tevens
heeft de S. dank zij een diepgaand onderzoek allerlei onbekende
levensbijzonderheden opgespoord. Zo heeft hij het hoofdwerk van dichter de Coster
in een juist kader weten te zetten.
P. Grootens

Peter Maas
The Canary That Sang
MacGibbon & Kee, London, 1969, 269 pp., 36/-.
Op 22 juni 1962 's morgens vroeg greep in een der gevangenissen van Amerika
een man, die daar een straf uitzat wegens handel in verdovende middelen, naar
een loden pijp die ergens op het terrein rondslingerde en sloeg daarmee een van
zijn medegevangenen tot pulp. Deze moord zou hem zonder enige twijfel op de
elektrische stoel hebben gebracht, ware het niet, dat hij op.... een vergissing berustte.
De moordenaar was een Amerikaan van Italiaanse afkomst. De man die hij in
koelen bloede had willen vermoorden, was eveneens van Italiaanse origine. De
moordenaar was er vast van overtuigd dat hij zelf het slachtoffer van een moord
zou zijn geworden indien hij deze mede-Italiaan ongemoeid had gelaten. Het
slachtoffer van een Mafiamoord. Het feit dat hij de verkeerde man had neergeslagen,
iemand die niets hoegenaamd met de Mafia te maken had, een ‘onschuldige’ dus,
greep hem zozeer aan, dat hij besloot schoon schip te maken en alles, maar dan
ook letterlijk alles te vertellen wat hij van de Mafia wist. En dat was heel wat. Veel
meer dan de politie-autoriteiten zelfs maar vermoedden. Uit de bekentenissen van
Jo Valachi kwam de hele organisatie van de Mafia aan het licht. Zelfs de naam die
deze over heel Amerika vertakte organisatie zichzelf had gegeven, ‘Cosa Nostra’,
was de justitie onbekend. Valachi zelf had er geen leidende rol in gespeeld maar
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hij had als een soort adjudant wel alle leiders van nabij meegemaakt en hij wist
precies welke wandaden er allemaal in opdracht van de leiders waren gepleegd.
Hij bleek een ijzersterk geheugen te hebben en wat hij uit zijn herinnering meedeelde,
klopte op een haar nauwkeurig met wat in de politiedossiers over een aantal niet
opgehelderde misdaden vast lag.
Deze mededeelzaamheid spaarde Valachi de elektrische stoel. Hij kreeg volop
de beschikking over schrijfmateriaal en begon zijn ‘mémoires’ te schrijven. Peter
Maas, journalist, zou deze bewerken voor een uitgave. Maar eensklaps trok de
justitie terug. Valachi bleef leven, opgeborgen in een zwaar bewaakte cel, waar de
arm van de Cosa Nostra hem niet kon bereiken, maar van publikatie was geen
sprake meer. Vermoedelijk omdat de onthullingen van Valachi de Italiaanse
volksgroep, die nu eenmaal miljoenen kiezers oplevert, tegen de haren in zou hebben
gestreken. Maas stelde nu zijn eigen indrukken van zijn gesprekken met Valachi
en de fragmenten die hem nog ten dienste stonden uit zijn aantekeningen, te boek
- en dat is dit werkje geworden. Niets in dit verhaal is opgesmukt. Het is een nuchter
relaas maar juist daarom zo huiveringwekkend.
Hans Hermans
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Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Dr. Willem Koerse, geboren 1939. Studeerde psychologie en filosofie; is als filosoof
verbonden aan een stedebouwkundig bureau. Docent aan de Akademie voor
Bouwkunst te Amsterdam. Adres: Kattenburgergracht 15 hs, Amsterdam.
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 mamalian established
cell strains’. Staflid van de Werkgroep 2000. Publiceerde in 1969 ‘De stamboekmens
die niet sterven mag’. Houdt zich intens bezig met problemen van
technisch-geneeskundige en metamedische gezondheidszorg. Adres: Aziëlaan 238,
Utrecht.
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: Engelandlaan
1272, Haarlem
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
J.H. van Meurs, geboren 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en
1945 vakantie-assistent psychiatrie in het Wilhelmina Gasthuis. Na zijn artsexamen
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.
Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in Zürich pedagogie, in München filosofie
en in Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa. Specialist in culturele
aangelegenheden van de Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van Radio Vaticana,
redacteur van ‘Orientierung’ (Zürich), ‘Russia Christiana’ (Rome). Geeft documentatie
uit over Oost-Europa in de Arche Verlag (Zürich). Adres: Scheideggstrasse 45,
Zürich.
Typografische verzorgin en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1971, nummer 4]
[Inhoud]
Een nieuwe ‘politieke theologie’, p. 339
De recente stroming in de theologie die met deze titel wordt aangeduid, is vaak tot
uitgangspunt genomen voor strikt politieke subversieve acties en discriminatieve
ressentimenten. In dit artikel wordt de werkelijke inhoud van de ideeën van J.-B.
Metz aangegeven.

Het verdrag tussen de Bondsrepubliek en de Volksrepubliek Polen, p.
350
De erkenning van de grenzen en het verdrag dat de Bondsrepubliek met de
Sovjet-Unie ging sluiten, waren de twee moeilijkheden in de onderhandelingen
tussen West-Duitsland en Polen. Het verloop der gesprekken en de resultaten ervan
worden geëvalueerd.

Bakoenin en Marx, p. 360
Anarchistische bewegingen allerhande beroepen zich tegenwoordig graag op
Bakoenin, maar komen zij daardoor niet in tegenspraak met hun marxistische
inspiratie? Hoe stonden Marx en Bakoenin precies tegenover elkaar? Een en ander
komt ter sprake in dit gesprek met een van onze beste Bakoenin-kenners.

De ontwrichtende weldoeners, p. 370
Telkens opnieuw kan men verschuivingen constateren van economisch goed naar
kwaad, hetgeen tot nieuwe ontwikkelingen aanleiding geeft. Zo kan men het
kolonialisme en het imperialisme beschouwen en wellicht op het ogenblik een
verschuiving van mechanisch gemaakte goederen naar door personen te leveren
diensten. Hetgeen weer nieuwe conflicten oproept.

Een generatie IV, p. 376
De geïnterviewde is 23. Zij is doctor in de rechten, licentiaat in de criminologie. Zij
kent de interviewer niet. Het interview wordt afgenomen in een flatje van een vriend,
voor beiden een vreemde sfeer, die niet beschermend, maar objectiverend werkt.
Soms, zegt de interviewer, leek het of de geïnterviewde een eigen film toonde en
we beiden naar het scherm zaten te kijken.
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Beeld-spraak, p. 386
Roland Barthes heeft zijn ‘Mythologies’ van 1957 opnieuw uitgegeven: stukjes over
catch, speelgoed, Le Guide Bleu, de Ronde van Frankrijk, damesbladen, enzovoort,
beelden en tekens waarmee we dagelijks omgaan en waarvan de mythologie wordt
blootgelegd. Je kùnt zulke dingen uit het dagelijkse leven inderdaad openmaken.
Je kunt er namelijk over praten. Van een ding kun je een beeld, van een beeld kun
je beeld-spraak maken.

Terzijde, p. 392
Wanneer de afgrond tussen literatuur en lectuur is gemeten, wordt de literatuur in
staat van beschuldiging gesteld. Wordt de literatuur in onze maatschappij niet
gebruikt om de gevestigde orde te versieren? Houdt de literatuur, voorrecht van
een bepaalde klasse, niet de onderdrukking van een bepaalde klasse in stand?

De verbeelding aan de macht, p. 398
Een balans van wat er in een jaar zoal aan Nederlandse toneelteksten is verschenen,
is uiteraard iets anders dan een overzicht van wat het theater te zien heeft gegeven.
Toneelliteratuur is iets anders dan theater. Zo'n balans heeft ook iets toevalligs. Niet
zo toevallig is het echter, dat Hugo Claus er zo'n belangrijke plaats in krijgt. Vooral
op zijn jongste teksten (zijn ‘Leven en werken van Leopold II’ was op het ogenblik
dat het artikel klaar moest zijn, nog niet beschikbaar) wil deze kroniek iets dieper
ingaan.

Joodse Jongeren in de V.S. en in West-Europa, p. 408
Heeft de Europese joodse jongere het besef dat hij joods is en blijft, onafhankelijk
van zijn religiositeit of zijn al-of-niet-zionisme, de Amerikaanse joodse jongere bekijkt
het leven van de praktische kant en wenst niet te veel tijd te besteden aan
niet-renderende zaken zoals filosofie en godsdienst. De auteur gaat in op deze
tegenstellingen door een bespreking van twee boeken van Chaim Potok.
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Een nieuwe ‘politieke theologie’
S.G.M. Trooster
De recente stroming in de theologie, vooral door de Duitse theoloog J.B. Metz
geïntroduceerd onder de naam ‘politische Theologie’, heeft tot nog toe uiterst
merkwaardig fortuin gemaakt. Van bevoegde zijde is kritiek niet uitgebleven,
1
variërend van ernstige waarschuwingen tot verontwaardigde afwijzing .
Verontwaardiging die maar al te gemakkelijk een argument toegespeeld heeft
gekregen in de lichtvaardige en onbezonnen houding van een aantal jongere lieden
die vlotweg de theologie van Metz tot uitgangspunt hebben genomen voor strikt
politieke subversieve acties en een ressentiment-geladen discriminerende houding
2
tegenover andersdenkende geloofsgenoten .
Niettemin heeft het er de schijn van dat men in verkondiging en liturgie
eenvoudigweg niet meer aan deze nieuwe stroming in de theologie kan voorbijgaan.
Toepassingen vindt men momenteel tot in preekschema's en liturgische teksten;
ook hier variërend van onschuldige ombuiging van teksten uit het Evangelie in de
richting van sociale verantwoordelijkheid

1

2

Een voorbeeld van gefundeerde kritiek, die waarschuwt tegen holle frasen en vraagt om
zakelijkheid, bescheidenheid en authentiek geloven, vindt men in het zojuist verschenen boek
van Heinz Zahrnt, Gott kann nicht sterben. Wider die Falschen Alternativen in Theologie und
Gesellschaft, Piper, München, 1970, 11. Kap. pp. 258-302. Scherpe afwijzing - naar mijn
smaak te scherp - in de studie van Hans Maier, Politische Theologie? Einwände eines Laien,
opgenomen in de bundel Diskussion zur ‘politischen Theologie’. Hrsg. v. H. Peukert. Chr.
Kaiser-Verl. / Matthias-Grünewald-Verlag, München / Mainz, 1969, 318 pp., DM. 19,80. Ook
dit is weer een voortreffelijk deel in de ‘Diskussion’-serie, waarin voor- en tegenstanders van
de theologie van J.B. Metz aan het woord komen. De interesse wordt verlevendigd door de
al te scherpe kritiek van Maier aan het begin te plaatsen en een uitvoerige verdediging van
Metz zelf aan het einde. Daartussenin wordt de zaak van vele zijden belicht, met als
hoogtepunten: H.R. Schlette, Religion ist Privatsache (72-81), H. Schürmann, Die
gesellschaftliche und gesellschaftkritische Dienst der Kirche und der Christen in einer
säkularisierten Welt (145-161), W. Pannenberg, Zur Relevanz geschichtlich-politischen
Sachfragen für die christliche Ethik (231 -246) en K. Rahner, Die Frage nach der Zukunft.
Zur theologischen Basis christlicher Gesellschaftskritik (247-266).
Diskussion.... pp. 20-21.
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voor mensen en wereld, tot Misformulieren die één brok felle maatschappijkritische
indoctrinatie inhouden en met gebed weinig meer te maken hebben.
Nu is het denkbaar dat deze uitersten hun ontstaan ontlenen aan het feit dat
aanvankelijk nog niet erg duidelijk was wat deze ‘politieke theologie’ precies wilde.
Onduidelijkheid die nog vergroot is door het gelijktijdige doorbreken van een
3
‘theologie van de revolutie’ en de popularisatie van de ideeën van een Herbert
Marcuse. Momenteel echter is voldoende literatuur voorradig om ons enigszins een
beeld te vormen van wat Metz en de zijnen bedoelen. Aan de hand van enige recente
publikaties moge een poging gewaagd worden dit beeld in grote lijnen te schetsen.

Politieke theologie
De moeilijkheid begint eigenlijk al bij de naam waaronder Metz zijn theo- logische
visie aanbiedt. ‘Politieke theologie’ duidde tot voor kort op een geloofsdenken dat
op theologische gronden het heersend gezag ondersteunde. ‘Politieke theologie’
vindt men in de 19e eeuw in eerste instantie bij verdedigers der traditie, die met
theologische argumenten een in politieke ontwikkeling reeds achterhaalde
monarchistische staatsvorm trachten te handhaven. Een statisch-conservatieve
4
theologie, die de ontwikkeling in de geschiedenis principieel negeert .
De praktische toepassing van deze ‘politieke theologie’ behoeven wij niet ver te
zoeken: wij zijn er maar al te vertrouwd mee. Zo zullen wij in alle eerlijkheid ons
dienen te herinneren dat alle ontwikkelingen in de richting van meer gerechtigheid
en menselijker bestaan - afschaffing van slavernij in de 18e eeuw, opheffing van
lijfeigenschap in de 19e eeuw, gedeeltelijke oplossing van het sociale vraagstuk en
emancipatie van arbeider en vrouw in de 20e eeuw - misschien wel met medewerking
en zelfs onder leiding van militante individuele christenen bewerkt zijn, maar vaak
tegen het beleid van de kerken in; hoewel het hier toch om wezenlijke punten ging
in de actuele beleving van het Evangelie. De kerken zelf behoorden duidelijk tot de
behoudende machten, die zo lang mogelijk het heersende maatschappelijk en
politiek bestel in stand hielden. H. Zahrnt herinnert zich dat de Anglicaanse kerk
getypeerd is als de in gebed verzamelde conservatieve

3
4

Zie S. Trooster, Christen-zijn in een revolutionaire tijd, in Streven, oktober 1969, pp. 6-15.
Uitvoerig hierover E. Feil, in Diskussion zur ‘Theologie der Revolution’. Hrsg. v. E. Feil und
R. Weth, Chr. Kaiser Verl. / Matthias Gründewald Verlag, München / Mainz, 1969, pp. 110-132.
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5

partij van Engeland . Men kan moeilijk ontkennen dat dit evenzeer geldt voor de
Rooms-Katholieke kerk. Tot op onze dagen.
Wie verder ziet, wordt gewaar dat deze ‘politieke theologie’ terug te voeren is tot
de wortels van onze westerse cultuur. Volgens de antiek grieks-romeinse staatsleer
vormen staat en religie een eenheid. Welvaart en vrede immers worden
gegarandeerd door juiste verering van de goden. Daarom wil de staat de godsdienst
achter zich hebben en controleren. Zo valt ook te verklaren dat sinds Constantijn
de Grote het christendom de rol van deze openbare staatsgodsdienst - zij het niet
6
zonder kritische functie - heeft overgenomen . De traditionele en traditionalistische
‘politieke theologie’, waarin religie, gezag en traditie een behoudende eenheid
vormen is bepaald niet ‘van gisteren’! Haar hoofdargument luidt tot de dag van
vandaag: ‘Alle gezag komt van God’; waarmee het heersende politieke gezag
bevestigd wordt vanuit Gods alheerschappij over mensen en wereld.
De moeilijkheid ontstaat nu daar waar J.B. Metz zijn volkomen tegengestelde
visie de aldus belaste naam ‘politische Theologie’ meegeeft. Daarbij gaat hij uit van
het diametraal tegengestelde begrip van ‘politiek’ sinds de tijd der ‘Verlichting’, van
de van die tijd af verwerkelijkte scheiding van Kerk en Staat, van het inzicht dat
‘gezag’ in eerste instantie en onmiddellijk afkomstig is van de vrije en
verantwoordelijke ordeningswil in de leden van een gemeenschap (‘politische
Ordnung als Freiheitsordnung’). Vanuit dit uitgangspunt werkt hij dan - grof gezegd
- een maatschappijkritische theologie uit, die iedere verabsolutering van sociale en
politieke structuren, in Staat én Kerk, afwijst op basis van de evangelische boodschap
van het ‘komen’ van het eschatologisch Rijk Gods in deze wereld. Juist deze
komende heerschappij van God plaatst iedere bestaande gezagsstructuur onder
de kritiek van het Evangelie.
Daarmee zijn wij dan in het volslagen tegengestelde terechtgekomen van wat in
de traditionele ‘politieke theologie’ verdedigd werd, ja, in de meest vernietigende
kritiek daarop. Men blijft zich afvragen, of Metz geen bijzonder ongelukkige naam
7
bedacht heeft voor zijn theologische visie. Zelfs al verdedigt hij die met verve .

5
6

7

H. Zahrnt, a.w., pp. 258-261.
J. Moltmann, Theologische Kritik der politischen Religion, in J.B. Metz, J. Moltmann, W.
Oelmüller, Kirche im Prozess der Aufklärung. Aspekte einer neuen ‘politischen Theologie’.
Kaiser / Grünewald, München / Mainz, 1970 (= Gesellschaft und Theologie, Abt. systematische
Beiträge, Nr. 1), 144 pp., DM. 9,50. De studies in dit boekje brengen eindelijk de zo nodige
helderheid over de theologische en filosofische achtergronden van de ‘nieuwe politieke
theologie’. Ze lijken onmisbaar voor een beter inzicht in deze aangelegenheid.
J.B. Metz, ‘Politische Theologie’ in der Diskussion, in: Diskussion zur ‘politischen Theologie’,
pp. 268-279.
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De nieuwe ‘politieke theologie’ van J.B. Metz
In enige trefwoorden mogen nu de voornaamste gedachten die de visie van Metz
8
beheersen, worden samengevat .
Zijn theologie wil allereerst een Entprivatisierung des Glaubens. Bedoeld is, dat
het in openbaring en geloof niet alleen gaat om de verzekering van het heil der
individuele gelovigen, maar ook en vóór alles om genade en heil voor de mensheid
in haar geheel. Als u wilt: een correctie op een kerkelijke geloofsbeleving die op
haar missiekruisen schreef: ‘Red uw ziel!’. Het Evangelie stelt integendeel de eis
van verantwoordelijkheid voor mensheid en wereld, van daadkrachtige inzet voor
menselijkheid, gerechtigheid en vrede voor alle mensen in onze wereld.
Metz zelf ziet deze ‘Entprivatisierung des Glaubens’ in eerste instantie als eis
tegen de z.g. ‘existentiale theologie’ van Rudolf Bultmann c.s., die eenzijdig stelt
dat het Woord Gods ieder van ons persoonlijk voor de beslissing plaatst van geloof
of ongeloof, van heil of onheil. Ook tegen de naoorlogse opvatting in de katholieke
theologie die geloven zich liet voltrekken in de zuiver persoonlijke sfeer van de
‘Ich-Du’-verhouding tussen God en mens. Meer in het algemeen mag men toch ook
wel even constateren dat juist een sterk ‘privatiserende’ tendens in de geloofsbeleving
de a-politieke houding der kerken in de hand gewerkt heeft, die aanleiding is
geworden van haar berustend en behoudend aanleunen tegen heersende politieke
macht.
Een tweede thema dat de visie van Metz beheerst is, wat hij noemt der
eschatologische Vorbehalt. De evangelische boodschap van het uiteindelijk,
eschatologisch ‘komen van Gods heerschappij’ in deze wereld geeft aan alle sociale
en politieke structuren - in Staat én Kerk - een wezenlijk voorlopig karakter. Daarmee
plaatst zij alle vormen van gezag die zichzelf willen verabsoluteren, onder kritiek weer: wereldlijk én kerkelijk gezag. Zo doorbreekt de kritiek van het Evangelie iedere
verabsolutering van bestaande structuren, ook die van kerkelijk leergezag en
jurisdictie. Het laatste woord immers kan in dit aards bestaan nooit gesproken zijn:
dit spreekt alleen de Heer, wanneer Hij aan het einde der tijden wederkomt en ‘het
koningschap aan God de Vader zal overdragen’ (1 Kor. 15, 24). Nu nog zijn alle
aardse structuren onderworpen aan de geschiedenis die wij mensen in opdracht
van God in eigen vrijheid en verantwoordelijkheid maken. Daarin kan geen sprake
zijn van alleenzaligmakende gezagsstructuren, van ‘eeuwige waarheden’ en
altijd-geldende normen. Om praktisch te zijn: men moet goed weten waarover men
spreekt, als men een beroep doet op ‘onfeilbare uitspraken’ en ‘goddelijke wetten’:
het laatste woord

8

J.B. Metz, a.w., in Diskussion.... pp. 274-277.
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kunnen ook zij niet spreken, zolang wij ‘Gods volk onderweg’ zijn. God zelf behoudt
zich dit laatste Woord voor tot de wederkomst van onze Heer ‘om recht te doen over
levenden en doden’.
Dit ‘eschatologisch voorbehoud’ betekent tegelijk krachtige inspiratie in ons pogen
onze wereld te verbeteren. Het bevestigt de hoop op Gods toekomst van heil voor
mensen en wereld. Het doet ons standhouden in teleurstellingen, mislukkingen en
ervaring van onmacht. Het houdt ons open voor de werkelijkheid dat alle menselijk
streven naar en bemoeienis met gerchtigheid en vrede eveneens voorlopig zijn,
onvolmaakt en voor verbetering vatbaar. God blijft de mens steeds voor. Maar juist
in dit geloof vindt de mens de moed verder te gaan en steeds opnieuw te pogen.
Zo geeft de christelijke toekomstverwachting inspirerende kracht voor het handelen
9
nú .
Zo kan Metz zijn visie aanbieden als een kritische Theologie in der Kirche, d.w.z.
‘kritiek op bepaalde kerkelijke instituten en tradities als primaire vorm van
theologische maatschappijkritiek’. De maatschappijkritische functie van de Kerk
begint bij zelfkritiek, die weer allereerst zal moeten bestaan in een ‘overwinnen van
de ongelijktijdigheid van kerkelijke verhoudingen en levenspraktijken met wat in het
hedendaags maatschappelijk leven geldt’. Veel van wat in de verkondiging berustend
wordt herleid tot de ‘paradox van het kruis’, berust in feite op menselijk vasthouden
aan overleefde structuren, die het werkelijke ‘scandalum crucis’ versluieren; en
bovendien een eigentijdse geloofsbeleving ondragelijke lasten opleggen, die de
geloofwaardigheid van het Evangelie verduisteren. Uit de inspiratie van het
authentieke Evangelie zullen wij de moed moeten vinden deze ‘Ungleichzeitigkeit’
te overwinnen in verantwoordelijkheid voor mensen en wereld, aan wie wij de
bevrijdende boodschap van Jezus en zijn Evangelie hebben te brengen in de
10
stimulans van ons eigen geloofsleven .
Het lijkt de moeite waard hier nadrukkelijk op te merken dat juist in deze uitwerking
van ‘kritische theologie’ Metz het verwijt ontloopt, dat ‘politieke theologie’ een
vertwijfelde poging tot zelfbehoud zou zijn van kerk en christendom door de
goegemeente voor te houden, dat ook zij - mét haar Evangelie - echt nog wel
bruikbaar is in deze tijd door haar politieke en sociale inzet voor gerechtigheid en
vrede in deze wereld. Zou de Kerk zich zó verstaan als instituut van
maatschappijkritiek, dan had een politieke theologie en zelfs een theologie van de
revolutie de wereld van vandaag

9
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Vglk. Wolfgang Huber, Friede als Problem der Theologie, in J. Bopp, H. Bosse, W. Huber,
Die Angst vor dem Frieden. W. Kohlhammer, Stuttgart, 1970 (T-Reihe, Nr. 3), 140 pp., DM.
8,80, pp. 129-131. Op dit interessante werkje komen wij nog terug.
J.B. Metz a.w., in Diskussion.... p. 277; 297-300; ook: J. Moltmann, a.w., pp. 15-20.
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niets meer te bieden. Daaraan is zij immers allang toe. De visie van Metz vertalen
in een christelijk soort neo-marxisme, ‘maotséïsme’ e.d. doet haar onrecht.
Wel wil zijn politische Theologie praktische Theologie zijn in de zin van: kritisch
vragen naar het functioneren van ons ‘spreken over God’ in de maatschappij waarin
wij nú leven. Kritisch vragen of wij in een bepaalde wijze van spreken de mensen
inderdaad toch ‘opium van het volk’ (Marx) voeren, of werkelijk een boodschap van
heil en bevrijding en vrede brengen. Kritisch vragen: wat werkt onze verkondiging
in feite uit, welk geloof (of ongeloof) en welke geloofsbeleving wekt ons spreken
11
over God, Jezus Christus en zijn Evangelie? ’

Theologische grondidee
In deze min of meer inventariserende samenvatting van de hoofdgedachten in de
visie van Metz is mogelijk reeds de grondidee naar boven gekomen die in feite zijn
theologie beheerst. In een stelling geformuleerd: christelijk geloven - en dus ook de
theologische bezinning daarop - speelt zich steeds en wezenlijk af in het
spanningsveld tussen enerzijds het Woord Gods en anderzijds actuele menselijke
bestaanservaring. Een volbloed theologische stellingname.
J. Moltmann wijst al in deze richting, wanneer hij opmerkt: ‘politieke theologie
betekent niet, dat politieke kwesties nu hoofdthema's van de christelijke theologie
moeten worden. Politieke theologie duidt veeleer het terrein aan, het milieu, de
ruimte en het podium, waarop christelijke theologie in de nieuwe tijd beoefend dient
12
te worden’ . Metz zelf drukt zich nog duidelijker uit wanneer hij schrijft: ‘Een theologie
die in deze zin kritische verantwoording wil zijn van het christelijk geloven en van
zijn overlevering, kan in haar kern niet afzien van zijn “maatschappelijke” en
“praktische” betrokkenheid, en de theologische bezinning erop laat per se geen
abstractie toe van problemen op het gebied van politiek, menselijk recht en vrijheid
enz.’. Hij voegt daar ten overvloede nog aan toe: ‘... en zij tracht van haar kant door
de ontwikkeling van een kritisch-praktische (politieke - wat anders?) hermeneutiek
te verhinderen dat de Kerk zich ongecontroleerd en onkritisch met bepaalde
ideologieën vereenzelvigt en juist daardoor tot een zuiver politieke religie degradeert
13
of minstens als zodanig werkt’ .
Geloof en theologie dus in het spanningsveld tussen Evangelie en mense-
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J. Moltmann, a.w., pp. 15-17.
J. Moltmann, a.w., p. 17.
J.B. Metz, in Kirche im Prozess der Aufklärung, pp. 55-56.
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lijke bestaanservaring. Daarom geen abstracte ‘eeuwige waarheden’ en
‘altijd-geldende’ normen, ongeacht de weerklank, de werking die ze uitoefenen.
Evenmin echter louter sociologie, sociaal-economie, maatschappijkritiek. Al deze
vitale gebieden van het leven in ons hedendaags maatschappelijk leven staan en
blijven staan onder de kritiek van het Evangelie. Maar dit Evangelie zou zijn kritische
functie ten enenmale verliezen, wanneer geloven en geloofsbezinning voorbijgingen
aan wat momenteel aan problematiek in onze samenleving leeft.
Daarom juist: overwinning van de ‘ongelijktijdigheid’ van kerkelijke houding en
geloofsbeleving met wat in het huidige maatschappelijk verkeer geldt. Daarom de
poging tot geloofsbezinning ‘in de context van eigentijds maatschappelijk leven’.
Daarom een theologie die spreekt over God en getuigenis is van zijn Woord, in
antwoord op de uitdagingen van de actuele historisch-bepaalde situatie; als u wilt
desnoods: Gods eeuwige waarheid en wet, maar.... die eerst dán aanspraak kunnen
maken op algemene gelding, wanneer ze in levende dialoog met de actuele
historische maatschappelijke bestaanservaring van de mens bemiddeld worden.
Daarom weer: blijvende zelfkritiek op eigen geloofsbeleving en geloofsbezinning,
op kerkelijke verkondiging van geloofsleer en kerkelijk beleid inzake geloofsleven.
Hier moge wel even opgemerkt worden dat geloven en geloofsbezinning in Christus'
Kerk zich steeds hebben afgespeeld in dit spanningsveld tussen Evangelie en
menselijke bestaanservaring. Om althans één voorbeeld uit de geschiedenis der
theologie in herinnering te roepen: het is waarlijk niet toevallig dat een Augustinus
en een Thomas van Aquine verschillend theologisch gedacht hebben over huwelijk
en gezin; zij leefden in verschillende tijden en hebben de eisen van het Evangelie
verkondigd in antwoord op de vragen en eisen van de eigen tijd. Maar vandaag de
dag zal deze dialoog zeer bewust gevoerd moeten worden, wil de Kerk, die zich al
te lang verschanst heeft achter haar ‘goddelijk gezag’, haar ‘goddelijke waarheden’
en haar ‘goddelijke wetten’, niet volkomen ongeloofwaardig worden in deze tijd en
zelfs voor haar eigen gelovigen.
Ontkend kan niet worden dat Metz voor de beschrijving van de bestaanservaring
van de moderne mens wat eenzijdig sociologie en sociale filosofie te hulp roept.
Misschien wreekt zich ook hier de omstreden benaming ‘politische Theologie’. Maar
dat doet naar mijn smaak weinig af aan de waarde van zijn theologische grondidee:
geloven en geloofsbezinning in het levende spanningsveld tussen Woord Gods en
actuele, historische menselijke bestaanservaring.
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Theologie van de hoop
Als ik nu goed zie, wordt de theologie van Metz en de zijnen al teveel beschouwd
14
als een specimen van theologie van de Revolutie . Ten onrechte. Metz zelf: ‘Ik heb
mijn opvatting op andere plaatsen ook uitdrukkelijk kritisch afgegrensd tegenover
bepaalde vormen van een “theologie van de revolutie”.... Uitdrukkelijk heb ik mij
tegen een directe en onmiddellijke politisering der eschatologie onder het trefwoord
“politieke theologie” veilig gesteld.... Een onmiddellijk omzetten van de eschatologie
in oriëntatie tot politiek handelen houdt het gevaar in van pure ideologisering van
de politiek en van verval der eschatologie’. Nog overtuigender: ‘Haar kritiek draagt
niet de kenmerken van de “totale kritiek”; zij draagt de pijn van het versagen, het
uithouden, van ongeduld én geduld in zich, zoals de christelijke gedachtenis als
“navolging van Jezus” die vraagt.... Deze kritiek wordt tot dienst, tot een vorm van
bestaan-voor-anderen, die niet door de heersende vormen van maatschappijkritiek
bepaald kan worden. En eerst wanneer een theologie zulk een uit de memoria Jesu
Christi gewonnen kritiek wordt, houdt zij op sanctionerende theologie te zijn;
sanctionerende theologie die ze ook dán zou blijven, wanneer zij alleen maar de
15
heersende maatschappijkritiek zou reproduceren’ . Immers, vanuit het
‘eschatologisch voorbehoud’ staat ook deze maatschappijkritiek steeds onder de
kritiek van het Evangelie. Dit kan dan een Herbert Marcuse in zijn zak steken. En
allen die met het Woord Gods in de hand een marxistische versie van het
christendom - in welke vorm dan ook - willen opdringen en doordrukken.
Wil men de ‘politieke theologie’ in een reeds bekende theologische stroming
onderbrengen, dan alleen in een op de praktijk gerichte ‘theologie van de hoop’.
Aldus Jürgen Moltmann: ‘Zo maakt zich de God van de hoop van de afgoden der
werkelijkheid los, die niets anders dan verafgode werkelijkheden zijn. Omdat deze
bevrijding door het kruis van de verrezen Christus geschiedt, is theologie van het
kruis theologie van de hoop en omgekeerd’. Het bijbelse verbod ‘beelden van God’
te maken geldt ook voor de hedendaagse ideologiekritiek: zolang de mens aan
welke zelfgemaakte afgoden dan ook zich vastklampt in een verabsolutering van
zijn standpunt - met of zonder beroep op het Evangelie -, blijft hij onvrij. Het
aanvaarden van het evangelisch ‘eschatologisch voorbehoud’ alleen kan in hem de
hoop wekken op Gods toekomst van heil voor mensen en wereld,
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De waarschuwingen van H. Zahrnt, a.w., pp. 268-302, gelden voornamelijk de richting die
‘politieke theologie’ tot ‘theologie van de revolutie’ maakt: zij raken de visie van Metz zelf
slechts ten dele.
J.B. Metz, in Diskussion..., resp. pp. 280-281 en 291.
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die hem behoedt voor verbeten zich ingraven in eigen onwrikbare posities .

Angst voor de vrede
Een dringende en soms zelfs benauwende vraag blijft dan nog, hoe het mogelijk is
dat deze nieuwe politieke theologie zo sterk is misverstaan en nog steeds
misverstaan wordt? Hoe het mogelijk is dat men in deze theologie aanleiding vindt
revolutie te preken binnen en buiten de Kerk onder de leuze ‘God wil het’, als waren
er nooit die voor ons moderne levensgevoel zo beschamende Kruistochten en
andere godsdienstoorlogen geweest; dat men daarin aanleiding meent te kunnen
vinden met het Evangelie in de hand medemensen genadeloos onder gewetensdruk
te zetten en te manipuleren in een richting die zij in hun hart niet wensen, hetgeen
dan soms nog gebeurt door lieden die te pas en te onpas van de daken schreeuwen
dat personen niet aan structuren mogen worden opgeofferd; dat men in deze
theologie inspiratie meent op te doen tot het opstellen van formulieren voor zondagse
Eucharistievieringen, die hoogstens een slecht soort maatschappijkritiek inhouden,
maar waarin onze Heer gedegradeerd wordt tot een zielige revolutionair en het
gebed tot de Vader wordt bedolven onder liefdeloze en soms zelfs ronduit ordinaire
invectieven aan het adres van hen die ze ‘bidden’ moeten. Hoe is dit alles mogelijk?
17
Het reeds eerder vermelde boekje Die Angst vor dem Frieden tracht althans een
tipje op te lichten van de sluier die over dit probleem ligt. In dit verzamelwerkje met
studies van drie reformatorische theologen wordt een theologische bezinning opgezet
op basis van een onderzoek in Canada over de samenhang van kerkelijkheid,
dogmatisme en bereidheid tot oorlogvoeren, en van een Duits onderzoek naar de
samenhang van kerkelijkheid en repressieve opvoeding. Niet alleen de protestantse
theologie met haar ‘zonde-, schuld- en rechtvaardigingsleer van Paulus’ in het
centrum heeft geleid tot fatalistische berusting tegenover oorlog als een onvermijdelijk
verschijnsel, ook de katholieke casuïstiek over de ‘gerechtvaardigde oorlog’ blijft
18
de inzet voor echte vrede belemmeren . Sterker, een bijna onuitroeibare agressiviteit
in het karakter van de doorsnee-christen lijkt veroorzaakt te zijn door het autoritaire
karakter van een godsdienstbeleving die ondergeschiktheid en gehoorzaamheid tot
de kern van

16
17
18

J. Moltmann, a.w., p. 45 (citaat) en de hele paragraaf V, pp. 35-45.
Beschrijving zie boven, noot 9.
W. Huber, a.w., pp. 119-129.
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geloven heeft gemaakt onder de leuze ‘alle gezag komt van God’; waarin Gods
gezag dan ten overvloede geïnterpreteerd werd als autoritair patriarchaal vaderlijk
19
gezag . Deze agressieve inborst wordt dan ook vooral waargenomen bij
kerkgetrouwe en traditionele christenen: handen af van het bestaande en gevestigde
gezag! Maar Jörg Bopp kan niet ontkomen aan de observatie dat deze agressieve
mentaliteit zó diep geworteld ligt, dat zij ook een belangrijke rol speelt in de houding
van de uiterst ‘linkse’ groepen, zij het dan nu in revolutionaire actie tegen bestaande
20
structuren . Daarom vraagt het omzetten van de boodschap van de Bergrede in
praktische handelingspatronen - zeggen wij: bereidheid tot het afstand doen van
bepaalde rechten, ontwikkeling van een strategie van geweldloosheid, respect ook
voor ‘andersdenkenden’ (‘Ik zeg u: bemint uw vijanden’) - in oud én jong, in
traditionalisten en kerkhervormers nog steeds een grondige bekering.
Merkwaardig in dit verband, en misschien zelfs veelzeggend, is dat zowel J.
Moltmann als J.B. Metz onafhankelijk van bovenvermeld onderzoek pleiten voor
een theologisch omdenken van het patriarchaal paternalistisch Godsbegrip: Moltmann
denkt hier aan een overwinnen van deze Gods-benadering in een christologisch
gefundeerde Triniteitsleer, die ruimte biedt voor een broederlijk-solidaire verhouding
21
tot God en medemens ; Metz zoekt het in een evangelische ‘herbronning’ van de
Godsnaam ‘Vader’: ‘Vooral door het gebruik in Jezus' mond is de naam ‘Vader’ voor
God de christenen dierbaar geworden, en zal hij voor hen als Godsnaam die een
22
eschatologische hoop garandeert, onvervangbaar blijven’ .

Frankfurter Schule?
Mij is nog gevraagd, in hoeverre de ‘kritische Theorie’ van de Frankfurter Schule
(met als coryfeeën o.a. Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas
en - vooruit dan maar! - Herbert Marcuse) de visie van Metz beïnvloed heeft. Wel,
Metz heeft hen zeker gelezen, citeert hen een enkele maal en neemt uit deze sterk
maatschappijkritisch georiënteerde filosofie begrippen als ‘kritische theorie’ en
‘negatieve dialectiek’ over. Maar, zoals boven reeds aan een voorbeeld werd
geïllustreerd, hij hanteert hun gedachten in kritische vrijheid. Het meest wordt
Habermas aan-
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H. Bosse, Aggression und Frieden, in Die Angst vor dem Frieden, pp. 9-52.
J. Bopp, Theologie der Revolution und Weltfrieden, in Die Angst...., vooral pp. 59-63.
J. Moltmann, a.w., pp. 26-27.
J.B. Metz, in Die Kirche im Prozess der Aufklärung, p. 75.
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gehaald, die zelf gezonde kritiek uitoefent op b.v. de theorieën van H. Marcuse .
Zelfstandige verwerking dus van bepaalde gedachten uit deze school.
Aanhangers van deze Frankfurter Schule doen er overigens goed aan zich te
herinneren dat Max Horkheimer, zoniet vader dan toch nestor van deze kritische
richting, onlangs voor Der Spiegel verklaard heeft, dat politiek zonder theologie,
zonder het verlangen naar het Absolute dat ‘tot de werkelijk denkende mens behoort’,
een ‘leeres Geschäft’ is. En dat Theodor W. Adorno reeds veel eerder geschreven
heeft, dat de wereld uiterst dringend behoefte heeft aan het ‘Korrektiv’ van religie
die om haar eigen waarheidsgehalte beleden wordt.

23

Rechtstreeks in zijn bundel J. Habermas, Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’, Suhrkamp
4

Verl., Frankfurt a.M., 1970 (= ed. Suhrkamp 287), zijdelings in het verzamelwerk Antwort
3

auf Herbert Marcuse. Hrsg. v. J. Habermas, Suhrkamp Verl., Frankfurt a.M., 1968 (= ed.
Suhrkamp 263). In dit laatste boekje karakteriseert de filosoof W.F. Haug de theorieën van
Marcuse als kortgesloten beweringen (pp. 55 en 66), die een abstracte, irreële utopie moeten
ondersteunen, berustend op een voorbijzien aan de bestaande werkelijkheid (59; 66-67) en
op een gnostisch-dualistisch apriori van een ‘totaal andere’ ‘nieuwe wereld’ tegenover de
bestaande werkelijkheid (63-66); resulterend in een revolutionair protest dat binnen de kortste
tijd ‘manipulativ einholbar’ zal blijken (71-73). De socioloog Ch. Offe: anthropologisch-biologisch
wezenlijke behoeften kunnen zich slechts doen gelden, wanneer ze zich aanmelden als
sociale belangen; maar als dit waar is, bestaat de ‘eindimensionale Mensch’ van Marcuse
niet, is hij - met alle theorieën die daarop gebaseerd zijn - loutere abstractie (73-88). Tenslotte
de sociaal-econoom J. Bergmann: Techniek betekent niet uit zichzelf heerschappij over de
mens; er is een ‘technische rationaliteit’ denkbaar zonder ontaarding in ‘technologische
rationaliteit’; deze laatste is slechts gevolg van bepaalde sociale en institutionele mechanismen
van haar toepassing (89-104). Let wel: dit zijn geluiden afkomstig uit de sterk marxistisch
gekleurde Universiteiten van Berlijn en Frankfurt! Ter controle leze men: H. Marcuse, Das
Individuum in der ‘Great Society’, in H. Marcuse, Ideen zu einer kritischen Theorie der
2

Gesellschaft, Suhrkamp Verl., Frankfurt a.M., 1969 (= ed. Suhrkamp 300), pp. 157-184.
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Totstandkoming van het verdrag tussen de Duitse Bondsrepubliek
en de Volksrepubliek Polen
L.L.S. Bartalits
‘Nur ein westdeutsch-polnischer Ausgleich kann Polens Sorge beseitigen,
das neue Einvernehmen zwischen Moskou und Bonn gehe womöglich
auf seine Kosten’.
(Der Spiegel, 16 november 1970)
Bondskanselier Brandt noemde het Pools-Duitse verdrag een bewogen document
voor beide volken dat een donker hoofdstuk in de Europese geschiedenis moet
afsluiten en een nieuw moet inleiden. Brandt richtte zich in zijn toespraak tot het
Duitse volk voornamelijk tot de uit het voormalige Duitse gebied verdreven
landgenoten. Hij verzocht hun niet in bitterheid te blijven volharden maar de blik
naar de toekomst te richten. Waar het om gaat is de serieuze poging om een kwart
1
eeuw na de oorlog op politieke wijze de keten van onrecht weg te halen .

Interpretatie van het verdrag
In het verdrag tot normalisering van de betrekkingen tussen de Poolse Volksrepubliek
en de Duitse Bondsrepubliek stellen beide regeringen vast dat de Oder-Neissegrens
de westgrens van Polen vormt. Dit is het kernpunt en het eerste artikel van het
verdrag dat na een periode van lange en moeizame onderhandelingen op 18
november 1970 door de minister van buitenlandse zaken Walter Scheel en Stefan
Jedrichowsky in Warschau werd geparafeerd.
Ter nadere definitie van de Poolse westgrens refereren beide partijen aan de
bestaande grenslijn zoals die is vastgelegd in hoofdstuk negen van de akkoorden
van Potsdam.
Verder verklaren beide regeringen dat zij geen aanspraken hebben op elkaars
gebied en dat men die in de toekomst ook niet zal doen gelden. Naast het artikel
over het grensvraagstuk bevat het akkoord nog vier artikelen, over het afzien van
dreiging met en gebruik van geweld, over de normalisering of uitbreiding van de
wederzijdse betrekkingen, over het blijven bestaan van vroeger gesloten
2
internationale overeenkomsten en over ratificatie en inwerkingtreden van het verdrag .
Gelijktijdig met de eigen-

1
2

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 november 1970.
Ibid.
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lijke verdragstekst is een uitwisseling van nota's tussen de Bondsrepubliek en de
drie westelijke mogendheden gepubliceerd. Daarin wordt duidelijk gesteld dat het
verdrag de rechten, verantwoordelijkheden en plichten van de Verenigde Staten,
de Sovjet-Unie, Groot Brittannië en Frankrijk niet kan aantasten, en dat Bonn slechts
kan handelen uit naam van de Bondsrepubliek.
Het humanitaire probleem van de gezinshereniging is onderwerp van een
verklaring van de Poolse regering. De inhoud ervan is alleen in Bonn bekend
gemaakt. In deze verklaring wordt van Poolse zijde toegezegd dat men een
onderzoek zal instellen naar de emigratieaanvragen die zijn ingediend. Wat betreft
dit onderzoek stelt de Poolse regering zich op het standpunt dat personen met een
onmiskenbaar Duitse volksaard en personen die tot gemengde of gescheiden
gezinnen behoren om die redenen naar de beide Duitslanden kunnen vertrekken
met inachtneming van de in Polen geldende wetten.

De ontwikkeling van de Duits-Poolse betrekkingen van maart 1968 tot
december 1969
In de betrekking tussen een ‘revanchistisches Monstrum’ en Polen kwam in maart
1968 enige beweging. Op 16 maart verklaarde de toenmalige minister van
buitenlandse zaken, Brandt, in Neurenberg dat hij een begin wilde maken met een
verbetering van de relaties met Polen. Deze zgn. Neurenberger formule hield in dat
zolang er nog geen Europese vredesordening tot stand is gebracht, de bestaande
3
Oder-Neissegrens moet worden geaccepteerd . Op 17 mei 1968 reageerde
Gomoelka op Brandts voorzichtig afwijken van de tot dan toe officiële Westduitse
regeringslijn. De Poolse partijleider stelde Bonn voor om in navolging van de D.D.R.,
die in 1950 het verdrag van Görlitz met Polen heeft gesloten waarbij het bewind in
Oost-Berlijn de westgrens van Polen erkende, eenzelfde soort verdrag tussen Bonn
en Warschau overeen te komen. De regering van de grote coalitie reageerde echter
nauwelijks op het Poolse voorstel. Een pleidooi van burgemeester Schütz, waarin
hij pleitte voor erkenning van de bestaande grens tussen Duitsland en Polen, wekte
4
in politieke kringen van C.D.U. en C.S.U. verontwaardiging en verzet . Op 1
september 1969 was het president Heinemann die in een rede ter gelegenheid van
de herdenking van de Duitse aanval op Polen opriep tot verbetering van de
5
Duits-Poolse betrekkingen . Wederom hulde de bondsregering zich in stilzwijgen.
Eerst

3
4
5

Neue Zürcher Zeitung, 19 maart 1968.
Neue Zürcher Zeitung, 23 mei 1968.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 september 1969.
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na de vorming van de nieuwe bondsregering tussen de S.P.D. en de F.D.P. o.l.v.
kanselier Brandt werd de mogelijkheid gecreëerd voor werkelijke toenadering tussen
beide landen.
Op 25 november 1969 werd aan plaatsvervangend minister van buitenlandse
zaken Winiewicz een nota overhandigd waarin de bondsregering onderhandelingen
6
zonder voorafgaande voorwaarden over vraagstukken tussen beide landen voorstelt .
Het aanbod van Bonn was enkele dagen eerder in een interview met een Pools
dagblad door Brandt aangekondigd. Tijdens het vraaggesprek zei de bondskanselier
o.m. dat zijn regering in de komende dagen het beginnen van politieke besprekingen
zou aanbieden. Daarbij zouden alle vraagstukken van gemeenschappelijk belang
tot een oplossing kunnen worden gebracht. ‘Wij kennen en respecteren de Poolse
wens binnen verzekerde grenzen te leven. In mijn regeringsverklaring wordt
gesproken over de territoriale integriteit. Het komt er nu op aan door
onderhandelingen een resultaat te bereiken dat rekening houdt met de belangen
7
van onze beide landen’, aldus Brandt . De Poolse reactie was niet ongunstig. Tijdens
de conferentie van de landen van het Warschaupact in Moskou op 3 en 4 december
1969 speelde Gomoelka met Kádar en Ceausescu een belangrijke rol bij het besluit
8
tot ontspanning en dialoog met de links-liberale regering in Bonn . In het
slotcommuniqué van de conferentie der Warschaupactlanden waren zinsneden
opgenomen waarin wordt gewezen op een verandering in een deel van de publieke
opinie in de Bondsrepubliek. Verder werd de ondertekening door Bonn van het
non-proliferatieverdrag een positief element genoemd. Tenslotte werd gesproken
over een gunstige tendens in West-Duitsland naar een realistische politiek van
samenwerking en begrip tussen staten van verschillende maatschappelijke en
9
economische stelsels .

Eerste fase van de diplomatieke besprekingen
Op 22 december werd het Poolse antwoord overhandigd waarin Warschau zich in
principe akkoord verklaarde met de Bondsrepubliek om te gaan onderhandelen.
Niettemin was het eerst op 5 februari 1970 dat de besprekingen een aanvang namen.
In Warschau begonnen op die dag de eerste besprekingen tussen de Westduitse
delegatie o.l.v. staatssecretaris Duckwitz en die van de Poolse o.l.v. Winiewicz. Bij
zijn aankomst in Polen had Duckwitz verklaard dat er geen termijn gesteld was voor
zijn verblijf in

6
7
8
9

Neue Zürcher Zeitung, 27 november 1969.
Zycie Warszawy, 22 november 1969.
Politika (Zagreb), 9 december 1969.
Nèpszabadsàg (Boedapest), 7 december 1969.
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10

Polen . Zijn eerste verblijf echter bleef beperkt tot 8 februari, toen hij zonder nader
11
commentaar te leveren naar Bonn terugkeerde . Deze besprekingen werden over
het algemeen inleidende gedachtenwisselingen genoemd en hadden als voornaamste
12
kernpunt de erkenning door de Bondsrepubliek van de Oder-Neissegrens .
Het Poolse standpunt was duidelijk bijna ultimatief gesteld: ‘erkenning door Bonn
13
van de Oder-Neissegrens is noodzakelijk of alles blijft bij het oude’ . Desalniettemin
was men in Oosteuropese politieke kringen optimistisch gestemd. Hierbij werd b.v.
in Boedapest gewezen op het feit dat de gespreksthema's bij het overleg tussen
Polen en de Bondsrepubliek veel concreter waren dan die van de in Moskou over
14
het wederzijds afzien van geweld door Egon Bahr gevoerde besprekingen . De
belangrijkste moeilijkheden tussen beide landen waren volgens waarnemers bij het
begin van de onderhandelingen de Poolse eis dat de Oder-Neissegrens moest
worden erkend en de mening van Bonn dat weliswaar moest worden uitgegaan van
de territoriale integriteit van Polen, maar dat de grenskwestie pas geregeld kon
15
worden bij het tot stand komen van een vredesverdrag .
Van 8 tot 11 maart 1970 werden de op 4 februari begonnen Pools-Duitse
besprekingen voortgezet. Na afloop van de onderhandelingen werd in een
gemeenschappelijke verklaring bekendgemaakt dat tijdens het overleg een zakelijke
gedachtenwisseling tussen beide delegaties plaatsvond over de kwestie van de
principes van wederzijdse betrekkingen. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat het
16
gesprek zou worden voortgezet . Op 23 maart werd bekend gemaakt dat de derde
ronde van de diplomatieke besprekingen op 22 april, ondanks de aanvankelijk
overeengekomen verwisseling van plaats der onderhandelingen, weer in Warschau
17
zou beginnen .

Brandts brief aan Gomoelka
In een persoonlijk schrijven van 20 april 1970 verzekerde Brandt Gomoelka dat zijn
regering de naoorlogse grenzen van Polen respecteert en dat de onschendbaarheid
van het Poolse territorium vaststaat. Verder laat Brandt Gomoelka weten, dat hij
vastberaden aan de opzet vasthoudt om een
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eerste steen voor een zakelijke en goede verhouding tussen de Bondsrepubliek en
18
Polen te leggen .
Met dezelfde delegaties als bij de eerste twee werd van 22 tot 24 april de derde
gespreksronde gehouden. Na de derde dag verklaarden de gesprekspartners bijna
eenstemmig dat wellicht de moeilijkste, maar zeker niet de laatste hindernis was
overwonnen. Intussen is echter een deel van Duckwitz' voorstellen, die hij aan zijn
collega Winiewicz voorlegde, te Bonn in de openbaarheid gebracht. Deze blijkbaar
welbewuste publikatie door de Bondsregering heeft een gunstig effect gehad. De
dreigende mislukking van de besprekingen tussen beide delegaties als gevolg van
uiteenlopende interpretaties van de op 2 augustus 1945 genomen beslissing van
de conferentie van Potsdam inzake de oostgrenzen van Duitsland vond niet plaats.
Zij wierpen op de tweede dag, na Gomoelka's terugkeer uit Moskou, reeds vrucht
af. Voor het eerst klonken de Poolse commentaren op de Duitse formuleringen niet
19
meer uitsluitend kritisch . Tot einde april toe trok Polen de goede wil van de
20
Bondsregering in twijfel . Dit was echter volgens neutrale waarnemers niet slechts
21
een kwestie van onderhandelingstactiek . In Poolse ogen had Duckwitz met
betrekking tot de Oder-Neissegrens nl. niet meer te bieden dan wat Kiesinger reeds
in uitzicht had gesteld: een voorlopige respectering van de bestaande grens tussen
22
Duitsland en Polen . In het nauw gebracht door zijn tegenstanders binnen de partij
23
liet Gomoelka zich tamelijk pessimistisch uit over de besprekingen . Het was echter
opvallend dat een van Gomoelka's invloedrijkste nationalistische tegenstanders
binnen de partij, Moczar, praktisch tegelijkertijd verklaarde dat de Westduitse regering
het voorstel van Gomoelka voor het sluiten van een grensverdrag als grondslag
24
voor de onderhandelingen aanvaardde . Bij zijn terugkomst in Düsseldorf verklaarde
Duckwitz, dat er tijdens de derde gespreksronde geen beslissende stappen waren
25
genomen maar wel goede vordering was gemaakt .

De vierde gespreksronde in Bonn
Van 8 tot 11 juni 1970 werd in Bonn de vierde gespreksronde van het Duits-Poolse
overleg gehouden. De door minister Scheel geopende bespre-
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kingen begonnen in een ontspannen sfeer, hetgeen o.m. bleek uit het ontbreken
26
van de tot dan toe gebruikelijke kritische commentaren in de Poolse pers .
Vermoedelijk heeft men in Poolse regeringskringen met gemengde gevoelens kennis
genomen van de aankondiging dat de Sovjet-Unie en de Duitse Bondsrepubliek
onderhandelingen zouden voeren over een verdrag waarin het afzien van geweld
wordt geregeld. Deze aankondiging was in Poolse politieke kringen als een verrassing
gekomen. Men was in Warschau bevreesd dat Bonn niet zo veel spoed meer zou
zetten achter de besprekingen, zo lang zij nog niet een akkoord had bereikt met de
27
Sovjet-Unie . Na beëindiging van het overleg werd door beide delegaties bekend
gemaakt dat in juli een begin zou worden gemaakt met het uitwerken van de
belangrijkste elementen voor een akkoord dat de betrekkingen tussen beide landen
28
moest normaliseren . Bij zijn persconferentie in Bonn wilde Winiewicz niet ingaan
op de kansen voor het afsluiten van een akkoord. Hij herinnerde er nogmaals aan
dat de kwestie van de westgrenzen van Polen de basis diende te zijn van elk akkoord
29
dat een normalisering van de Duits-Poolse betrekkingen moest regelen .

Totstandkoming van de handelsovereenkomst
Zonder enige twijfel is het politieke klimaat tussen beide landen door de
30
totstandkoming van een handelsovereenkomst verbeterd . Na acht maanden van
moeizame en verschillende malen onderbroken onderhandelingen werd op 23 juni
in Warschau een handelsakkoord voor lange termijn ondertekend. De parafering
gebeurde door minister Schiller, die als eerste Westduitse minister een bezoek
bracht aan Polen. Naar de woorden van dit verdrag zullen beide landen hun handel
en hun technische en wetenschappelijke uitwisseling in de periode van 1971 tot
1974 vergroten. Bonn erkent het recht van Polen om volwaardig lid te worden van
het G.A.T.T. In details wordt er in het verdrag onder andere gesproken over een
overeenkomst die beantwoordde aan het heersende klimaat van ontspanning in de
Oost-Westbetrekkingen en over vergaande industriële samenwerking tussen beide
landen. De Poolse export naar de Bondsrepubliek zal voor 80% worden
geliberaliseerd, terwijl Bonn in een aparte intentieverklaring de wens uitspreekt te
komen tot een volledige liberalisering. Er wordt echter geen enkele verbintenis
31
aangegaan en er is geen tijdschema .
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Voortzetting van de politieke besprekingen
Het klimaat van de besprekingen tijdens de vijfde gespreksronde in Warschau, van
22 tot 25 juli, werd vermoedelijk bepaald door de Poolse angst voor een tweede
Rapallo. Als gevolg van de Sovjet-diplomatieke druk kwam het, ondanks het
aanvankelijk in politieke kringen heersende optimisme, ook ditmaal niet tot een
volledig akkoord tussen beide partijen. De beslissing al of niet te komen tot het
32
sluiten van een verdrag werd tot begin september uitgesteld . Volgens het
communiqué begonnen de delegaties enkele punten te formuleren van een
verdragsontwerp over de principes van de normalisering van de betrekkingen tussen
33
beide landen . Bij zijn terugkeer in Bonn zei staatssecretaris Duckwitz, dat beide
delegaties hun voorstellen met betrekking tot het grensprobleem hadden gedaan
en dat het thans aan de regeringen van de twee landen was om over de voorstellen
34
te beslissen . De diplomatieke vertegenwoordigers van de westelijke mogendheden
in Bonn samen met de Bondsregering probeerden gelijktijdig met de politieke
besprekingen in Warschau een akkoord te bereiken over de delicate vraag hoe
gereageerd moest worden op een ondertekening van het verdrag dat de Duits-Poolse
35
betrekkingen bilateraal zou normaliseren . In Warschau hoopte men dat zodra Bonn
de Oder-Neissegrens definitief had erkend, zowel Frankrijk als de Angelsaksische
mogendheden plechtig zouden verklaren dat zij het verdrag naar de inhoud
accepteerden en de betreffende grens ook aanvaardden, en dat niet wederom zou
36
worden verwezen naar een bijna mythologische Duitse vredesregeling .

Poolse reactie op het verdrag van Moskou
Na de zesde ronde van de besprekingen in Bonn werden de onderhandelingen
tussen Duckwitz en Winiewicz afgesloten. In Poolse politieke kringen verwachtte
men dat de voorwaarden aanwezig waren voor onderhandelingen op ministerieel
37
niveau . De Poolse regering had gehoopt dat Bonn aan een verdrag met Warschau
38
de voorrang zou verlenen vóór een verdrag met de Sovjet-Unie . Men was in
politieke kringen teleurgesteld toen de ontwikkeling anders verliep. Men aanvaardt
in Polen nu ten dele de these van de Bondsregering dat Moskou op prioriteit van
het verdrag
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met de Bondsrepubliek heeft gestaan. Van hun kant hebben de Sovjetleiders hun
39
Poolse partijgenoten gezegd, dat het juist Bonn was dat die volgorde heeft gewild .
De Poolse regering bevond zich in een netelige situatie, want de publieke opinie
had, nog voordat een akkoord met Bonn was bereikt, haar oordeel al klaar dat Polen
weer eens het kind van de Duits-Sovjet rekening was geworden. Daarin vindt men
ook de reden waar om de Poolse diplomaten iets meer probeerden te bereiken dan
in de formule van Moskou over de grensregeling tussen Duitsland en Polen is
40
vervat .
Zelfs de Poolse pers was weinig enthousiast over het verdrag tussen de
Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie. Stelden de commentaren zich aanvankelijk
tevreden met de these dat voor het eerst in twee eeuwen een Duits-Russische
afspraak vermoedelijk niet ten koste van Polen had plaats gevonden, later kwamen
wat meer nuchtere overwegingen. Zo trok de hoofdredacteur van een van de
belangrijkste opiniebladen Rakowski de conclusie, dat in de nieuwe situatie in Europa
slechts die volken iets zullen betekenen die in staat zijn de beschouwing verder te
ontwikkelen, en dat vereist een realistische koel berekende politiek, vrij van
mythologie en vrij van provincialisme. Hij wijst er ook op dat het verdrag van Moskou
ongetwijfeld tot nieuwe politieke constellaties binnen de politiek-militaire groeperingen
zal leiden en met name tot veranderingen in de Amerikaanse houding ten aanzien
van Europa en tot nieuwe ontwikkelingen zowel in de Westeuropese NATOlanden
41
als in de neutrale staten . Nog duidelijker gereserveerd toonden zich de bladen van
de zgn. nationale oppositie. Stefanowicz schreef bijv., dat zolang Adenauers politiek
de drang naar het westen volgde, dit een intern probleem van de Atlantische
gemeenschap was. Maar dat het beleid van de Bondsrepubliek sinds Brandts
opening naar het Oosten een probleem van Europa is geworden. Volgens
Stefanowicz zou als tegenwicht tegen de sterke Bondsrepubliek de samenwerking
tussen de buurstaten van West-Duitsland in Oost en West in naam van het Europese
42
evenwicht versterkt moeten worden . Het scherpst uitte zich de eveneens tot de
nationale oppositie behorende communist Machejek. Met het oog op het verdrag
van Moskou schreef deze, dat daardoor de plicht tot waakzaamheid voor de Polen
niet mag verslappen. Zelfs de beste verdragen en pacten moeten iedere dag weer
43
goed uitgevoerd worden, willen zij niet een vodje papier worden .
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Ook de pers van de groep van Moczar maakte ondubbelzinnig voorbehoud tegen
44
de formulering van het verdrag van Moskou . Dat deed ook de spreekbuis van de
machtige oppersilezische partijleider Gierek. Met name veroordeelde men hier de
interpretatie die Scheel, Bahr en Ahlers aan het verdrag van Moskou hebben
gegeven, met name wat betreft de Poolse westgrens. Partij en regering moeten
daaruit de conclusie trekken, dat zij bij hun eisen tegenover Bonn op de goedkeuring
45
van de ‘oppositie’ in Polen kunnen rekenen .

Pools pragmatisme
Natuurlijk kan Warschau zich niet frontaal tegen de formulering van het Verdrag
van Moskou opstellen, maar wel heeft men de Sovjetleiders blijkbaar goed ingelicht
over de stemming in Polen. Ook heeft Polen zich handig van de steun van andere
socialistische landen (bijv. D.D.R., Hongarije en Tsjechoslowakije) verzekerd. Daarbij
ging Warschau ervan uit dat Moskou, Praag en Boedapest met het oog op de
geplande Europese Veiligheidsconferentie een belang hebben bij het tot stand
komen van een Duits-Poolse regeling, en dat ook Bonn ingevolge moeilijkheden in
Berlijn een snel resultaat nodig heeft. Wel zag men in Warschau duidelijk de
complicaties die voortvloeien uit het Duitslandverdrag van 1954 van Bonn met de
westelijke mogendheden, maar men zou gaarne zien, dat de Oosteuropese garanties,
opgenomen in de verdragen met de D.D.R., met de Sovjet-Unie en in het verdrag
van Moskou nog een westelijk pendant kregen. Daartoe is een Westduitse formele
erkenning in afwijking van het Duitslandverdrag alsmede een passende aanvullende
verklaring van de westelijke mogendheden vereist. Daarna zou een Pools-Westduits
46
verdrag gesloten kunnen worden . Oplossing behoefden dan nog twee netelige
problemen die geen deel van een zgn. grensverdrag uitmaakten. De
schadeloosstelling van de slachtoffers van het naziregime en de repatriëring van
hen die zich Duitsers gevoelen en die naar de Bondsrepubliek willen vertrekken.

Pools-Duits compromis en de gevolgen daarvan
Men vond de compromissen tijdens het bezoek van Scheel begin november 1970
aan Warschau. De moeilijkheden die een normalisatie van de betrekkingen tussen
Polen en de Bondsrepubliek in de weg stonden, werden opgelost. Door een
internationale - de Sovjet-Unie en zijn bondgenoten
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zagen zich gedwongen tot het prijsgeven van passieve coëxistentie voor coöperatieve
- en nationale - de ‘oppositie’ heeft zijn standpunt met betrekkingen tot een
compromis met Bonn gewijzigd - samenloop van omstandigheden hebben beide
partijen hun zin gekregen.
Het is een politiek verdrag, waardoor de Bondsregering vrede neemt met de
gevestigde posities van de socialistische landen in Europa. Als zodanig is het van
grote waarde. Een betere basis voor verstandhouding tussen de Bondsrepubliek
en Polen en de socialistische landen is momenteel niet mogelijk. Men zou dit zgn.
grensverdrag de morele rehabilitatie van Duitsland ten opzichte van Polen kunnen
noemen.
Alle ophemeling ten spijt heeft echter het verdrag van Warschau weinig met een
werkelijke verzoening tussen het Duitse en Poolse volk te maken. Ten eerste zit
het Poolse wantrouwen tegenover de Duitsers veel dieper geworteld dan in de
wandaden van het Derde Rijk. Ten tweede en vooral is het door de politiek van de
socialistische landen niet zo bedoeld. Michail Soeslov bekende op de drieënvijftigste
herdenking van de Oktoberrevolutie ronduit dat deze verdragen dienen om de positie
van de socialistische staten op het terrein van de internationale politiek te versterken,
en het is volslagen onzin de coëxistentiekoers van de socialistische
statengemeenschap te beschouwen als het prijsgeven van de internationale
47
klassestrijd . Tegenover de huidige politiek van de Sovjet-Unie moet West-Europa
die van de zijne stellen. Immers sinds 1945 hebben de Westeuropeanen nimmer
zo sterk gestaan tegenover het Kremlin, zowel in politiek als economisch opzicht,
48
als thans . De Europeanen moeten echter een gemeenschappelijk beleid kunnen
formuleren ten aanzien van hun meest directe en grootste gemeenschappelijke
probleem, dat van het militair en politiek overwicht van de Sovjet-Unie op het
continent. Paradoxaal genoeg kunnen de verdragen van de Bondsrepubliek met de
Sovjet-Unie en Polen dit overwicht verzwakken.
De grote politiek in de Oost-Westbetrekkingen zal zich vermoedelijk in hoofdzaak
langs de lijn Bonn - Warschau - Moskou ontwikkelen. Men mag verwachten dat
deze evolutie door de overige socialistische landen onder aanvoering van de D.D.R.
met groeiend wantrouwen wordt gadegeslagen. De vraag is nu, of die tendens toch
niet de positie van de Sovjet-Unie binnen het socialistisch blok in zekere zin zal
aantasten.
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Nèpszabadsàg (Boedapest), 7 november 1970.
The Economist (London), 7 november 1970.
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Bakoenin en Marx
Gesprek met Arthur Lehning
Frans Boenders
o

Arthur Lehning ( 1899 te Utrecht) werd in het Nederlands taalgebied in brede kring
bekend door zijn boek De vriend van mijn jeugd, herinneringen aan H. Marsman
2

(Querido, Amsterdam, 1954, 1960 ). Mét Marsman onderging Lehning invloeden
van Nietzsche, George en Rilke, maar rond 1925 ontstond tussen beide vrienden
een ideologische verwijdering die men kan afleiden uit de polemiek van 1925-1926:
de Thesen van Marsman in De Vrije Bladen, en de Anti-Thesen van Lehning in De
Stem.
Van 1922 tot 1924 studeerde Lehning te Berlijn, waar hij in contact kwam met
Joris Ivens, met uit de Sovjet-Unie geëxpulseerde of vrijwillig vertrokken
revolutionairen en met de internationale artistieke avant-garde. In 1925 leerde hij
te Parijs Mondriaan kennen. Na zijn terugkeer in Nederland richtte hij in 1927 het
tijdschrift i 10 op, waarin o.m. Kurt Schwitters, Moholy-Nagy, Pijper, Menno ter Braak
en Oud publiceerden (in het Engels, Frans, Duits en Nederlands). Fervent
anti-militarist en anti-kolonialist, was Lehning in 1932-1933 secretaris van de
Syndicalistische Internationale, eerst te Berlijn en daarna in Madrid en Barcelona.
In Spanje werd hij geconfronteerd met de Bakoenistische arbeidersbeweging.
Ondertussen had hij te Wenen Max Nettlau, de biograaf van Bakoenin, ontmoet. In
1939 vertrok hij naar Engeland, waar hij de leiding had van het Institute of Social
History te Oxford. Van 1947 tot 1952 werkte hij opnieuw in Nederland aan het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. In 1952 en 1954-1955 verbleef
hij in Indonesië, de eerste keer om een bibliotheek voor politieke en sociale
wetenschappen op te bouwen, de tweede keer om o.m. sociale geschiedenis te
doceren.
Sindsdien wijdt Lehning zich aan de uitgave van de complete werken van
Bakoenin. In 1966 verscheen een verzamelbundel essays (1927-1965) onder de
titel De draad van Ariadne (Polak & Van Gennep, Amsterdam) en in 1970 een bundel
Franse en Engelse studies From Buonarroti to Bakunin, studies in international
socialism (Brill, Leiden).
‘Het anarchisme was voor mij altijd een Weltanschauung, meer dan alleen een
politieke stroming. Socialisme is onbestaanbaar zonder die conditio sine qua non,
vrijheid’ (Lehning in Vrij Nederland, 15 november 1969).
‘In mijn wereldbeschouwing is er eigenlijk geen verschil tussen individualisme en
socialisme. Voor mij betekent socialisme uiteindelijk de grootst mogelijke
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vrijheid voor de persoonlijkheid. Zulk een socialisme vooronderstelt natuurlijk een
zekere bewustwording in de enkeling of in groepen van enkelingen, in de loop van
een cultuurproces. Maar de weg naar de vrijheid gaat via de solidariteit, het is een
dialectisch proces. Vrijheid behoort in dit verband tot een sociale categorie’ (Lehning
in De Gids, 1967, 6/7, waaraan deze biografische gegevens zijn ontleend).
*

Hoe bent U ertoe gekomen om Bakoenin uit te geven?
Dat is een lange geschiedenis, die eigenlijk teruggaat tot het begin van de jaren
twintig, toen ik me al voor Bakoenin interesseerde. Deze belangstelling werd zeer
versterkt toen ik in Berlijn, waar ik geschiedenis studeerde, in contact kwam met de
juist uit Rusland geëmigreerde of geëxpulseerde anarchisten, waarvan velen een
belangrijke rol in de revolutie hadden gespeeld en die voornamelijk bakoenisten
waren. In 1924 leerde ik in Wenen de biograaf van Bakoenin kennen, de Oostenrijkse
historicus Max Nettlau, die zich reeds vanaf het einde van de vorige eeuw tot aan
zijn dood, in 1944 te Amsterdam, met deze Russische revolutionair had bezig
gehouden en ook een reeks van standaardwerken over de geschiedenis van het
anarchisme heeft gepubliceerd. Hij was een groot collectioneur, die een geweldige
verzameling van anarchistica heeft bijeengebracht. Toen in 1935 door professor
Posthumus het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis werd opgericht,
is deze gehele collectie - waarin zich ook de nagelaten papieren van Bakoenin
bevonden die Nettlau van de familie van Bakoenin te Napels had ontvangen - door
het Instituut verworven. Professor Posthumus had ik in 1919 leren kennen, toen ik
in Rotterdam studeerde. In 1935 werd ik medewerker van het door hem opgerichte
Instituut. Jarenlang is er sprake van geweest om Bakoenins onuitgegeven
manuscripten te publiceren, maar dat is nooit gebeurd, maar toen Prof. Posthumus
op het eind van de jaren vijftig directeur werd van de uitgeverij Brill te Leiden, stelde
hij voor dat deze een door mij verzorgde editie van het volledige werk van Bakoenin
zou uitgeven. Deze uitgave verschijnt momenteel bij Brill, in opdracht van het Instituut
en de redactionele werkzaamheden worden gefinancierd door de Organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Op het ogenblik is een vierde deel verschenen,
maar er moeten nog minstens tien delen verschijnen, waaronder de volledige
correspondentie. Het is een ‘diplomatische’ editie, d.w.z. dat alle geschriften in de
oorspronkelijke taal worden gedrukt, maar de editie die nu onder de

*

Dit interview werd opgenomen in verband met een radioprogramma van BRT III (Dossier
Drie, 3 oktober 1970, integraal gewijd aan het anarchisme).
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naam Archives Bakounine verschijnt, is een Franse, in zoverre dat de inleidingen
en de annotaties in het Frans zijn gesteld.
U moet niet vergeten dat naast de Russische teksten een groot gedeelte door
Bakoenin in het Frans is geschreven, zodat het in eerste instantie voor de hand lag
er een Franse editie van te maken. Buitendien is de belangstelling in de Latijnse
landen voor Bakoenin altijd het grootst geweest. De belangstelling voor Bakoenin
neemt echter ook in de Angelsaksische landen zo toe, dat er plannen zijn voor een
Engelse editie, die op de Franse is gebaseerd. Er is ook reeds een overeenkomst
voor een Japanse editie. Het zijn natuurlijk voornamelijk instituten en bibliotheken
die zich voor deze editie interesseren. Voor particulieren is het een nogal dure
uitgave; een criticus schreef dat wanneer Bakoenin nog leefde hij zeker niet in staat
geweest zou zijn om zich deze werken aan te schaffen. Maar zulk een
wetenschappelijke uitgave is nu eenmaal alleen op deze wijze mogelijk, en aan de
andere kant: er is geen copyright op de teksten van Bakoenin, dus iedereen kan bij
wijze van spreken van deze editie, voor zover het de teksten van Bakoenin betreft,
ook voor andere uitgaven of vertalingen gebruik maken. Ikzelf ben trouwens bezig
met een keuze uit de werken in verschillende talen. In het Nederlands verscheen
kort geleden in de serie Manifesten bij Boucher in Den Haag een bloemlezing onder
de titel Over anarchisme, staat en dictatuur, terwijl bij Jonathan Cape een
Engels-Amerikaanse editie in voorbereiding is. Ook in het Duits zal een bloemlezing
verschijnen, buitendien een selectie uit zijn correspondentie. Ook verschijnt in het
Duits, bij Suhrkamp, een vertaling van het laatste deel van de Archives Bakounine,
het Russische werk Staatlichkeit und Anarchie, Bakoenins laatste grote werk uit
1873. Uit dit alles blijkt wel de grote belangstelling die er de laatste jaren voor deze
Rusische anarchist bestaat, een belangstelling die ik moeilijk kon verwachten toen
ik met dit werk begon.

Schrijft U die belangstelling in de eerste plaats toe aan het feit dat U met deze editie
bent begonnen of vooral aan in de zich in de loop van de zestiger jaren wijzigende
politieke constellatie?
Wanneer er plotseling een nieuwe belangstelling voor zulke wat op de achtergrond
gekomen ideeën opkomt, dan is dit, geloof ik, minder het gevolg van het feit dat
historici zich met zo'n onderwerp bezig houden, dan wel tengevolge van nieuwe
feiten, nieuwe ontwikkelingen in het maatschappelijke, politieke en culturele leven,
waardoor zulke ideeën weer in de aandacht komen. Dat is hier ook het geval. Ik
denk in het bijzonder aan de studentenbewegingen, die door hun ideologie, hun
methoden, hun acties, hun tegen gezag, macht en autoriteit gerichte protest, hun
buiten- en anti-
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parlementaire acties een anti-autoritair, aan het anarchisme verwant karakter hebben.
Ook de definitieve discreditering van het dictatoriale staats-communisme en de
autoritaire schijndemocratie van de socialistische welvaartsstaat hebben er zonder
twijfel toe bijgedragen dat men weer meer belangstelling is gaan krijgen voor die
ideeën die een eeuw geleden zijn geformuleerd, die gewaarschuwd hebben wat de
gevolgen zouden zijn indien het socialisme zich zou verbinden met de staat - en
dat geldt alles natuurlijk met name voor Bakoenin die in zijn geschriften deze
ontwikkeling ook heeft voorspeld.

Bent U van mening dat de hedendaagse anti-autoritaire, links-radicale studenten
een grondige kennis hebben van de geschriften en de praktische methoden van de
klassieke anarchisten? Het heeft er eerder de schijn van dat deze groepen slechts
een oppervlakkig idee hebben van de anarchistische stromingen en nu een meer
theoretische fundering willen zoeken door het lezen van werken van Bakoenin,
Kropotkin en andere anarchisten.
Ja, het laatste lijkt mij het geval. Wanneer tijdens de mei-opstand in Parijs van
1968, voor het eerst sinds het einde van de Spaanse burgeroorlog op de barricades
en boven de Sorbonne de zwarte vlag te zien was, dan mag men wel aannemen
dat niet allen die deze vlag hebben gehesen, een grondige kennis van de
anarchistische literatuur bezaten. Het was ten dele een intuïtieve, instinctieve,
symbolische reactie om het anti-autoritaire, tegen de staat en de politieke partijen
gerichte protest tot uiting te brengen, waarbij met name Bakoenin deze symbolische
functie vervulde. Maar aan de andere kant heeft deze ontwikkeling er zonder twijfel
toe bijgedragen dat men zich weer opnieuw met deze theorieën is gaan bezighouden
en wenst te onderzoeken wat er behalve de kritiek op het staatscommunisme en
de staat in het algemeen van deze ideeën voor een constructief socialisme ook
vandaag nog relevant is.
Een man als Daniel Guérin in Parijs bijvoorbeeld, die toch heel wat naam heeft als
anarchist, als schrijver ook van een boek dat Het Anarchisme heet, definieert zichzelf
als iemand die tussen het anarchisme en het marxisme staat. Is dat wel mogelijk?
Anarchisten en marxisten zijn toch nooit heel goede vrienden geweest.
Dat ben ik geheel met U eens, ik vind het ook nogal verwarrend. Theorieën moet
men uit elkaar houden, men moet ze niet door elkaar klutsen. Ofschoon ik de werken
van Guérin en hem ook persoonlijk zeer waardeer, ben ik het in dit opzicht zeer
bepaald niet met hem eens. Juist dit punt heb ik kort geleden op een door de
Fondazione Einaudi te Turijn georganiseer-
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de internationale conferentie over het anarchisme te berde gebracht en gezegd dat
voor mij de uitdrukking ‘libertair marxisme’ een contradictio in terminis is. Precies
honderd jaar geleden schreef Bakoenin eens terecht: ‘La théorie est par nature
intransigeante et sa pureté, son éthique, sa franchise et sa force sont déterminés
et attestés par cette intransigeance. C'est pourqoi toute coalition est en doctrine
immorale, voire impensable’. Omdat het hier niet alleen om een theorie gaat, maar
ook om de praktijk, lijkt het me zelfs een gevaarlijke verwarring. Het betekent
natuurlijk niet dat men niet voor bepaalde, beperkte, concrete doeleinden zou kunnen
samenwerken. Bakoenin heeft trouwens theoretisch veel van de theorieën van Marx,
zoals het historisch materialisme, de klassenstrijd, de rol van het proletariaat,
overgenomen. De voornaamste tegenstelling tussen Marx en Bakoenin was echter
de kwestie van de organisatie van de arbeidersklasse, namelijk de vraag: moet de
arbeidersklasse zich organiseren in een politieke partij met het doel de staat te
veroveren om de produktiemiddelen te nationaliseren, of moet door een revolutie
de oude staatsinstelling worden vernietigd en deze vervangen door zelfbesturende,
zich over het gehele sociaal-economische leven uitbreidende ‘raden’, sovjets zoals
deze in de eerste fase van de Russische revolutie bestonden en die ook in de eerste
maanden van de Spaanse burgeroorlog onder de naam van collectivisaties tot uiting
kwamen. Bakoenin meende dat alleen op federalistische grondslag door zulke
organen, die de uitdrukking zijn van een directe democratie, werkelijk socialisme
mogelijk zou zijn. In theorie was Marx ook van mening dat socialisme betekent: een
staat- en klassenloze maatschappij, en Lenin heeft deze uitingen van Marx en Engels
ook weer benadrukt. In zijn beroemde brochure Staat en Revolutie herhaalt hij ook
de mening dat de staat moet worden afgeschaft, of juister dat hij zal afsterven, maar
dat voordien een nieuwe staat zal moeten worden opgericht, die de naam draagt
van de dictatuur van het proletariaat en op den duur zijn bureaucratisch en
onderdrukkingskarakter zal verliezen. Na vijftig jaar sovjet-Russische staatsdictatuur
is het wel duidelijk wat er van deze theorie in de praktijk terecht is gekomen.

Tot voor een paar jaar was het nog niet erg duidelijk waar die tegenstelling tussen
Marx en Bakoenin in wortelde. Sommigen zeggen dat het persoonlijke tegenstellingen
waren. Er wordt aangehaald dat Marx aan Bakoenin de vertaling in het Russisch
van Das Kapital had toevertrouwd, een voorschot had betaald, dat Bakoenin die
vertaling nooit heeft bezorgd, maar het geld heeft zoekgemaakt. Anderen beweren
dat de ideologische tegenstellingen hebben geprevaleerd. Het tweede deel van de
door U be-
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zorgde uitgave is juist aan de verhouding tussen Marx en Bakoenin gewijd. Brengt
dat enige klaarheid in de situatie?
In een zekere zin wel. Vooral wat de feiten betreft, die door de marxistische
geschiedschrijving steeds verdoezeld zijn en het nog worden. Het gaat om een heel
kluwen van lasterlijke beweringen; het is van belang die te ontwarren vanwege de
vermenging met politieke argumenten. Maar de feiten staan nu wel vast en zijn niet
voor bestrijding vatbaar. Bij de tegenstelling tussen Marx en Bakoenin heeft men
te doen met een heel complex van factoren. In de eerste plaats is er een tegenstelling
van de personen, van temperament en van background: Marx was een soort Duits
geleerde, die een groot gedeelte van zijn leven in bibliotheken heeft doorgebracht,
Bakoenin was een bohémien, zij het ook dat hij nooit zijn aristocratische allures
verloor, die in de loop van zijn leven van de ene revolutie naar de andere snelde.
Een belangrijke rol speelde - zij het ook wat verborgen - hun verschillende visie op
de politieke ontwikkeling van Europa. Marx was russofoob en hij probeerde de
Eerste Internationale, waarin hij een zeer grote rol heeft gespeeld - hij was de man
die de statuten heeft ontworpen en de meeste manifesten heeft geschreven - voor
zijn doeleinden te gebruiken. Ofschoon hij helemaal geen Duits nationalist was,
juichte hij de overwinning van Duitsland in 1871 toe, omdat hij van mening was dat
de stichting van het keizerrijk door Bismarck een voorwaarde was voor de
verwerkelijking van zijn theorie en zijn politieke doeleinden, dat namelijk de Duitse
eenheidsstaat, de politieke en economische centralisatie, de voorwaarde was voor
de ontwikkeling van het socialisme. Tevens meende hij dat de overwinning van
Pruisen tot gevolg zou hebben dat zijn ideeën binnen de Europese arbeidersklasse
die van de Franse socialisten zouden overvleugelen. Bakoenin heeft in dit opzicht
veel scherper gezien dan Marx. In de eerste plaats geloofde hij niet in een wetmatige
ontwikkeling naar het socialisme tengevolge van de kapitalistische ontwikkeling,
maar hij zag ook in de overwinning van Duitsland het begin van een reeks van
Europese oorlogen en een gevaar voor wat hij de prusso-germanisering van
West-Europa noemde.
Wat die kwestie van de vertaling van Marx betreft: het is nogal een ingewikkelde
kwestie, maar het komt hierop neer. Bakoenin was altijd in geldnood en kreeg in
1869 het aanbod om Het Kapitaal te vertalen. Hij is er ook mee begonnen, maar
vond het een moeizaam werk deze ‘economische metafysiek’ van Marx te vertalen.
Hij heeft ook van de uitgever een voorschot gekregen maar de vertaling niet
afgemaakt. Toen een jonge Russische revolutionair, Netsjajef, Bakoenin in Locarno
- waar hij toendertijd woonde - bezocht, zei deze tot hem dat hij met dat
monnikenwerk maar moest ophouden en zich liever aan de revolutionaire propaganda
moest
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wijden en dat hij dat met de uitgever wel zou regelen. Deze regeling bestond hierin
dat hij de vertegenwoordiger van die uitgever een dreigbrief stuurde namens een
niet bestaande geheime organisatie met nauwelijks verhulde dreigementen dat hij
Bakoenin over deze vertaling maar niet meer lastig moest vallen. Deze brief kwam
twee jaar later in handen van Marx die hem op het congres van de Eerste
Internationale in 1872 te Den Haag aan een in het geheim vergaderende commissie
voorlegde en Bakoenin van chantage beschuldigde. Op dat ogenblik wist Marx
echter dat er geen reden was om Bakoenin hier verantwoordelijk voor te stellen.
Het is juist, dat Bakoenin een paar honderd roebels als voorschot heeft gekregen
en het werk niet heeft afgeleverd, maar dat is toch geen verschrikkelijke misdaad
en geen uitzondering in de schrijverswereld. Een socialist als Marx die buitendien
jarenlang enorme sommen van zijn vriend Engels heeft gekregen om te kunnen
leven, en evenmin als Bakoenin van zijn geschriften kon leven, zou zulk een burgerlijk
argument eigenlijk niet tegen een revolutionair als Bakoenin hebben mogen
gebruiken.
Maar de werkelijke tegenstelling waarom het gaat, is een andere. Het is, zoals
gezegd, de kwestie van de organisatie van de arbeidersklasse, namelijk of deze
zich moet organiseren in een politieke partij ter verovering van de macht, of dat de
staat niet moest worden veroverd maar vernietigd en vervangen door zelfbesturende,
federalistisch gebundelde associaties van arbeiders en boeren. Het laatste was het
anarcho-collectivistische program van Bakoenin. Deze tegenstelling lag ook aan de
splitsing van de Eerste Internationale in 1872 ten grondslag. Marx probeerde door
bureaucratische middelen zijn speciale opvattingen over de rol van de politieke partij
aan de gehele Internationale verplicht te stellen. De splitsing vond plaats op het
congres van Den Haag, waar de meerderheid van de gedelegeerden het standpunt
van Marx accepteerden, maar dit congresbesluit door vrijwel alle aangesloten
organisaties werd afgewezen. In de eerste plaats door die van Italië, Frankrijk,
Zwitserland, België en Spanje, waar de grootste en best georganiseerde federaties
van de Internationale bestonden, maar ook door andere federaties zoals die van
Engeland en Nederland, omdat ze tegenstander waren van het verplicht stellen van
één bepaalde ideologische opvatting aan alle organisaties.

Kwam daar ook niet bij dat Bakoenin voorstander was van het vormen van geheime
groepen binnen de organisatie en dat Marx daar een tegenstander van was?
Dat was ook een van de beschuldigingen tegen Bakoenin en dat was ten dele
ook wel zo. Ik zeg ten dele, omdat zulk een door Bakoenin gestichte
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geheime organisatie reeds bestond voordat de Internationale werd opgericht. Van
een organisatie kon men eigenlijk nauwelijks spreken; het waren kleine groepen
van intieme politieke vrienden. Maar Bakoenin had een ware manie voor het
organiseren van dit soort groeperingen en voor het ontwerpen van statuten en
reglementen die alleen maar op papier bestonden. Dat is in zoverre van belang dat
Bakoenins belangrijkste opvattingen in deze documenten zijn neergelegd. Bakoenin
propageerde ook zulke geheime organisaties, het bundelen van bewuste
revolutionairen die in geval van revolutie zouden moeten verhinderen dat de revolutie
in handen zou komen van aspirant-dictatoren. Deze geheime organisatie is dus iets
anders dan een elite-partij volgens de theorie die in de socialistische geschiedenis
met het woord ‘blanquisme’ wordt aangeduid. Deze theorie en praktijk zijn ontleend
aan de Franse revolutionair Auguste Blanqui. Het komt hierop neer, dat te allen tijde
een kleine revolutionaire minderheid in staat zou zijn de staatsmacht te veroveren
en op deze wijze het socialisme in te voeren. In de leninistische interpretatie van
Marx, in de leninistische praktijk is zulk een blanquistische inslag aan te wijzen. Bij
het uitbreken van de Russische Revolutie - in feite een boerenrevolutie zoals
Bakoenin die altijd had voorspeld - ontstonden na de ineenstorting van het
tsaristische staatsapparaat organen van directe democratie in het economische en
sociale leven, de sovjets. Maar de bolsjewistische staatsdictatuur, die ertoe leidde
dat het gehele economische leven in handen van de staat kwam, heeft de
ontwikkeling van een radendemocratie volkomen vernietigd. Wat sindsdien in Rusland
gebeurde, is precies wat Bakoenin had voorspeld.

Hebt U er enig idee van hoe groot het percentage is van vernielde manuscripten,
vernielde of verloren gegane brieven?
Helaas is het grootste gedeelte van Bakoenins correspondentie, juist uit zijn
anarchistische tijd, verloren. Dat is overigens ook een tegenstelling met Marx, die
in het ‘beschermde’ milieu van Londen een groot gedeelte van zijn tijd in het Brits
Museum doorbracht. Van Marx is overigens ook het grootste deel van de
nalatenschap in het Instituut te Amsterdam. Wel is Bakoenins gehele
jeugdcorrespondentie bewaard gebleven. Deze bevindt zich in het familiearchief,
dat na de Russische revolutie terechtgekomen is in de historische verzameling van
de Russische Academie van Wetenschappen. Ook zijn correspondentie met
Alexander Herzen is bewaard. Maar uit de revolutiejaren 1848-'49 is zeer weinig te
achterhalen en uit de latere jaren is vrijwel zijn gehele correspondentie, bijvoorbeeld
met Italië en Spanje, verloren. Dat is zeer te betreuren, want de grote invloed van
Bakoenin is minder gebaseerd op de geschriften - die voor een groot gedeel-
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te pas postuum zijn verschenen - dan op zijn persoonlijke relaties en zijn enorme
briefwisseling. Er waren dagen waarop hij wel vijfentwintig brieven schreef naar
verschillende landen van Europa.

Welke systematiek heeft Uw editie?
Helaas is het geen chronologische editie. De reden is, dat het opportuun leek met
de belangrijkste nog onuitgegeven manuscripten die zich in het Instituut te
Amsterdam bevonden, te beginnen. Vandaar dat de eerste twee delen betrekking
hebben op zijn relaties met Italië en Mazzini uit de periode 1871-1872. Het is de
bedoeling dat zoveel mogelijk binnen een bepaald tijdperk één onderwerp wordt
behandeld. Op den duur is dit natuurlijk niet geheel rigoureus door te voeren, maar
wanneer de editie eenmaal compleet is met registers en al, dan vervalt enigszins
het bezwaar.
Bakoenin is ongetwijfeld de belangrijkste theoreticus van het anarchisme en een
gedeelte van zijn werk is filosofisch te noemen. Welk belang hebben Bakoenins
filosofische geschriften op dit moment?
Dat is in de eerste plaats zijn theorie van het atheïsme en zijn filosofie van de
vrijheid. Kenmerkend is de titel van zijn meest verbreide geschrift God en de Staat,
een postuum gepubliceerd fragment uit een omvangrijk manuscript. De titel is
overigens niet van Bakoenin.
Walter Benjamin, de Duitse essayist, filosoof en socioloog, heeft geschreven:
‘Seit Bakunin hat es in Europa keinen radikalen Begriff von Freiheit mehr gegeben’.
Bij Bakoenin is de vrijheid een integrerend, immanent deel van zijn socialisme.
Met andere woorden, de vrijheid is voor Bakoenin een sociale categorie. Hij
meende dat socialisme zonder vrijheid onbestaanbaar was, maar ook omgekeerd.
U bent geloof ik van mening dat ondanks het feit dat momenteel in vele talen teksten
van Bakoenin verschijnen, zijn belang niet op de juiste waarde wordt geschat.
Zo kunt U het wel stellen. Bij de vele kritiek op het staatscommunisme in de laatste
tijd, op het bolsjewistische, dictatoriale socialisme en de dictatuur in het algemeen,
gaat men van de mening uit dat met een andere leidersgroep, met andere dictators,
alles beter geweest zou zijn. Men erkent de kritiek van Bakoenin niet, dat het niet
om deze of gene staat gaat, maar om het staatsprincipe zelf. Ook degenen die
tegenwoordig van een radendemocratie spreken, willen deze soms verbinden met
bepaalde marxistische
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leerstellingen die de kern van dit beginsel aantasten. De grondslagen van deze
radendemocratie zijn door Bakoenin binnen het kader van de Eerste Internationale
ontwikkeld. Hij sprak van anarcho-collectivisme, later zou men van
anarcho-syndicalisme spreken. Voor een op het radenbeginsel gebaseerd
constructief socialisme, dat een uitweg biedt uit het gediscrediteerde
staatscommunisme en de schijndemocratie van de reformistische
sociaal-democratische welvaartsstaat, vindt men de theoretische en historische
grondslagen bij Bakoenin.
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De ontwrichtende weldoeners
Th. P.M. de Jong
*

In de vorige bijdrage - Goed en Kwaad in de Economie - is de economische
gedachtevorming gevolgd door de historie heen. Toen bleek echter al dat het
economisch gedrag van de westerse mens ingebed ligt in de aspiraties en gewoontes
van de samenleving. Economisch handelen bleek bovenal een functie te zijn van
machts-ontplooiing. Als zodanig heeft het ook zijn geschiedenis. Goed en kwaad
komen niet alleen in de economische wetenschap voor omdat economen slechts
langzaam voortschrijden naar het licht van hun vakwetenschap. De oorzaak van
het in elkaar opgaan van goed en kwaad moet daarnaast vooral gezocht worden in
het voortdurend veranderen van de algemene idee omtrent wat deugdzaam en
ondeugdelijk is. Plechtig gezegd - de culturele waarde-schalen kantelen regelmatig.
De economen en de economisch actieve groepen die zojuist de meest passende
uitvoering hebben bijeengezocht voor waarde-schaal x, komen er gekleurd op te
staan zodra de schaal y in het vizier komt. Zij doen daar zelf wel iets aan mee, want
de aard van hun gedrag brengt mee dat ze niet alleen uitrusting-x verzorgen, doch
tevens allerlei kwalijke nevenprodukten als verontreinigd water. Tenslotte suggereren
ze met hun goede daden tevens realisatie-kansen voor nog mooiere zaken. Waren
ze op pad gestuurd om welvaart te brengen, nu krijgen ze te horen dat ook welzijn
mogelijk is en mondigheid voor meer mensen van diverse sociale afkomst en raciale
herkomst. Zij die de eerste sprong hebben mogelijk gemaakt, hikken tegen deze
nieuwe ‘escalatie’ aan omdat zij after all het toch maar een griezelig avontuur vonden.
Doch de door hen aangeraakte ‘nieuwe klassen’ malen er niet om en eisen nieuwe
horizonten. Kansen op deze schijnbaar nimmer eindigende revolutie biedt de
westerse samenleving steeds weer. Want aan de bodem van de westerse cultuur
ligt die gecompliceerde mythe van beschavingsdrang, schuldbesef en onuitputtelijke
arbeidsdrang. In dit brakke water staat op betonnen pijlers het westers bouwwerk
dat lelijker wordend, reikt tot de hemel..... alle mensen omvattend omdat dat voor
hen het beste is. Laten we iets van die merkwaardige excursie meemaken.

*

Cfr. Streven, november 1970, pp. 136-140.
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4. Het ei van Columbus
Toen de Europeanen hun schiereiland van Azië vaarwel zeiden, ontdekten zij dat
er negotie school in zaken die er in de andere werelddelen ‘renteloos’ bijlagen. In
zijn meest pure vorm ziet men dit systeem aan het werk gedurende het commerciële
kolonialisme (1492-1776). Europeanen bezaten handelsstations van waaruit zij met
steun van garnizoenen contracten afsloten met inheemse vorsten. Beiden was het
niet zo duidelijk wat men in elkaars offertes zag. In Afrika kwam men met in de
oorlog buitgemaakte mannen die werden geruild tegen munitie, textiel en vuurwater.
In Azië stonden specerijen, zijde, thee en calicots tegenover edelmetalen. In het
midden van de 18e eeuw begonnen de eerste economen Adam Smith, Josiah
Tucker, Turgot en Mirabeau zich af te vragen of deze praktijken niet veel
onrendabeler waren dan men meende. Daar voegden zich humanitaire bezwaren
bij, die overigens vanaf 1492 hadden bestaan - Las Casas, Du Tertre, Benezet en
vele anderen -, maar die krachtiger werden en doeltreffender nu paring van belang
en verontrusting mogelijk werd.
Tot op de dag van vandaag hebben het thema van het mercantilisme, zoals het
commerciële kolonialisme ook wel wordt genoemd, en de vraag in hoeverre deze
primtieve vorm van wereldhandel de industriële revolutie mogelijk maakte, de volle
aandacht. D.C. Coleman en W.E. Minchinton stelden overzichtsbundels samen,
waarin degene die de analogie kan hanteren, interessante parallellen aantreft, tussen
de argumentatie toen en het pleidooi thans omtrent redelijkheid en onredelijkheid
1
van de ‘ontwikkelingsstrategie’ .
Men liet vanaf 1776 koloniale banden slijten en de wereld beleefde een periode van
dekolonisatie die eerst na 1870 plaatsmaakte voor het imperialisme. Deze vorm
van kolonialisme bestond in een intensieve vorm van overheersing en regulering.
Naarmate echter het koloniale systeem succes had, kwamen welvaartsnormen en
machtspatronen over. Op deze wijze maakte het zichzelf onmogelijk. Dit proces
voltrok zich via een bewustgeworden inheemse elite. De merites ervan voorzover
volbracht door die elite springen naar voren in het werk van Frantz Fanon, geboren
op Martinique in 1925 en als zodanig behorend tot de generatie revolutionairen na

1

Debates in Economic History, General Editor Peter Matthias, (Methuen, London). D.C.
Coleman, Revisions in Mercantilism, (Methuen, London, 1969, 209 pp., 15/-). W.E. Minchinton,
The Growth of English Overseas Trade in the 17th and 18th centuries (Methuen, Londen,
1969, 196 pp., 16/-). Aan het systeem van geforceerde ruil ontleeent Canada zijn oorsprong.
Een van de schaarse studies daarover, namelijk die van Kenneth McNaught, verscheen als
de Pelican History of Canada, London, 1969.
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Nehroe, Ghandi, Soekarno, Hatta en Ho Tji Minh. Fanon was de auteur van Peau
Noire Masques Blancs (1952), L'An Cinq de la Révolution Algérienne (1959) en van
het kort voor zijn dood op 36-jarige leeftijd (leukemie) verschenen boek Les Damnés
2
de la Terre . Fanon trok ten strijde tegen de westerse heersers, omdat geweldpleging
de bevolking de kans zou bieden op agressieve wijze het minderwaardcomplex af
te werpen. Daarom diende na de politieke onafhankelijkheid de revolutie te worden
voortgezet: tegen economische machten en raciaal-culturele dominanten.
Het kolonialisme heeft echter zijn onmenselijkheid mede te danken aan de
wisselvalligheid van de economische factor. Gestuwd door de mythe over de
beschavingsmissie drongen vanaf 1880 de Europese elites - waarvan de Amerikanen
de jongste nazaten zijn - allerlei samenlevingen in. Ergens halverwege de
ontwikkeling van landbouweconomie naar industriële samenleving (± 1880) trok het
Westen grondstoffen aan van elders om op de drempel van industriële wasdom (±
1945) al of niet gedwongen zich af te sluiten in de eigen ‘synthetisch-industriële’
samenleving. En daarmee verkeerde de harmonie tussen de grondstoffen-leverende
tropen en het industriële Westen in wrede disharmonie.

5. Harmonie en disharmonie
De harmonie laat zich goed illustreren aan Hollands welvaren na 1870. Er waren
allerlei gunstige bijkomstigheden in het spel, die in de periode 1870-1945 menig
‘ontwikkelingsland’ in Europa de kans boden bij te trekken. Dat gold met name voor
Nederland, dat dankzij Indië, dankzij een schakelrol tussen Engeland en Duitsland
en dankzij scheepvaartdiensten en kapitaalsexport uit de stagnatie van vóór 1870
loskwam. Men vindt daarover de nodige gegevens in een voor Nederlandse
verhoudingen originele studie van dr. H. Visser over internationale handel en
3
economische groei . Daarin wordt met 1870 als startpunt en als scharnieren 1914,
1925, 1938 en 1966 de exportprestatie van de zes Euromarktlanden, Zweden en
de Verenigde Staten onder de loep genomen. De auteur verdeelt de exportgoederen
in groepen met stagnerende, gelijkblijvende en stijgende marktmogelijkheden en
beschrijft tevens de mate waarin exportgoederen

2

3

Van Frantz Fanon verschenen in de Penguinserie 1970 een vertaling van l'An Cinq de la
Révolution Algérienne onder de titel A Dying Colonialism en van een serie essays Pour la
Révolution Africaine, getiteld Toward the African Revolution, London, 1970.
H. Visser, Economische Groei en de Structuur van de Internationale Handel, Van Gorcum,
Assen, 1970, 212 pp., f 22,50.
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inkomenseffecten afleveren voor de thuismarkt. Nederlands aandeel in de
wereldexport steeg tussen 1914 en 1925, doch de modernisering van het eigen
industriële apparaat bleek eerst na 1950. Toen kwam Nederland naar voren in de
groep der exportgoederen met stijgende afzetkansen, die relatief gunstige
inkomenseffecten afwerpen. Men kan zelfs zeggen dat dit proces nodeloos verzwaard
is door in de dertiger jaren te lang vast te houden aan de gouden standaard. Het
geschiedde vanwege het grote aandeel der (kapitaals-)diensten op de
betalingsbalans, doch na 1945 hebben we gezien dat het beter is de werkgelegenheid
en de industrialisatie niet te laten lijden onder de belangen van de
vermogensbezitters. De industriële poot bleek sterk, wat begunstigd werd door
inflatoire financiering, en best in staat het verlies op het toeristenverkeer en de
‘diensten’ aan het buitenland goed te maken. En worden we te ‘overspelig’, dan
vermaant de Nederlandse Bank ons tot kalmte.
De disharmonie der ontwikkelingstritsen komt ter sprake in een studie onder leiding
van Richard S. Weckstein. Toetsing van de daarin beschreven theorieën zijn verricht
door Peter Kilby, die de ontwikkeling van Nigeria tussen 1945 en 1966 analyseerde.
Nigeria is, evenals Nederland, een open economie waarbij geprobeerd wordt de
industrialisatie te betalen uit de winsten behaald op export van olie en grondstoffen.
Voor een dergelijk land is het moeilijk of het moet ingaan op de roep om protectie
en nationalistische aansluiting bij de derde wereld. Het groeitempo is anderzijds te
4
weinig spectaculair om de bevolking te overtuigen van een ‘westerse’ koers . Toch
lijkt het onjuist de problemen al te navrant voor te stellen, omdat het westers
bedrijfsleven in een ontwikkeling is geraakt waarbij uitbuiting disfunctioneel is
geworden voor het voortbestaan van de ondernemingen. Bovendien is het niet
geheel zeker of de trage ontwikkelingsgang van het Westen, die circa 150 jaar in
beslag nam, door deze nieuwe staten gekopieerd behoeft te worden. Mocht blijken
- en iemand als Robert Theobald acht dit niet onmogelijk - dat voedsel,
kapitaalgoederen en duurzame consumptiegoederen goedkoper zullen worden, dan
zouden deze landen sneller naar de tertiaire samenleving kunnen dan doorgaans
verondersteld wordt. Dat proces zal zeker bevorderd worden door schenkingen en
inkomensoverdrachten, waarvan de waarde binnen de eigen

4

Richard S. Weckstein, Expansion of World Trade and the Growth of National Economies
(Harper and Row, New York, 1968, 279 pp., $ 2,75) met bijdragen van Nurkse, Haberler,
Harry G. Johnson, Prébisch (de geestelijke vader van Unctad I en II) en S.B. Linder. De studie
van Peter Kilby, Industrialization in an Open Economy: Nigeria 1945-1966, verscheen bij
Cambridge University Press, 1969, 399 pp., 95/-.
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natie ervaren is. Wellicht niet uit medemenselijkheid, doch vermoedelijk uit een bij
de meeste mensen vaag gevoel van collectief zelfbehoud.

6. Slotakkoord
Het is mogelijk dat zich een ontknoping aan het voltrekken is die op niet al te lange
termijn de schaarste doet verschuiven van kapitaalgoederen, machinerieën, auto's
en meubilair naar service-goederen. Het soort problemen dat dan opdoemt wordt
geschilderd door Clark Kerr, rector van California University, die in 1968 lectures
hield ter nagedachtenis aan Alfred Marshall (toonaangevend tussen 1880 en 1920).
Clark Kerr vermeldt, dat Marshall voorstander was van inkomensverdeling om de
arbeidende klasse tot vreedzame burgers op te voeden. Hij had het niet zo op
overheidsingrijpen, omdat langdurige depressies hem onmogelijk schenen. In zoverre
schijnt Marx, wiens boodschap vervolgens door Kerr naar voren wordt gebracht,
voor de vraagstukken van deze tijd meer zeggingskracht te hebben. Is er nog niet
steeds een samenzwering van machtigen die vrees en angst van onmondigen
uitbuiten om hun uitzonderingspositie te bevestigen?
Kerr ziet het anders en de twee slothoofdstukken zouden vertaald moeten worden,
omdat zij op velerlei punten stof tot analyse en discussie bieden. Hij onderscheidt
een inner society - de ‘vested interests’ zouden wij zeggen - en opponerende ‘out
groups’. Tot zover weinig nieuws. Hij laat echter zien hoe beide talloze relaties met
elkaar onderhouden zonder dat ze dit zichzelf bewust zijn. De ‘inner society’
sympathiseert latent met de ‘out groups’ zoals ten onzent thans gebeurt met de
kabouters. Anderzijds zijn de ‘out groups’ doordrenkt van aspiraties naar macht en
aanzien, die zij doorgaans alleen maar de ‘vested interests’ aanwrijven. Terwijl de
‘inner society’ weinig spectaculair de interne tegenstellingen wegmasseert, slagen
de oppositiegroepen er zelden in intern cohesie te behouden. Zo heeft het er de
schijn van dat beide kampen lijden onder psychologische vervreemding. Kennelijk
groeit de psychologische onzekerheid met de macht over schaarste en materie
mee.
Kerr eindigt met een serie ‘inherent contradictions’ te noteren en stelt dat optimisten
en pessimisten van elkaar te onderscheiden zijn door het antwoord op de vraag ‘of
nieuwe stabiliteit kan worden gevonden nu de oude zekerheden wegslijten’. Kerr
behoort kennelijk tot de optimisten, doch zijn verdienste ligt op de eerste plaats in
de kwaliteit van zijn analyse, die hij durft voort te zetten op een moment dat volgens
5
velen een onverbiddelijk engagement de enige deugd is die ons nog rest .

5

Clark Kerr, Marshall, Marx and Modem Times - The Multi-dimensional Society, Cambridge
University Press, London, 1969, 138 pp., 35/-.
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Als men niet gelukkig is met de situatie van de mens, behoeft dat nog niet te
betekenen dat men het pogen staakt om te begrijpen hoe goed en kwaad - juist
economisch - voortdurend in elkaar schijnen te moeten verkeren. Die analyses
heffen dat conflict niet op, maar houden de wereld mede intact. En dat is veel voor
wie zich verbaast over het feit dat het meest agressieve verschijnsel in de natuur
de aarde nog steeds zijn woonplaats mag noemen.
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Een generatie IV
De geïnterviewde is 23. Zij is doctor in de rechten, licentiaat in de criminologie. Zij
kent de interviewer niet. Het gesprek loopt over twee sessies, twee voormiddagen,
met een tussentijd van een week. De eerste keer gaat het nogal stroef: de spelregels
moeten nog ingeoefend worden, de barrières opgeruimd, en vooral moet de ‘zin’
van zulk een interview nog duidelijk worden. Het tweede gesprek schijnt meteen te
starten vanuit een vertrouwen in die zin. Het interview wordt afgenomen in een flatje
van een vriend, voor beiden een vreemde sfeer, die niet beschermend, maar
objectiverend werkt. Soms, zegt de interviewer, leek het of de geïnterviewde een
eigen film toonde en we beiden naar het scherm zaten te kijken.
Ik vind het werkelijk ongewoon, dat u mij wilt interviewen, dat je nog mensen ontmoet
die geïnteresseerd zijn in wat je denkt. Ik spreek me alleen uit tegenover mensen
van wie ik weet dat zij in enige mate openstaan voor andere gedachten. Vroeger
was dat niet zo, ik zei wat ik dacht en de rest kon ontploffen. Dat is erg veranderd,
waarschijnlijk doordat ik een jaar in de States ben geweest met de American Field
Service. Toen ik terugkwam van ginder, boordevol ideeën en gevoelens en idealisme
en communicatief als honderdduizend, heb ik daar veel teleurstellingen mee gehad.
Teleurstellingen, enfin, kleinigheden, hoor. Om te beginnen een totaal gebrek aan
belangstelling. Nu had ik niet verwacht dat ik hier ontvangen zou worden als een
held, omdat ik een jaar in Amerika was geweest, maar als ze een idee haden over
Amerika en ze vroegen me daar iets over en ik zei: daar ben je toch verkeerd in ze bleven allemaal liever bij hun eigen gedachten. Toen ik twee maanden terug
was, was ik uitgepraat, ik was gekend als ‘die, die is in Amerika geweest’ en daarmee
uit. Dat was wel een grote ontgoocheling, ik voelde me op mijn teentjes getrapt. Je
hebt ginder een heel jaar in de belangstelling gestaan - Amerikanen die zich
interesseren voor een klein Belgisch meisje van 17 - en hier: het kon hun niet
schelen. Dan dacht ik: ik moet dat niet zo persoonlijk zien, het is gewoon de
mentaliteit die hier heerst. En ik zei: het is de moeite niet waard je standpunt te
verdedigen, als dat voor de anderen toch maar lucht is. Je wordt daar met de jaren
flegmatischer in. En je doet het voor de lieve vrede.
Ik vind: met ouder te worden ga je alles veel relatiever zien. Onder de twintig zijn
er dingen waar je dagen lang mee bezig kunt zijn, maar er komt een tijd dat je zegt:
voilà, daar ben ik nu mee klaar, de omstandigheden zullen mijn opinie of mijn richting
wel enigszins nuanceren, maar ik ben ermee klaar, ik maak me er verder geen
probleem meer over. Als iemand me vier, vijf jaar geleden had gezegd: er komt een
dag dat je je daar allemaal niet meer druk over maakt, dat je zegt: kom, het is nu
zo - dan zou
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ik verschrikkelijk in opstand zijn gekomen. Maar door gezin, beroep enzovoort geraak
je zo ingewerkt, word je van alle kanten zo vastgehouden, dat je de moed niet meer
opbrengt, het de moeite niet meer vindt. Je kunt dan nog bij jezelf denken: eigenlijk
is het, eigenlijk zou het.... maar vijf minuten later zeg je: kom, liever geen slapende
honden wakker maken. De moeilijkheid is, dat je dan zo kritisch gaat worden, dat
je zo gaat schiften. Ik denk soms: enkele jaren geleden was ik zo idealistisch en zo
optimistisch, en nu zou je werkelijk in de andere richting overslaan. Maar dat
idealisme komt weer boven, ik ben een geweldige optimist, door alles door, en ik
leef zo graag. Ik kan me wel voorstellen dat andere mensen jaren aan een stuk een
crisis doormaken en er zwartgallig van worden, maar ik niet, ik weet niet hoe het
komt, hoor. Ik vind dat zo vele intellectuelen zwartkijkers zijn. Ze voelen zich
machteloos, ze zeggen - dat zeg ik ook: wat kunnen we er tenslotte aan doen, maar
ze blijven maar zeggen wat kunnen we eraan doen. En het kleine beetje dat in hun
macht ligt, gaat daardoor verloren. Ik wil de illusie bewaren dat ik er wel iets aan
kan veranderen. Ik zeg ook: wat kan ik eraan doen? Maar ik hou de illusie dat ik er
iets aan kan doen. Als mijn kans komt, grijp ik ze. Anders is het de moeite niet waard
dat ik hier rondloop.
Al ben ik daar zelf ook veel relatiever over gaan denken dan vroeger.
Ontwikkelingshulp bijvoorbeeld, de honger in de wereld, dat ging mij vroeger zo ter
harte, dat ik vast van plan was te studeren, of niet eens te wachten, om naar ginder
te gaan, maar gaandeweg zie je dat er bijna geen enkel programma is waaronder
je echt aan ontwikkelingshulp kunt gaan doen. De enige, de zuiverste manier is
misschien nog als missionaris, maar dat is dan weer gebonden aan opvattingen en
al, en dan denk je: wat voor goeds kun je eigenlijk gaan doen, wat is het allemaal
gekort dat je er je hele leven hard gaat werken en proberen de mensen iets bij te
brengen, terwijl je weet dat de wereldmachten en al wat toch veel meer macht heeft
dan jezelf, je volledig tegenwerkt. Wat kan de opoffering van mijn leven, mijn ideaal,
mijn liefdes- en vriendschapscapaciteit die ik heb, daartegen opwegen? Je stelt je
daar veel van voor: ik ga die mensen kunnen bereiken en zo, en het wordt
waarschnlijk de ene desillusie na de andere. Je wordt daar realistischer in. Je moet
al bovenmenselijk zijn om het werk dat je ginder wacht, te kunnen verdragen, en
goed weten dat dat dan nog helemaal niks, een druppeltje in de zee is misschien.
Dan denk je: ik zal misschien proberen van bovenuit de maatschappij te veranderen,
dat er andere opvattingen komen, dat de mensen menselijker worden en zo, enfin
ik weet het niet. Vroeger dacht ik dat het allemaal veel uithaalde, ontwikkelingshulp
en zo, maar op een bepaald moment leek het me zo'n verspilling. Ik vind het nog
altijd een van de hoofdproblemen van onze tijd, maar mijn persoonlijke
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bemoeienis is er zo'n beetje tussenuit; ik voel niet meer dat ze míj daar nodig hebben.
Misschien is dat lafheid, het gevoel dat ik het niet aan zou kunnen. Ik zou het niet
aankunnen, ik zou daar ziek van worden.
Vroeger had ik de indruk dat de hele wereld van mij was, en dat is nog altijd zo,
dat ik alles ineens aankon, maar nu voel ik: als de hele wereld van mij is, moet ik
mezelf niet overal en altijd weggeven, ik moet opletten wat ik doe en laat. Ik neem
trouwens nog altijd veel te veel hooi op mijn vork. Vroeger, thuis, was dat al zo.
Enkele jaren geleden is mijn moeder zwaar ziek geworden. Dat had een fantastische
weerslag op het hele gezin. Mijn vader, als er zo iets gebeurt, is juist nog goed om
te zitten piekeren: dat me dat nu weer moet overkomen. Die is niks, helemaal niks,
trekt zich helemaal niks aan van het gezin. Die had nog het meest hulp nodig. Mijn
oudere broers en zusters lieten allemaal de moed zakken, de jongeren profiteerden
ervan; in het begin vonden ze het natuurlijk triestig, maar kinderen zijn wreed, en
na een paar weken denken ze: nu kunnen we ons goesting eens doen. Gevolg: de
boel stond op stelten. Toen dacht ik: ik moet iets doen. Ik heb alles in handen
genomen, ik heb geprobeerd weer wat eenheid in het gezin te krijgen, want dat is
het eerste wat eraan kapot gaat als er zo iets gebeurt. We voelden ons allemaal
wel verbonden, we hadden mekaar nodig want ons moeke was ziek en we moesten
erdoor komen, maar van de andere kant, juist op zo'n moment is het dat broers en
zusters fantastisch van elkaar vervreemden, ieder ziet de kans om zijn eigen weg
te gaan. Maanden aan een stuk heb ik me daarvoor ingezet. Mijn vader werkte me
op de zenuwen, alles kwam op mij neer, maar ik probeerde me te beheersen. Ik
heb op het punt gestaan mijn studies eraan te geven, ik dacht: als ons moeke
terugkomt, heeft ze nog hulp nodig, ik zal maar thuis blijven van de univ, ik zal dan
later wel studeren. Ik dacht: die ziekte leert me dat ik kan géven, dat ik iets opzij
kan zetten waar ik al jaren aan werk en dat ik graag doe. En ik probeerde goed
gezind te blijven. Maar in mijn binnenste voelde ik me zenuwachtig, opgevreten,
heen en weer getrokken, verscheurd, verdrietig, ik kan het niet meer uitleggen. Ik
kon goed met iedereen opschieten, ik was iedereens toeverlaat, en ons moeke was
verschrikkelijk blij dat ze op mij kon rekenen. Maar innerlijk dacht ik: nu moest ze
eens voelen wat ik voel. Ik was aan het eind van mijn krachten. En toen heb ik
waarschijnlijk ingezien dat je jezelf niet moet overschatten. Niemand wist er iets van
behalve mijn verloofde, op hem reageerde ik alles af, tegen hem was ik zenuwachtig
en lastig en onverdraaglijk. Overal elders hield ik de schijn op dat ik het allemaal
aankon. En ik geloofde echt dat alles beter zou worden, dat hoopte ik echt, daar liet
ik alles voor vallen, maar ik kon er op de duur niet meer tegen. Ik zei altijd maar:
waarom moet zo iets gebeuren met mensen als mijn moeder, want die be-
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wonder ik nu werkelijk van 't eerste tot 't laatste. Daar probeer ik dan zelf een
antwoord op te vinden en dan voel je dat je zelf maar tot aan een zekere grens kunt
komen, iedereen waarschijnlijk, vroeg of laat kom je in zo'n crisissituatie en je
probeert dan je ideaalbeeld op te houden, maar je voelt dat je daar niet bij kunt een goede wetenschap om verder mee te leven -, terwijl mijn moeder - hoe oud is
ze nu, 50 jaar - die heeft nooit willen toegeven dat er een grens was, ze is nu
ongelukkig en zenuwachtig en lastig, omdat ze nog altijd blijft geloven in dat
ideaalbeeld van haar, daar gaat niets van af, geen toegevingen, aan haarzelf niet
en aan haar kinderen niet.
Van één ding ben ik zeker: mijn ouders zijn fier op hun groot gezin en verstaan
mekaar goed, maar de basis van alles is, dat zij nooit met elkaar hadden mogen
trouwen. Zij verschillen te veel. Van opvoeding al. Mijn vader, enige zoon, verwend;
mijn moeder heel categoriek en recht door zee opgevoed. Op gebied van karakter:
mijn vader diplomatisch, we zullen het wel oplossen, 'n beetje hier, 'n beetje daar;
mijn moeder veel strenger, veel categorieker. Mijn vader een passief man, mijn
moeder verschrikkelijk actief en sterk - als ge 't wilt, kunt ge 't, dat is 't eerste en 't
laatste wat ze zegt - en moedig en een kracht, iets geweldigs. Wat zij gewerkt heeft
in haar leven! Als een paard! En al die zwangerschappen na elkaar, en alle kinderen
even welkom: als ze maar gezond zijn en meewillen, en we hebben er toch plezier
van. Iets geweldigs. Om u te zeggen wat mijn vader voor iemand was: voor en onder
de oorlog werkte hij in een ministerie, daar heeft hij last mee gekregen na de oorlog.
Maar in de jaren '50 kon hij helemaal gerehabiliteerd worden. Hij wilde niet, hij was
daar te laf voor en te verbitterd. Ze hadden hem wel veel kwaad gedaan, maar als
ze je dan voorstellen om alles te vergeten en te vergeven en als je dan een vrouw
hebt die al die miserie heeft moeten meemaken, want terwijl hij in de gevangenis
zat, hij had een dak boven zijn hoofd, maar mijn moeder had vier kleine kinderen,
maar daar dacht hij doodgewoon niet aan, hij was vergeten dat mijn moeder hem
al die tijd graag was blijven zien - hij was te koppig, hij vond dat het een teken van
trots was dat te weigeren. Hij had ineens drie keer meer kunnen verdienen. En we
hadden het niet breed. Al heeft dat nooit op onze opvoeding gewogen. Hoe slecht
mijn ouders er ook voorzaten, als het over opvoeding, studeren, boeken of andere
interessante dingen ging, heb ik thuis nooit gehoord: nee, dat zal nu niet gaan. Wel
als het om nieuwe schoenen, nieuwe kleren en andere foefjes ging. Maar nee, die
is zo gebleven, mijn vader, ons moeke mocht maar voortzwoegen. Ik zou allang
gezegd hebben: foert! Maar zij, mensen van die generatie.... Dan denk je: hoe zijn
die ooit met elkaar kunnen trouwen, hoe hebben die ooit verkeerd? Een echte
salonvrijage waarschijnlijk, ik weet het niet. Mijn
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man zegt juist hetzelfde van zijn ouders: hoe zijn die ooit met elkaar kunnen trouwen?
Je moet elkaar toch kennen, karakter en aard. Ik zal niet zeggen dat ons huwelijk
nu zo'n succes gaat worden, iedereen maakt waarschijnlijk fouten, maar ik weet
toch min of meer hoe hij is.
Ik vind dat de huwelijken van vandaag veel verstandiger zijn, nee misschien
minder verstandig, vroeger waren ze juist zo ‘verstandig’, nu zijn ze wijzer, ze weten
waar ze naar moeten kijken. Ik denk dat daar over het algemeen toekomst in zit. Ik
ken een paar prachtige huwelijken, met mensen van middelbare leeftijd, met grote
kinderen. Ik heb bijvoorbeeld een Franse vriendin, en die haar ouders, dat is werkelijk
een fantastisch huwelijk. Zij zegt zelf: overal waar ik kom, kijk ik om mensen te
vinden die even gelukkig zijn als mijn ouders. Juist dat maakt haar verschrikkelijk
kritisch, zij wil niet onderdoen voor haar ouders. Die zijn nog altijd verliefd op elkaar,
dat zie je, dat voel je als je daar binnen komt. En dan die kinderen onder elkaar,
allemaal geweldig opgevoed; uiteraard, als je kinderen kunt opvoeden in zo'n
plezierige sfeer. En zo ken ik nog een ander gezin, tien jaar getrouwd, drie kinderen,
en die zijn ook zo lief, zo verstandig, die begrijpen zo goed dat hun ouders getrouwd
zijn omdat ze elkaar graag zagen. Aan hun dochtertje van zes hadden ze uitgelegd
waar de kindjes vandaan komen: dat al de vakes en moekes elkaar graag zagen
en zo. En een paar dagen later zaten ze te vrijen op een divan, en dat kind komt
binnen en zegt: nu gaan we zeker weer een kindje kopen. En inderdaad, een tijd
later was er eentje (lach). Als je kinderen zo iets zeggen, daar kun je niet aan
weerstaan, zei die mevrouw. Dat is iets wat ik mij vroeger nooit heb kunnen
voorstellen. Thuis was de liefde alleen op de kinderen gericht, met elkaar hadden
mijn ouders geen contact, het enige wat hen bindt is de kinderen, die negen kinderen
en hun kleinkinderen. We kregen iets van vader, iets van moeder, maar niets van
hen samen, dat was geen gesloten kring. Ik denk, als mensen met elkaar gelukkig
zijn, dat die ook veel gemakkelijker afstand kunnen doen van hun kinderen, ze
hebben mekaar om op terug te vallen. Maar als de ouders ver van elkaar staan,
hechten ze zich zo aan de kinderen, krijgen de kinderen zoveel aandacht, dat ze
niet kunnen verdragen dat er ook eens mislukkingen komen, de kinderen móeten
slagen, móeten er komen.
Dat is iets wat ik niet versta: dat ouders hun kinderen absoluut tot iets willen
brengen, dat versta ik niet. Ik zou mijn kinderen graag buiten mezelf opvoeden, zo
in de zin van: ik heb ervoor gedaan wat ik kon, nemen ze 't aan, goed, nemen ze 't
niet aan, ook goed, maar dat ze nu zelf hun plan trekken. Kinderen zijn niet zo
kinderachtig als wij denken, ze zijn heel verstandig, veel verstandiger dan wij. Maar
je moet ze als gelijke zien, zelfs als meerdere. Ze krijgen ons er toch onder. Dan
heb ik liever dat ze er mij
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onder krijgen op gebied van intelligentie, zodat ik moet zeggen: goed, van nu af aan
is het ùw wereld - dan dat ze mij eronder krijgen op de manier van: je kunt zeggen
en doen wat je wilt, ik trek het mij niet aan. Willen ze later studeren, dan moeten zij
er zelf voor werken, ik geef geen frank voor hun universiteitsstudies. Ik heb zelf ook
mijn studies betaald met werk onder de vakantie.
Dat van mijn ouders - dat die nooit met elkaar hadden mogen trouwen - had ik al
gezien toen ik nog in de middelbare school zat. Ik trok het me verschrikkelijk aan,
maar ik dacht: ik ga proberen er geen rekening mee te houden voor mezelf, geen
rekening houden met wat zij zeggen als ik wil uitgaan of vrijen of trouwen, zij hebben
het toch allemaal met beleefd. Ik ben dan een jaar in Amerika geweest, en toen ik
terugkwam heb ik geweldig gevochten voor mijn vrijheid. Zij dachten mij er weer
onder te krijgen en me dezelfde regels op te leggen als mijn zus. Ik heb hun dan
een paar keren eens goed mijn mening gezegd. Ik was blij na een jaar weer thuis
te zijn, ik had ze gemist, maar als ze mij aan banden wilden leggen, zou ik eruit
trekken, ik wilde daar geen ruzie over. Dat heeft gepakt. Ze hebben me geweldig
vrij gelaten. Misschien wel omdat ze dachten: die zal wel uit haar ogen kijken. En
daarbij, ze wisten er niets van, hoe ik verkeerde of zo. Eigenlijk stom, ik vond dat
een stomme manier, maar er was geen andere oplossing. Mijn moeder zei dan wel
van alles tegen mijn zus opdat ik het zou horen, maar ik deed gewoon of ik het niet
hoorde. Alwat ze dacht over seks, voorhuwelijkse betrekkingen, de pil. Als iemand
bij ons thuis maar de schijn ophoudt, dan doen ze of ze daar in geloven. Het wordt
veel moeilijker als je als ouder moet gaan denken dat je kinderen maar een schijn
ophouden, dat ze voor de rest niet te bereiken zijn en toch het tegenovergestelde
doen van waar je zelf in gelooft. Ik heb nooit geloofd dat mijn ouders zo naïef waren,
dat ze niet vermoeden wat er omging, maar ze deden alsof, dat is gemakkelijker.
Soms kon mijn moeder zich daar geweldig over opwinden, maar ik zei haar: ge moet
niet te hard van stapel lopen, ik vind dat ik nog geweldig braaf ben, er komen er nog
drie na mij, zie maar dat die goed getrouwd geraken, ik zou maar niet gaan roepen,
het helpt toch allemaal niets, en alle nachten om 5 uur thuis komen is absoluut het
ergste niet, er zijn dingen die erger zijn dan dat. Als ik nu met mijn man thuis ben
en wegga, roepen die drie zussen nog altijd in koor: en niet te laat hè kinderen! Mijn
oudere broers en zussen schijnen ook allemaal hun goesting gedaan te hebben, al
kun je dat niet helemaal weten, want ik heb er nooit met hen over gesproken. Zelf
had ik over voorhuwelijkse betrekkingen en zo al een opinie in de middelbare school,
en ik verkondigde die, tot grote verontwaardiging van de anderen. Die zeiden: ha,
als 't er op aankomt, zal ze zelf niet durven. Toen een jaar in de States geweest,

Streven. Jaargang 24

382
veel andere mensen leren kennen, een jaar lang geen last van mijn ouders'
opvattingen, ik kon mijn eigen oordeel kweken. Maar daarna waren het vooral de
praktische moeilijkheden die de doorslag gaven, gewoon geen gelegenheid om te
verkeren zoals we eigenlijk zouden willen, en thuis de vrede bewaren. Het zou mijn
moeder zo'n verdriet gedaan hebben, ze zou het als een mislukking in de opvoeding
hebben gezien. Daar zat ik erg mee in. Het is tenslotte gemakkelijk te zeggen: ik
ben er voor. Maar als het dan zo ver is en je zit met zo'n thuis, en vooral: als ons
moeke wat sterker was geweest. Ze heeft geen kracht meer om ruzie te maken en
het zou haar veel te veel verdriet doen. Eén ding heb ik haar al aan het verstand
kunnen brengen: dat het niet altijd een zegen is, te trouwen als je móet trouwen.
Ze leest al eens boekjes over die kwesties, dat vindt ze dan wel overdreven, dat
gaat veel te ver, maar ze steekt er wel iets van op.
Vroeger zou ik nooit geloofd hebben dat een huwelijk zonder kinderen een goed
huwelijk kon zijn, ik ben trouwens nog altijd dol op kinderen. Maar nu ik zie hoeveel
mensen er zijn die het niet aankunnen. Vroeger dacht ik: trouwen en direct een kind
krijgen. Dat was ook zo'n beetje een beeld van de levende God, een kind van mij
en mijn man. Maar nu zie ik er meer de andere kant van, de zorg, de last, de
verantwoordelijkheid. En ook dit: we zijn nu vijf maand getrouwd, en we genieten
ervan dat we nu eindelijk vrij zijn. Het is de eerste keer dat ik die vrijheid proef en
er zoveel deugd aan heb. Als er een kind komt, alleen maar om je ouders plezier
te doen of omdat het goed staat, is dat een inbreuk op die vrijheid. Later ga ik
waarschijnlijk weer vanzelf naar kinderen verlangen, ik weet het niet. Het is zo'n
geweldige verantwoordelijkheid. Als ik weer kinderen verlang, zal het iets helemaal
anders zijn dan vroeger, ik zie er nu meer de negatieve kanten van. Op sommige
ogenblikken zijn we nu al zo ver dat we zeggen: ‘voilà, binnen negen maanden
hebben we een kind’, maar dan moeten we wel weten waar we het overdag kunnen
plaatsen, want ik geef er mijn beroep niet voor op. Vroeger zou ik dat allemaal
gekund hebben, ik dacht toen dat ik alles aankon, maar nu niet meer, ik ga mijn
werk te interessant vinden.
Dat werk als advocaat betekent op het ogenblik nog niets. Ik doe nu mijn stage
en alles is nog nieuw. Ik zal nog veel mensen moeten leren kennen, veel mensen
moeten helpen. Het liefst van al zou ik aan de jeugdrechtbank geraken, goed de
stijfheid en de stommiteiten van parket en gerecht in België leren kennen en proberen
er iets aan te doen. Het ergert me al jaren dat het er daar zo achterlijk en conservatief
toegaat. In welke mate zal ik toegevingen moeten doen? In hoeverre zal ik mezelf
kunnen blijven en mijn opvattingen verdedigen, ook als ik overal tegenstand
ondervind? Ga ik een conformiste worden uit angst voor mijn carrière, of me gewoon
aanpassen,
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zodat het geen verschil maakt of ík daar zit of een ander? Ik ben benieuwd. Ik ben
iemand die zich gemakkelijk blootgeeft, ik laat me zien zoals ik ben. Als ik ergens
gereserveerd moet doen, dat werkt me op de zenuwen; als iedereen gereserveerd
doet, vind ik dat er niets gebeurt. Hoe zal dat functioneren in dat vormelijk vriendelijk
advocatenmilieu? Zal ik dat kunnen doorbreken?
Ik kan gemakkelijk met iedereen overweg, maar met mensen die zich sluiten, vind
ik geen contact. Om te beginnen kunnen die mij al niet verdragen, die vinden dat ik
teveel met mezelf te koop loop. En mij haalt het neer, ik kan er niet tegen, net of ik
met mijn hoofd tegen een muur loop. Voel ik dan dat ze denken: ‘als die nu maar
eens een ogenblik kon zwijgen’, dan houd ik me in, maar dan wordt het contact zo
moeizaam, en als ik ze dan toch beter leer kennen, zie ik dat ze helemaal anders
zijn. Vriendschap kan ik alleen sluiten met iemand die de wereld met dezelfde ogen
ziet als ik.
Eens heb ik een meisje gekend die voor mij werkelijk een tweede zuster was,
méér: we waren een eeneiïge tweeling. Ongelooflijk. Ze was in heel andere dingen
geïnteresseerd dan ik: scheikunde en biologie, maar we begrepen elkaar door en
door, we zagen de wereld op dezelfde manier, we verwachten hetzelfde van het
leven. Het was een Engels meisje. Ik ontmoette haar op de boot naar de States. Zij
zat gedichten te lezen, en ik Mei van Gorter. En ineens begon ze te praten, ze zei
iets over de mensen aan boord, precies dat wat ik al heel de tijd had zitten denken.
Dat was geweldig. En ze begon me gedichten voor te lezen uit haar boekje en ik
las haar voor uit Mei, in het Nederlands. Ik zei: ‘je zou dat moeten kunnen verstaan’.
En zij: ‘I understand, I understand, I see it all before me’. Dat was een vriendschap
die boven alles ging, al hebben we elkaar maar een paar keer gezien, en één keer
ben ik bij haar thuis geweest. Voor de rest alleen maar brieven. Maar dat meisje is
verongelukt. Dat was verschrikkelijk, verschrikkelijk voor mij. Ik was toen twintig,
het was net of ik zelf dood was.
Op een of andere manier denk ik dat ik zal sterven zoals zij gestorven is, heel
plotseling. Ik ben gelovig, maar ik geloof niet in het voortbestaan zoals ons dat
voorgehouden wordt. Toch kan ik niet geloven dat dat meisje dood is. Haar lijf is
verbrand en haar as uitgestrooid over de heuvelen waar ze woonde, maar ik geloof
dat haar geest voortleeft. Misschien omdat zij mijn tweelingzuster is, want zelf
geloofde zij niet. Zij zei - want dat is juist zo verschrikkelijk: wij spráken over die
dingen - zij zei: als ik dood ben, ben ik dood. En ik: nee, als ik dood zal gaan, zal ik
voortbestaan in de mensen voor wie ik geleefd heb. De geest wordt doorgegeven.
Er zullen mensen zijn die op mij gelijken. Ja, zei ze, als ik dood zal zijn, zal jij voor
mij voortleven. En inderdaad, ik heb het gevoel, dat ik haar geest in mij moest
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absorberen. Toen ik hoorde dat zij dood was, had ik het gevoel dat haar ziel aan 't
zwerven was en dat ik die weer bij mij moest krijgen. Maandenlang heb ik geprobeerd
te leven zoals zij, ik probeerde tegen de mensen te spreken zoals zij gesproken zou
hebben, te lachen zoals zij, ik imiteerde haar. En dat is nog altijd een beetje zo. Ze
leeft voort naast mij, in mij, ik weet het niet. En ik denk, als ik kinderen heb en die
hebben iets dat zij had, dan hebben zij het van haar, eerder dan van mij. Zij heeft
geen lichaam meer waarin ze kan wonen. dus zullen haar eigenschappen in mijn
kinderen.... Ik kan dat moeilijk uitleggen. Over dood en leven heb ik voor het eerst
nagedacht toen ik als klein meisje eens heel ziek ben geweest. Ik lag in het
ziekenhuis en zag heel die dag mensen voor het raam passeren en ik dacht: wat
verschil maakt het voor die mensen of ik dood ben of leef? Toen heb ik misschien
voor de eerste keer gevoeld dat ik moest uitgroeien, dat ik ergens verdriet en een
leemte zou kunnen achterlaten, dat ik iets zou kunnen doen in mijn leven. Ik had
mijn leven teruggekregen, ik moest er nu echt iets mee beginnen.
Ik ben godsdienstig opgevoed. Ik geloofde heel sterk in God toen ik in mijn
puberteit was en dat jaar in de Verenigde Staten. Alhoewel ik ginder niet naar de
katholieke kerk ging, maar naar de lutherse. Mijn Amerikaanse pleegouders waren
luthers, en de kerk, het naar de kerk gaan, speelt ginder een geweldige rol op gebied
van sociaal leven en omgang, daar komen de mensen samen. Ik vond het daarom
idioot, niet met mijn pleegouders mee te gaan. Toen ik terug was, dacht ik: ik zou
protestant willen worden. Ik hield daar zo veel van die mensen, we waren zo'n goeie
vrienden met die lutherse priesters en hun vrouwen, dat waren werkelijk mensen
die door en door voor hun godsdienst leefden, maar mensen zoals wij, geweldige
idealisten. Maar ik ging hier toch maar terug naar de mis. Ik vond wel dat het een
middel tot geloof was; als je gelovig bent helpt het vast en zeker je elke dag een
half uur vrij te maken, maar de zever daarover in de kerk vond ik zo flauw, viel me
zo tegen. Mijn ouders zijn ook niet erg klerikaal, ze gaan naar de mis, maar hebben
niet veel op met pastoors en onderpastoors, wel met allerlei religieuzen, zusters,
capucijnen, jezuïeten, dat wel. Daarom mochten wij thuis nogal eens foeteren op
de kerk, dat paste in hun kraam. Daarna ben ik een tijdje ongelovig geweest. Toen
een schoonbroer van me gestorven is. Dat was werkelijk het soort mens van wie je
zegt: die is te goed om te blijven leven; die was door iedereen zo graag gezien, een
fantastische man. Toen die doodging, geloofde ik in niets en niemand meer. Ik had
een hekel aan kerk en God en godsdienst en alles. Ik zei aan mijn verloofde dat ik
nooit voor de kerk wilde trouwen. Dan is het allemaal toch weer teruggekomen,
zodat ik nu zo'n beetje een godsdienst op mezelf heb, die wel min of meer christelijk
is, omdat ik het christendom de prach-
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tigste leer vind die er ooit geweest is, ik vind het geweldig. De kerk neem ik er maar
bij. Ik heb zo 't gevoel: als ik nu met Christus zou kunnen babbelen, dan zou hij
zeggen: maar natuurlijk, doe maar voort. De God die ik heb, trekt er zich niets van
aan of ik naar de kerk ga of niet.
We zijn dan toch voor de kerk getrouwd. Omdat dat de familie goed doet en omdat
het ook wel goed is, die God van mij daarin te betrekken, en omdat mijn man op
ongeveer dezelfde manier gelooft als ik. Hij is wel kerkelijker; maar sinds we getrouwd
zijn, nog niet te veel kerken gezien, hoor. Als 't er op aankomt een kind te laten
dopen, dan doe je dat toch, omdat je anders een storm van verontwaardiging krijgt
in de familie, en je zegt: waarom zou je daar nu ruzie over maken, over zo'n
formaliteit. Alhoewel ik ertegen ben, tegen het dopen van kleine kinderen. Mijn eigen
doopsel maakt toch ook niet veel verschil uit, he. Ik vind het feit van geboren te
worden al een groot geschenk genoeg. Ik vind het zo discriminerend tegenover
andere mensen, zo onnozel. Ik ken zoveel mensen die vrijzinnig zijn, echt toffe,
fantastische mensen, en dan zou je moeten gaan geloven dat zij.... nee, nee (lacht).
Soms vind ik dat laf van mezelf, dat ik niet van het begin af gezegd heb, we trouwen
niet voor de kerk, maar 't zou weer zoveel verdriet geweest zijn voor de ouders. Ik
denk dat de meeste mensen zo trouwen, dat ze 't allemaal doen voor hun ouders.
In de volgende generaties zullen er nog weinig mensen voor de kerk trouwen, mijn
kinderen moeten het niet doen. Ik denk dat de kerk in de volgende generatie een
sterke terugslag zal krijgen, of ze zou plotseling heel erg moeten veranderen. Ik
vind dat wij, vooral in België, de generatie zijn die zich nog conformeert omwille van
de lieve vrede, voor de ouders. Onze kinderen zullen die reden niet meer hebben.
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Beeld-spraak
Eric De Kuyper
‘Ces essais ne prétendent pas à un développement organique: leur lien
est d'insistance, de répétition. Car je ne sais si, comme dit le proverbe,
les choses répétées plaisent, mais je crois que du moins elles signifient’.
Roland Barthes, Mythologies.

1
1

Roland Barthes heeft zijn Mythologies van 1957 opnieuw uitgegeven : een
verzameling van korte stukjes, geschreven tussen 1954 en 1956 en maand na
maand gepubliceerd in Les Lettres Nouvelles. Stukjes over catch, speelgoed, Le
Guide Bleu, de Ronde van Frankrijk, de nieuwe Citroën, enzovoort, fragmenten van
het dagelijkse leven waarvan Barthes de mythologie blootlegt. Vele van die stukjes
zijn al wat verouderd, of beter: hun betekenis is verschoven. Maar Barthes' analyse
blijft een model van datgene waarvoor de Saussure vijftig jaar geleden al pleitte:
een wetenschappelijke benadering van de beelden en tekens waarmee we dagelijks
omgaan. In een theoretisch stukje, dat het boek besluit, ‘Le mythe, aujourd'hui’,
schrijft Barthes o.m.: ‘Chaque objet du monde peut passer d'une existence fermée,
muette, à un état oral, ouvert à l'appropriation de la société, car aucune loi, naturelle
ou non, n'interdit de parier des choses’ (p. 194). Je kùnt dingen openmaken, want
je kunt erover praten. Van een ding kun je een beeld, van een beeld kun je
beeld-spraak maken.

2
‘La Frisée Beige’ is een soort sla. Geen vulgaire kropsla, maar een volumineus
Jugendstil-gewas. Binnenin zacht-geel, vertoont het verschillende nuances, van
geel-groen naar diep-groen, tot zelfs, aan de randen, blauwgroene varianten. De
blaadjes zijn gekruld, uitgesneden, verknipt. Ik heb er gisteren een prachtig
exemplaar van gekocht, zo fris en gezond, dat hij me bijna uit de hand glipte als
een vis; een grote medusa. Ik heb er een mooie selder, tomaten, citroenen en
druiven bij gekocht, allemaal dingen die ik niet eens zo graag eet, en thuis heb ik
het vlug allemaal samen op een tafeltje gelegd, een houten lepel erbij, waarschijnlijk
om het nog wat rustieker te maken. Maar het was prachtig. Pol kwam binnen en
vroeg me of ik

1

Roland Barthes, Mythologies, (Pocketreeks ‘Points’), Ed. Du Seuil, Paris, 1970.
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een restaurant ging beginnen. En toen besefte ik het ineens ook. Ja, onbewust had
ik een van die verleidelijke illustraties uit Schöner Wohnen of uit Avenue
gereconstrueerd. En ik voelde me schuldig. Natuurlijk.
Want de foto's in Schöner Wohnen en Avenue zijn niet gemaakt om nagebootst
te worden. Ze doen wel alsof, ze suggereren wel: zo en zo moet je het doen. Maar
eigenlijk zijn ze er alleen om, áls foto, bewaard te blijven, als irrealiseerbaar beeld
van een mogelijke-onmogelijke werkelijkheid. Het zijn banale utopieën, ontwerpen
voor daden die bevroren worden op glossy papier. Maar wordt dat mythe-beeld
eenmaal concreet, tastbaar, ruikbaar in mijn eigen woonkamer geënsceneerd, dan
wordt het een dissonante, een absurditeit. Misschien moet je het dan zien als een
overwinning op Schöner Wohnen, een bezwering van Avenue. Daar lag de ikonische
utopie op tafel, tussen mijn boeken en kranten, mijn prullemand en mijn kachel. En
er was niets utopisch meer aan!
Ik had gedacht dat het een saaie, trieste dag zou worden, maar nu had hij een
aparte geur gekregen, een marktgeur, maar ja.... Wat hyper-banaal dreigde te
worden was trans-banaal geworden. Toch houd ik meer van bloemen dan van
vruchten en groenten: bloemen worden niet opgegeten, maar vergaan in hun
tegendeel: ze verwelken, verdorren, verrotten.

P.S.
Vandaag heb ik mijn ‘Frisée Beige’ opgediend met een vinaigrette-saus.
Eerlijkheidshalve moet ik er nog aan toevoegen dat ik eergisteren The Sandpiper
van Vincente Minelli had gezien. Een prachtig melodrama uit 1964. Elisabeth Taylor
wordt erin verliefd op een dominee, vertolkt door Richard Burton. Een van de mooiste
scènes is die waarin Elisabeth Taylor tracht te weerstaan aan de verleiding van
Richard Burton en daarom door de tedere camera van Minelli - een meester in het
strelen van ruimte, voorwerpen en mensen - van de rechter hoek van het reuze
cinemascoopscherm naar de linker uithoek wordt verdreven. Eventjes (hoe lang?)
aarzelt de camera en verwijlt bij een struik gedroogde bloemen: een wazige,
impressionistische vlek die het hele scherm vult en alles meedeelt over Taylors
beweging van rechts naar links. Maar nog mooier vond ik een ander moment: naast
de rijpe, appetijtelijke Taylor verschijnt ergens in het decor een prachtige, genereuze
bloemkool. Ik eet echter nog minder graag bloemkool dan ‘Belgische frisée’, en
bovendien waren de bloemkolen gisteren echt te duur.
Even daarna weer wat gebladerd in Mythologies van Barthes en daar stoot ik op
het stukje ‘cuisine ornementale’, waarin hij spreekt over de foto's bij recepten in Elle:
‘Il s'agit ouvertement d'une cuisine de rêve.... (les photographies d'Elle) ne saisissent
le plat qu'en survol, comme un objet proche
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et inaccessible, dont la consommation peut très bien être épuisée par le seul regard.
C'est, au sens plein du mot, une cuisine d'affiche, totalement magique, surtout si
l'on se rappelle que ce journal se lit dans des milieux à faible revenus’ (p. 130). Het
stukje is een mooi voorbeeld van die betekenisverschuiving waar ik het daarnet
over had. Droom en werkelijkheid liggen niet meer zo ver uit elkaar als vijftien jaar
geleden, toen Barthes dit stukje schreef. Het mechanisme waarop de consumptie
vijftien jaar geleden nog speculeerde en dat door Barthes zo briljant wordt ontleed,
functioneert nu anders. Het beeld - de mythe - is verinnerlijkt, naar binnen gehaald,
werkt niet meer van binnen naar buiten. De mythe ligt in ieders bereik; de ‘Olympus’
waarover Edgar Morin het had in zijn klassieke studie over de stars, wordt nu door
onszelf bewoond; de stars, de idolen zijn onze gelijken. Maar hoe deze beelden
omgezet kunnen worden in actie, weten we nog niet goed genoeg. Eigenlijk beseffen
we niet eens dat deze mythen gemaakt zijn om gebruikt en niet alleen verbruikt te
worden. (Kan ik op die manier ook de titel en de hele analyse van L'Image-action
2
de la société van Alfred Willener interpreteren?). In ieder geval moet je Barthes op
die manier lezen. Dan ga je misschien begrijpen waarom hij in zijn nieuwe inleiding
op Mythologies schrijft dat er geen semiologie is zonder een ‘sémioclastie’.

3
In Twen van december 1970 heb ik de test ingevuld die me moest leren wat voor
een soort consument ik ben. Mijn puntenaantal zegt me dat ‘ik behoor tot de grote
massa van min of meer aangepaste leden van de maatschappij die van consumptie
houdt en naast de gebruikswaarde van een produkt ook de spelwaarde ervan weet
te waarderen. Dit consumptiegedrag kan gevaarlijk worden wanneer ik het
“Lustgewinn” dat met het kopen gepaard gaat, overschat’. Allemaal dingen die ik
allang wist, maar ik ben wel blij dat het hier nog eens wetenschappelijk bevestigd
wordt. Ik val dus in de tussencategorie. Na mij komen degenen die hopeloos verloren
zijn en zich zonder kritiek aan de consumptiedwang overleveren (dus waarschijnlijk
ook trouwe lezers zijn van Twen). Vlak vóór mij komt echter een categorie van lieden
waarvan ik het bestaan betwijfel, want ‘ze zijn zakelijk, zelfbewust en psychisch zo
onafhankelijk, dat de op emotionele onmondigheid bouwende
consumptiemaatschappij geen vat op hen kan krijgen’. Mochten deze mensen toch
bestaan, dan horen ze vermoedelijk niet tot de lezers van Twen.
Twen is misschien het zuiverste Europese voorbeeld van een extreme verbinding
tussen kritiek en recuperatie. Het demonstreert in beeld en taal de

2

Ed. du Seuil, Paris, 1970. Besproken in Streven, november 1970, p. 322.
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Marcusiaanse repressieve tolerantie, niet op die schizofrene manier die we elders
mereken, maar met een gladheid en een brio die een constante analyse van het
blad noodzakelijk maakt. Het is een beetje een Europees ekwivalent van het
verschijnsel Playboy, maar dan op een totaal ander vlak en in een totaal andere
context. De mensen die deze bladen maken, zijn voortdurend bezig piramides te
beklimmen en die tegelijkertijd aan de andere kant weer af te dalen, en deze
gelijktijdige antithetische beweging vormt juist de basis van het hele bouwwerk.
In hetzelfde nummer van Twen wordt dat prachtig gedemonstreerd in een opstel
van een regelmatige medewerker, Frank Böckelmann. ‘Weihnachten im Kaufhaus’
heet het stuk: een model van bevestigende kritiek. Böckelmann analyseert
scherpzinnig en met journalistieke overtuigingskracht de verschillende
manipulatiesystemen om van de verbruiker een nog betere verbruiker te maken.
Hij constateert dat ‘in de bestaande verhoudingen’ behoeftenbevrediging
onvermijdelijk gepaard gaat met frustratiegevoelens. ‘Want een abstract (d.w.z. een
niet door onszelf gezamenlijk bepaald) winstbelang beslist welke behoeften er zijn
en hoe ze bevredigd worden’. En verder: ‘Kooplust is niet verachtelijk.... Wij willen
niet minder van deze consumptiemaatschappij, we willen meer dan ze geeft. Wij
willen niet dat bevrediging van kooplust tegelijkertijd frustratie en onbehagen
betekent’. Tot hier kan ik Böckelmann volgen. Zijn opstel is een knappe poging om
de consumptiemaatschappij nu eens niet te negeren zoals zo vaak gebeurt (en dan
meestal nog in een deelaspect ervan, de publiciteit bijvoorbeeld), maar om ze kritisch
te bejegenen, modellen te ontwerpen om er bewust mee te leren omgaan en ze
uiteindelijk te transcenderen. Het heeft immers weinig zin de consumptie in onze
kapitalistische maatschappij te willen ontlopen. Elders steekt ze dan toch altijd weer
de kop op, zelfs in anders georganiseerde maatschappijen, zoals bijvoorbeeld de
socialistische, waar aan consumptie wordt gedaan met een slecht geweten. Aan
consumptie zit natuurlijk wel degelijk een motivatie vast. Maar waarschijnlijk is die
zo vervormd, dat we er de diepe gronden niet meer van zien. Volledig ingekapseld
in prestatie en produktie, sociale status en de hopeloze identiteitsbevestiging via
de gelijkmakende filters van het begrip ‘massa’, hebben we de kwalitatieve aspecten
van de consumptie volledig uit het oog verloren (voor zo ver we er ooit oog voor
hebben gehad!). Consumptie (eigenlijk het omgaan met voorwerpen, eigenlijk de
omgang met de wereld, eigenlijk de omgang met mezelf en de anderen) is te
belangrijk om er zo maar botweg tegen aan te staan kijken met een radicaal ‘neen’.
Daarom voel ik wel iets voor Böckelmann - tot op zekere hoogte. Want als hij met
praktische voorstellen voor de dag komt, kan ik hem niet meer volgen. Hij pleit
namelijk voor consumentenbonden die ook wel eens tot boycot
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zouden kunnen overgaan (zoals Ralph Nader in de V.S., met succes overigens) en
controle kunnen uitoefenen op de planning van de consumptie. Ook de sociale strijd
voor hogere lonen en betere sociale voorzieningen (vervoer, ziekenhuizen, enz.;
cfr. het programma van uw lokale politieke partij) zou indirect effect kunnen hebben
op de consumptiesector. Jawel, allemaal mooi, maar heft dat de vervreemding van
de consumptie op? ‘Befreien wir unsere Kaufhäuser von Unbehagen und Frustration!
Machen wir sie zum Mittelpunkt von Familien und Sexualleben, von Freizeit und
Unterhaltung! Lernen wir im Kaufhaus fremde Menschen kennen, verwirklichen wir
die Sinnlichkeit der Waren in unserer eigen Sinnlichkeit!’ Een heel mooi besluit dat
volgt op voorstellen waar ik enthousiast achter wil staan. Alleen, bevrijdt men de
consumptie van haar vervreemdend karakter door nog meer produktie na te jagen,
al wordt die dan vergemakkelijkt (niet vermenselijkt) door betere sociale
voorzieningen? Op die manier worden, vrees ik, alleen de scherpe hoeken maar
wat afgerond.
De strekking die het opstel van Böckelmann uiteindelijk krijgt, is niet zo
verwonderlijk als je merkt dat hij geen enkele keer het woordje ‘bezit’ gebruikt. En
dat is merkwaardig. ‘Bezit’ komt trouwens ook niet voor in het stuk dat op dat van
Böckelmann volgt. In de grote warenhuizen wordt enorm veel gestolen; in de
Bondsrepubliek zijn de diefstallen met 500% gestegen; 40% van die dieven zijn
vrouwen, 30% zijn jongeren tussen de 14 en de 21, 5% zijn kinderen. ‘Klauen ist
zum Volkssport geworden’ (Dickopf, Präsident des Bundeskriminalamts). Twee
interviews met zulke warenhuisdieven moeten leren waarom er zoal gestolen wordt:
omdat er zoveel aanlokkelijke dingen ten toon liggen, omdat het zo simpel is, omdat
men te weinig verdient om al die mooie dingen te betalen, om al de andere motieven
die de psycho-analyse allang achterhaald heeft. In Twen blijkt men echter niet te
stelen uit politieke overtuiging, omdat men tegen bezit is zoals de kapitalistische
maatschappij dat opvat. En dat is nochtans een thema dat helemaal niet zo
wereldvreemd is als men zou vermoeden. Ik ken jongens van een politieke commune
in Londen die heel bedreven zijn in het gappen van kleren bij Mark & Spencer; als
ze niet direct de juiste maat te pakken hebben of als de kleur hen achteraf niet
helemaal bevalt, gaan ze een paar dagen later de dingen gewoon ruilen. En zo laat
ook Abbie Hoffmann op de kaft van zijn Woodstock Nation drukken: je kunt mijn
boek best pikken; het zal wel een gimmick zijn, maar toch revelerend. Wat betekenen
waren, wat consumptie in een maatschappij waar voor velen bezit van geen belang
meer is? Het zijn voorlopig maar kleine waardeverschuivingen in een systeem dat
bezit centraal stelt. Een ander klein voorbeeld: in The Radical Therapist, een
undergroundblad van Amerikaanse linkse psychiaters, lees ik: ‘no one will be denied
a subscription to
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The Radical Therapist for real lack of money’. (Het normale abonnement kost 6
dollar; het augustus-septembernummer is gewijd aan de vrouw. Aanbevolen).
3
In Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations van Raoul Vaneigen ,
een van de situationisten die het Parijse Mei '68 hebben voorbereid, lees ik: Het feit
dat alle menselijke waarden in regie worden genomen door ruilmechanismen, holt
de begrippen ‘ruil’ en ‘gave’ uit. Nieuwe menselijke relaties moeten opgebouwd
worden op pure gave. We moeten opnieuw plezier leren vinden in geven voor niets,
geven uit pure overvloed. Tot welke prachtige ‘potlachs’ (rituele verkwistingsfeesten)
zonder enige tegenprestatie kan de welvaartmaatschappij willens nillens aanleiding
geven wanneer de jongeren in hun exuberantie weer gaan ontdekken wat het is:
geven voor niets. De bij de jongeren steeds meer verspreide passie om kleren,
handtassen, wapens, juwelen te stelen, louter voor het plezier ze aan anderen
cadeau te kunnen doen, is al een gelukkig voorteken dat laat zien hoe zij die willen
léven, de consumptiemaatschappij kunnen gebruiken. Eigenlijk had het Twen-opstel
van Frank Böckelmann mij helemaal niet moeten verrassen, want het boek dat hij
samen met een paar medewerkers heeft uitgebracht onder de titel Befreiung des
4
Alltags , ging al helemaal dezelfde richting uit. Ergens is er een bewust-zijn van de
vervreemding van het alledaagse, maar het is een kritiek die zichzelf telkens weer
recupereert. ‘Modelle eines Zusammenlebens ohne Leistungsdruck, Frustration und
Angst’ luidt de ondertitel. Ook in dit boekje kun je je erover verheugen dat traditionele
zondebokken zoals mode, publiciteit, consumptie eens anders benaderd worden:
als elementen die dialectisch ingezet kunnen worden om onze dagelijksheid te
bevrijden. De lucide analyse, de pertinente kritiek blijft echter ofwel in het luchtledige
hangen, ofwel, wanneer ze afgestemd wordt op een politieke structurering, blijkt ze
niet veel meer te zijn dan een nieuwe manier van organiseren, van verbeteren
zonder te veranderen. ‘Das Problem der Objektbeziehungen, das Problem der
Banalität, das Problem der Herausbildung von Bedürfnissen, das Problem einer
Welt, die wir permanent einkaufen, ist ein politisches Problem. Wir werden zur
Selbstbestimmung unserer Bedürfnisse und zur Bestimmung der Massstäbe unserer
Konsumtion, d.h. zur Neubestimmung der Prinzipien, unter denen getauscht wird,
gezwungen. Wenn wir den Kampf nicht aufnehmen, bestimmen wir uns im Sinne
der Ausbeutungsideale des 19. Jahrhunderts’. En nu zou je verwachten dat er nog
iets op zou volgen, het belangrijkste: de consequenties van wat in deze paragraaf
geponeerd wordt. Mis. Voor het ‘te laat’ is, houdt men ermee op.

3
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Gallimard, Paris, 1967.
Rogner & Bernhard, München, 1970, 185 pp..
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Terzijde
Literatuur zondert af
K. Fens
Laat ik met een klein gedichtje beginnen. Het is van de in 1914 geboren Rus Lez
Ozerov:
An oar is lying on the coastal sand;
It tells me more about expanse and motion
Than the entire, enormous, brilliant ocean
Which brought it in and tossed it on the land.

Het herinnert meteen aan andere kwatrijnen. Direct in gedachte komt er een van
Leopold, waarin de dichter verklaart tot het besef van de wereldoceaan te komen,
turend in een heldere waterdruppel. En dat kwatrijn van Leopold is heel wat beter
dan dit van Ozerov. Leopold bewerkte Omar Khayam. En diens kwatrijnen roepen
weer de wijsheidsboeken - Spreuken bijvoorbeeld - van het Oude Testament in de
herinnering. Ozerov schrijft met zijn lyrisch belerend vers en met zijn thema: het
mateloze leren kennen in de kleine maat, voort aan een lange traditie. Zonder veel
kennis van poëzie zou hij dit kwatrijn niet hebben kunnen dichten: hij schrijft poëzie
vanuit de poëzie. Het belandt bij een lezer die iets van poëzie weet: hij herkent,
herinneringen beginnen en tegelijk doen zich vergelijkingsmogelijkheden en daarmee
beoordelingsnormen voor. Die beoordeling kan in dit geval weinig positief luiden.
(Ik veronderstel hierbij dat de vertaling adaequaat is aan het origineel). In elk geval:
een gedicht is bij de schrijver voortgekomen uit een traditie en komt terecht in de
traditie van de lezermet-kennis. Die er dan weer over schrijft voor... degenen die er
al iets van weten. Alles blijft zich binnen een beperkte cirkel afspelen.
Waar gaat dit gedicht over? Over de herkenning van groot aan klein. Maar, het
bovenstaande kan dat misschien uitwijzen, het gaat vooral over poëzie. Niet in de
zin dat het vers een beeld is van dichter of dichterschap; het reikt echter in zijn
traditionaliteit en beperktheid niet verder dan als poëzie een mededeling over
bepaalde poëzie te zijn. Verondersteld: het komt onder ogen van iemand die nog
nooit een gedicht onder ogen heeft
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gehad. Hij zal met de mededeling nauwelijks raad weten en aan het kwatrijn ‘geen
boodschap hebben’. Voor hem staat er niets in; de mededeling zal voor hem een
puur particuliere blijven, met zijn wereld geen verband houdend. Mede verondersteld
dat die kennis-loze lezer in staat is de tekst geheel in zich op te nemen. Van waaruit
schreef de dichter? Wellicht vanuit een particuliere gebeurtenis, een kleine
verwondering: roeiriem op strand. Voor de verwoording van die verwondering valt
hij meteen terug op de traditie: hij maakt er geijkte poëzie van, waarmee zijn
verwondering aan kracht verliest en hij nog alleen voor ingewijden verstaanbaar is.
En die kunnen dan hun spelletje gaan spelen.
De rondedans van dit kwatrijn maakt bijna elk literair werk. Literatuur is een literaire
zaak, dat wil zeggen: het heeft bijna alles van doen met literatuur alleen en krijgt
alleen een geconditioneerde echo bij de op de herkenning voorbereide lezers.
Daarmee is voor velen literatuur en kennis van literatuur een herkenningsteken
geworden, een maatstaf ook voor ontwikkeling en smaak. Of je wilt of niet, wie
literatuur leest en er zich meer of minder intensief mee bezig houdt, krijgt een plaats
in de kring. En staat dan met zijn rug naar het lectuur-lezend publiek toe. Hetgeen
niet wil zeggen, dat hij dat publiek de rug heeft toegekeerd.
Nu verdraagt deze tijd - zeker in bepaalde kringen - steeds minder specialiteiten
en daarmee uitzonderlijkheden. En nog iets anders wordt onverdraaglijk geacht: de
vrijblijvendheid, de ongerichtheid van bepaalde levensverschijnselen. Dat de
literatuur, na de wetenschap, de liturgie, aan de beurt zou komen, was te verwachten.
Nu vallen er bij die constateringen van uitzonderlijkheid en vrijblijvendheid aan
bepaalde zaken altijd enkele dingen direct op. De constateerders zijn altijd degenen
die zelf dragers of toekomstige dragers van de specialiteit zijn. De elite of toekomstige
elite stelt het elite-karakter van zaken of verschijnselen ter discussie. De actie komt
nooit van de ‘buitenkant’. De cirkelbewoners zelf komen in het geweer. Waardoor?
Daar valt slechts vermoedensgewijs op te antwoorden. Het lijkt mij niet onmogelijk
dat een nieuw schuldgevoel (opvolger van het christelijke) hier een rol speelt: bezit
geeft schuldgevoelens tegenover de bezitlozen, en dat niet zozeer in materiële
dingen, als wel in geestelijke zaken (zij het zelden religieus-geestelijke zaken).
Merkwaardig is, dat, in tegenstelling tot de strijd om het materiëel bezit, de bezitlozen
nu zwijgen: een lectuurlezer zal zich er niet over beklagen dat het heilige der heiligen
van de literatuur voor hem niet toegankelijk is. Maar de bezitter stelt niet zonder
ongerustheid: in Frankrijk leest tien procent van de volwassenen vijftig procent van
de boeken. En bijna een derde van de Nederlandse bevolking koopt nooit een boek.
Er is nog een ander merkwaardig verschijnsel vast te stellen: de ongelijk-
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heid van de bezittingen brengt de aard van het bezit zelf zo in discussie dat het
verdacht wordt. Sociale bewogenheid met als gevolg ontwaarding van de zaak die
de ongelijkheid schept. Wanneer de afgrond tussen literatuur en lectuur is gemeten,
wordt de literatuur in staat van beschuldiging gesteld. En dan ben je al gauw aan
vragen toe als: wordt de literatuur in onze maatschappij niet gebruikt om de
gevestigde orde te versieren; houdt de literatuur, immers voorrecht van een bepaalde
klasse, daardoor niet de onderdrukking van bepaalde klassen in stand? Uiteraard
kan van de lectuur iets dergelijks gezegd worden: de consument krijgt van de
groot-producenten wat hij wil of wat hem per traditie wordt aangepraat dat hij wil,
en daarmee houdt de producent de macht over de consument, houdt hij de
gevestigde orde in stand.
Wat moet je met al die vragen, de eerlijke bewogenheid waaruit ze zijn
voortgekomen, zijn er antwoorden, zijn de vragen zelf wel reëel? Eind oktober
hebben de Nijmeegse neerlandici zich er drie dagen mee bezig gehouden, op een
congres getiteld: Literatuur als elite- en als massaverschijnsel. Enkele hierboven
vermelde gegevens en vragen ontleende ik aan een dagbladverslag. Aan de
vaststelling van specialisatie die de literatuur in onze cultuur ondergaan heeft, valt
niet te ontkomen. Er is tengevolge daarvan slechts een kleine kring die zich met
literatuur kan inlaten. De grote massa krijgt, op verzoek, leesvoer. Nu is de
ontwikkeling die de literatuur heeft doorgemaakt met geen mogelijkheid terug te
draaien. Literatuur zal altijd, zelfs met anti-literatuur is dat het geval, op literatuur
blijven doorgaan. Maar de lectuur zal ook blijven voortbouwen op de lectuur. Wie
een aantal leesvoer-romans uit verschillende perioden grondig zou onderzoeken,
zou wel eens, bij alle tijdgebonden verschillen, tot gelijke uitkomsten kunnen komen.
De vraag kan ook gesteld worden, of de literatuur zelf ook niet in haar eigen kleine
kring blijft ronddraaien. En dat wil zeggen rond een paar oergegevenheden als liefde
en dood. En dat zijn ook de oergegevenheden van de lectuur. Gesteld wordt dat de
massa in de voor haar geproduceerde lectuur zichzelf niet herkent. Die lectuur zou
merendeels vlucht-literatuur zijn. Of die herkenning van die oergegevens niet door
de kitsch heen plaats heeft, waag ik te betwijfelen. Wil men die lectuur ‘vlucht’
noemen, mij best, maar dan mag men dat escape-karakter ook niet aan de literatuur
ontzeggen. En daarbij meteen eraan twijfelen, of die elite zichzelf dan in al die
literatuur herkent. Je in literatuur verdiepen, is je confronteren met, maar kan ook
zijn: je onttrekken aan. Het is ernst, maar ook vaak spel.
Nu is aanwijzing van ‘vlucht-karakter’ tegelijkertijd een beschuldiging, want
escaperen of vluchten mag niet. Opvallend is, dat er in de huidige maatschappij
escape-mogelijkheden genoeg zijn die getolereerd worden, of
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het nu seks, drugs, drank of gewoon suffen en voor je uit staren is. Alleen die escape
is verboden die juist ter discussie wordt gesteld: de godsdienst, de vakidioterie, de
literatuur. Vanwaar die angst voor die escape? En onverdraagzaamheid tegenover
de escape-zoekers op bepaalde terreinen? Ik geloof dat men bij beantwoording van
die vraag op de kern van de zaak komt: de machteloosheid van bijvoorbeeld het
medium literatuur. Literatuur wordt als vrijblijvend ervaren; er wordt niets mee
uitgericht, zij heeft geen doel, vooral geen politiek en sociaal doel, althans die worden
door haar niet gesteld. En je hoeft geen kenner van de wereldliteratuur te zijn om
te weten dat de literatuur op al die gebieden nauwelijks iets heeft uitgericht.
En nu ga ik terug naar het kwatrijn in het begin geciteerd. Ik vond het tot mijn
grote verrassing in de onlangs verschenen uitvoerige bloemlezing The Penguin
Book of Socialist Verse, verzorgd en ingeleid door Alan Bold. Over Ozerov, van wie
een gedicht werd opgenomen, lees ik in de biografische nota's: ‘His poems explore
the world from the viewpoint of the postrevolutionary Soviet citizen’. Dat kan, al moet
dan vastgesteld worden, dat de keuze van het kwatrijn een onmogelijke is. Het
gedicht had door elke dichter in welk kapitalistisch land ook, geschreven kunnen
worden. En het kwatrijn is niet de enige verrassing uit de bloemlezing: het grootste
deel van de gedichten is met geen mogelijkheid te vangen onder het etiket dat er
door de samensteller op geplakt is, al zijn er heel veel goede verzen in de bundel.
Zo weinig verzen laten zich van het etiket voorzien, dat men zich af kan vragen, of
het door de bloemlezing gepretendeerde genre poëzie wel bestaat. En wie de zeer
verwarde inleiding van de samensteller gaat lezen, blijft met die vraag zitten:
antwoord komt niet. De auteur wringt zich in essayistische bochten om te kunnen
concluderen dat goede socialistische poëzie meer techniek vereist dan goede
innerlijke lyriek; maar zegt ook, dat een socialistisch vers op de eerste plaats een
goed gedicht moet zijn en vaak stelt hij aan zijn socialistisch vers (tot een
omschrijving van het genre komt hij niet) eisen die elke wat veelvragende lezer aan
elk gedicht wenst te stellen. Bold heeft meer verstand van gewone poëzie dan zijn
programma toelaat. En wie de inleiding na veel kronkels gemaakt te hebben en veel
valse beschuldigingen te hebben gehoord uit heeft, kan moeilijk anders concluderen
dan dat, wanneer bepaalde radicale ideeën eenmaal poëzie zijn geworden, ze op
hetzelfde moment krachteloos zijn geworden, alle bedoelingen van de dichters ten
spijt. Hoe komt dat?
De eerste oorzaak is de bovengegevene: aan poëzie schrijven vanuit de poëzie
ontkomt niemand, ook Mao tse Tung niet: hij blijft in de Chinese traditie, al kan die
traditie in grotere kringen bekend zijn dan de westerse in haar wereld. Dat weet ik
niet. De tweede oorzaak is, meen ik, deze: een-
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maal vers geworden, is de idee (ik forceer nu een scheiding tussen vorm en inhoud)
geïndividualiseerd. Vanuit de dichter (zie boven) maar ook voor de lezer: de laatste
moet gaan lezen en lezen is nu eenmaal de allerindividueelste expressie die
resulteert in een allerindividueelste emotie. Wie leest, onttrekt zich. Boeken binden
niet, ze versplinteren. In de bundel is uiteraard ook de Internationale opgenomen.
En daar wordt men zich het individualisme van het lezen (en daarmee ook de
dwaasheid van de opname van deze tekst in deze bloemlezing) scherp bewust: ik
vind de Internationale prachtig, mits gezongen en dat in een liefst groot gezelschap.
En nu krijg je het allermerkwaardigste: heeft die collectieve zang plaats, dan wijken
de woorden, de emotie van verbondenheid hecht zich aan de muziek. Die tekst
wordt dan iets voor piekeraars thuis.
Tengevolge van de individuele handeling die het lezen is en het individuele karakter
dat alle literatuur door de traditie gekregen heeft, zal de literatuur hoogstens bij een
individu iets uitrichten. Zij zal echter, geloof ik, nooit gehanteerd kunnen worden als
een doel van velen. En is ook nooit als zodanig gehanteerd kunnen worden. Lezen
scheidt de mensen. En de aard van het lezen zelf meer dan het karakter van het
gelezen boek. Wie de afgrond tussen literatuur en lectuur wil overbruggen, schept
hoogstens een nieuwe groep individualisten. Leren lezen is onderricht geven in
afzondering. Welke vanuit zijn socialisme schrijvende auteur is in Nederland bij alle
bevolkingslagen bekend en geliefd geworden? Heijermans, en niet om zijn proza,
maar om zijn toneelstukken. Maar toneel vereist nu eenmaal een zaal met mensen.
Er is nog iets anders. De grote breuk in de westerse cultuur ligt bij de Romantiek.
Toen begon het individualiseringsproces bij kunstenaars en ‘kunstgebruikers’. Vanuit
een gemeenschappelijk wereldbeeld werd niet langer geschreven èn gelezen. En
de versplintering van het wereldbeeld is nog verergerd. En zal, geloof ik, voorlopig
nog doorzetten. Met het gevolg dat de Kunst steeds meer in steeds minder mensen
zal resoneren. Althans wat tot op heden tot de Kunst wordt gerekend. Men wijst
altijd op het belang en de kwaliteit van de al of niet ondergrondse literatuur in
dictatoriaal geregeerde landen. Er wordt gelezen en in het gelezene herkennen
velen zich, maar ook elkaar. En dat kan, dunkt mij, alleen door de verbondenheid
die onderdrukking meebrengt. En de individuele situatie van roman of gedicht wordt
dan heel gauw representatief voor de situatie van velen. Literatuur krijgt in zulke
omstandigheden ook een waarheidskarakter die het in andere situaties ontbeert.
En dat de lezers dat niet alleen beseffen, bewijst de onderdrukking van die literatuur
door de machthebbers. Fictie wordt gevaarlijk in een land waar met geweld een
fictief wereldbeeld in stand wordt gehouden. En het zou wel eens kunnen zijn, dat
in
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het vrije westen de meesten zich zo verzoend hebben met een bepaald
maatschappijbeeld, dat ook een fictief of leugenachtig karakter heeft, dat de fictie
gewoon fictie blijft en daardoor krachteloos is.
De breuk tussen wat nu literatuur en lectuur heet, zal pas ongedaan zijn gemaakt
in een totaal andere maatschappij. Wie last mocht hebben van schuldgevoelens
ten opzichte van de massa die het met lectuur moet doen en ten opzichte van
zichzelf, gezegende met literatuur, kan bedenken, dat de literatuur zich door haar
specialisatie langzamerhand zo isoleert, voor nog zo weinigen toegankelijk is, dat
ze geleidelijk zichzelf zo kwetsbaar zal maken, dat er weinig voor nodig zal zijn haar
omver te blazen. Hillenius heeft eens over de eilanddieren geschreven. Zij waren
geïsoleerd van het vasteland en daarmee ook van de bedreigingen daar. Het gevolg:
de wonderlijkste evoluties, de een nog mooier en gespecialiseerder dan de ander.
Maar die evolutie putte ook uit: vogels verleerden vliegen enzovoort. En toen de
invasie vanaf het vasteland kwam, bleken de specialisten machteloos. Aan die
situatie van de eilanddieren moet ik bij het lezen van sommige poëzie vaak denken.
En het opvallende is, dat een groot aantal linksgerichte schrijvers en dichters het
moeilijkst toegankelijke werk schrijven. En tenslotte: alle bezorgdheid om die lectuur
of boekenloosheid van de massa, is dat geen overschatting van het fenomeen
literatuur zelf? Ik geloof niet dat mijn literatuur- en lectuurloze buurman, voor wie
zijn tuin een open boek is en die lyrisch kan worden over zijn dagelijks aandacht
vragend tropisch aquarium nu zo ongelukkig is door gemis aan literatuur. Als hij in
zijn tuin staat te werken en ik in mijn tuintje, vaak voor mijn werk, zit te lezen, zwaait
hij lachend, maar ook niet zonder leedvermaak. En een beetje gelijk heeft hij wel.
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De verbeelding aan de macht
Een jaar Nederlandse toneelstukken
Carlos Tindemans
Het is, bij alle ellende die het georganiseerde theater thans doormaakt, eigenlijk
nog een wonder dat er auteurs zijn die blijven doorschrijven. Uiteraard is het beeld
dat uit de gepubliceerde teksten spreekt, anders dan het resultaat van een seizoen
gespeelde stukken. De werkelijke bezigheid en aandacht van het actieve theater is
niet nauwkeurig af te lezen aan de gepubliceerde teksten die, hoe dan ook, toch
meestal om hun dramatischliteraire waarde door de uitgever worden aanvaard. Het
voorwerp van deze kroniek is dan ook alleen het toevallige aanbod van een jaar
van zulke Nederlandse teksten.
Een voorbeeld van zo'n literaire tekst is Yugao, een Japanse verbeelding die H.C.
1
ten Berge met zorgzame eerbied heeft vertaald . Enige uitvoering op de planken
heeft hij kennelijk niet op het oog. Het Yugao-verhaal is een fragment uit een (schier
eindeloze) roman van Murasaki Shikibu, Genji Monogatari (10e eeuw); vijf No-spelen
(door Motokiyo, Manzaburo en Ujinobu) laat de vertaler bij deze Genji- en
Yugao-figuratie aansluiten. De levenskern is een hiërarchische structuur, waarin de
patricische sfeer van het Schone het nog stellen moet zonder samuraï en
theeceremonieel. Mentaliteit en ritme zijn passief, argeloos, onderworpen, puur,
geraffineerd tot in het intieme detail, precies, kalm, kalligrafisch, litotiserend, in de
buurt van onze renaissancistische sprezzatura, vredig. Ten Berge vangt deze
boeddhistische affecten, waarin de fysische wereld slechts een illusie is en een
melancholische dromerigheid een vormperfecte haiku-symboliek zoekt, op in een
lenig, verstild Nederlands, met succes concurrerend met de (terecht) beroemde
Waley-, Fenollosa- of Keene-vertalingen. Literatuur van een adembenemende
preciositeit waar zich het stormachtige actualiteitstheater best niet aan waagt.
Literair in de minder prettige zin is Maurits Mok's bewerking van het boek

1

Yagao, een verhaal en vijf no-spelen. Toegelicht en vertaald door H.C. ten Berge. - Van
Gennep, Amsterdam, 1969, 99 pp., f 6.50.
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Job, een NCRV-televisieopdracht . Deze vertaling steunt op een door de Amerikaan
H.M. Kallen in Grieks-tragische vorm vervaardigde adaptatie (1908, gepubliceerd
1959). Mok kreeg er bovendien de handicap bij ook de Duitse versie van Martin
Buber te moeten gebruiken (zelf sloot hij er nog die van het Nederlandse
Bijbelgenootschap bij aan) en alles in ritmische verzen te verpakken. Wie het zint,
kan het legwerk uitzoeken. Het resultaat is bepaald dubieus. Deze tekst blijft op
stelten lopen, te vaak nog gevangen in een archaïsch ouderlingenidioom, met
leesdramatische bijtoon. En toch is er ook iets verblijdends. Deze Job-figuur is een
solo-rol, ingekerkerd tussen monologisch-luidruchtige (en valse) vrienden, maar
tevens welk een ontroerende projectie in een knappe thematische verwoording:
God op de lippen, de medemens in de kraag, Job oog in oog met liefhebbende
gieren en een kermende kreet om een hemel die leeg blijft. Teleurstellend is wel de
vorm; een Griekse tragedie, koor incluis, is vandaag niet meer te halen. Dat Mok
desondanks een existentiële eenzaamheid weet uit te tekenen, blijft verrassen; de
sofalezer, al dan niet met ingebeelde scène, wordt beloond, maar het theater mag
dit terecht niet meer aantrekken. En voor mijn part, evenmin de televisie.
Dat het theater blijft uitkijken naar de nationale auteurs met het aureool van
klassieken, kun je merken aan Guus Rekers die Bredero's De Spaanse Brabander
3
een grondige poetsbeurt heeft gegeven . Met recht blijft Bredero's naam op de
uitgave prijken, maar intussen is er toch heel wat gebeurd. Het is geen bewerking
met de losse pols, die basis en vorm nauwelijks zou sparen; nee, Rekers redt
nagenoeg alles, althans alles wat, voor een skeptische theaterman-van-vandaag,
nog functioneel kan zijn. Regisseur Erik Vos (Nederlandse Comedie, 1 januari 1969),
wiens visie neerkomt op een voorzichtig-beamende herschikking van Bredero's
betekenis, wordt door Rekers nog eens breed doorgelicht. Voor Vos was het
uitgangspunt van de scenische restauratie: geïnterpreteerde werkelijkheid als
persoonlijke waarheid, werkelijkheid die ontstaat in de verbeelding van de
toeschouwer. Enkel op deze basis ziet Vos de klassieken ook in het heden hun
bestaan verantwoorden: ‘De groten van vroeger zijn niet klassiek omdat ze oud zijn,
maar omdat ze voor onze generatie opnieuw invulbaar zijn’ (p. 152). In hoeverre
de tekst dit verlangen aankan, kun je dan zorgvuldig nagaan in Rekers' tekstfatsoen,
produkt van omwisselen, verknippen, schrappen, bijvullen van de originele
spiegeltekst (editie Prudon). Lees je zonder filolo-

2
3

Job, een tragedie. Bewerkt door Maurits Mok met medewerking van David Koning en Stefan
Felsenthal. - Van Gennep, Amsterdam, 1969,100 pp., f 7.50.
G.A. Bredero, De Spaanse Brabander. Tekst/dokumenten/achtergronden, samengesteld door
Guus Rekers. - Moussault, Amsterdam, 1969, 166 pp., f 12.-.
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gisch spijt na, dan kun je wel instemmen met Rekers' werkopzet: ‘“onopvallende”
modernisering van niet-eigentijdse teksten voor niet-vakmensen’ (p. 10). Zonder
uitdrukkelijk een regie-manuscript te zijn, is deze uitgave nochtans belangrijk omdat
ze nauwkeurig in staat stelt de directe relatie tussen voorstelling en uitgangsscenario
na te gaan. Literaire lezers worden hier bijgevolg zondermeer afgehouden.
Kiezen tussen literatuur en drama kan ook, na Niet doen, Sneeuwwitje, Anton
4
Koolhaas niet in zijn nieuwe stuk, Noach . Wat hij in het vorige stuk als intentie tot
een geslaagd resultaat bracht, nl. het vervreemden van het vertrouwde en het
overaccentueren van het geassimileerde, zet hij thans verder in een wat kwistige
bewerking van het Noach-verhaal. Sneeuwwitje kreeg nog een eigen kleur, ook als
dramatisch werkstuk, door het spelen met wisselstanden in het auteursperspectief
(bijgevolg ook in de toeschouwersrelatie); Noach echter dient als eerbiedwaardige
schraagbodem voor een vinnig onbehagen. Sneeuwwitje tastte hij omstandig af
naar onontdekte maar aanwezige draagpunten; thans manipuleert hij Noach om
een vooraf en buiten het verhaal bestaande opinie in een demonstratieve lijst op te
hangen. Het stuk vergeet zichzelf herhaaldelijk in de ijverige poging om ook
dramatische literatuur te worden.
Koolhaas' geliefde dieren zijn uiteraard present, maar hij heeft ze helaas tot
figuranten verdoemd en de spullebaas van de ark in fikse onenigheid met zijn rebelse
kroost uitgebeeld. De bijbelse motieven zijn slechts een voorwendsel; het bijbelse
verhaal is zijn bodem kwijt en uit de vertrouwde plooien fladderen existentiële vragen
op. Zoals bij M.L. Kaschnitz (Tobias oder Das Ende der Angst) staat niet de patriarch
centraal, maar de jonge generatie en die denkt (uiteraard) anders. Gods voornemen
wordt nog wel volgens plan uitgevoerd; het levert de kreupele tijdsstructuur van het
drama op: vóór, tijdens en na de natte tocht. Gods eerste (voorlopig ook laatste,
maar wie zal het zeggen?) poging om corrigerend in te grijpen in het gedrag van
de mens, mislukt finaal; de aard van de mens is niet te wijzigen, de ouwe zonden
blijven zoet. Gods interveniërende macht betekent niets; de zondvloed is een maat
voor niks.
Deze oude skepsis formuleert Koolhaas nochtans met andere bijtonen.
Aanvankelijk blijven het kritische vraagtekens: hoe voel je je als lid van de uitverkoren
horde, als je met je hele bestaan gebonden ligt aan buur en vriend? Kan Noach
vlekkeloosgoed zijn en alle anderen slecht zonder kans op vergiffenis? Vooral Cham,
wiens liefje de selectie weigert en, hoofd rechtop, kiest voor solidariteit met de
veroordeelden, raakt opstandig,

4

Anton Koolhaas, Noach. Spel in 4 episoden. - G.A. van Oorschot, Amsterdam, (1970), 119
pp., f 7.90.
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twijfelt luidop aan Noachs en dus Gods wijze rechtvaardigheid. Wie het beulswerk
van de zondvloed goedkeurt, maakt zich onvoorwaardelijk schuldig. Bovendien een opwerping van de tweede orde, die dit aan themata propvolle stuk topzwaar
doet kantelen - wat is uiteindelijk het batige saldo als Noach, tenslotte gestrand op
nieuwe grond, in het bezit blijkt van precies dezelfde eigenschappen als vóór de
ramp, bijgevolg nog steeds de last van de erfzonde torsen moet en met vooruit te
berekenen zekerheid opnieuw de weg inslaat die reeds geleid heeft tot de eerste
verdelging?
Dit stuk heeft, voortdurend hardschreeuws bezig met proclameren en stellen, een
uitdagend en opdringerig karakter. Koolhaas slaagt er wel in, zijn onfijne figuren
bekvast en met een volkse platheid (in contrast met Noachs wijdingsvolle
bijbelplechtstatigheid) eindeloos tegen elkaar op te laten bakkeleien, maar zijn potige
stuk gaat nergens op in een scenische metafoor (tenzij even in het parallelbeeld
van de eindeloze mestkruierij die het werk aan boord van de ark uitmaakt) en een
virtuoze visualiteitsdialoog. De dialectiek van het doel en de grove middelen is
eigenlijk al afgebot in het eerste deel als de ethische draad breekt met het verdwijnen
van Chams verloofde. Haar elementaire menselijkheid klinkt weliswaar luid en klaar
na in Chams rebellie van de machteloosheid, maar precies dit echo-effect bewijst
dat de kern leeg is, lang vóór de praatpret ophoudt.

Claus
‘Ik behelp mij met een bepaalde vorm van naturalisme of realisme’, verklaart Hugo
5
Claus naar aanleiding van Vrijdag . Claus zoekt in dit veeleer subtiele dan rauwe
stuk inderdaad overal naar waarheid, à la Ibsen, maar de speurtocht dringt in de
binnenkant, tot wat bij deze enigszins onteelte Proletariërs onder de toch nog grauwe
opperhuid leeft. De verwijzingen naar een maatschappijstructuur met repressieve
(gevangenis) en recreatieve aspecten (tv en sport) bouwen weliswaar een extern
kader mee op, maar de thematische obsessie, opgevangen in een één-kleurige
ruimtelijke opsluiting, vormt een innerlijk drama.
Georges heeft zich aan zijn dochter Christiane vergrepen. Niet tot de bekentenis
in staat dat hij op leeftijd komt, is hij bezweken voor deze verleidelijke vrouw.
Christiane is, na een brutaal afscheid aan het binnenhuiselijke erotisme, een wereld
ingelopen waarvan ze nu slaafs afhankelijk is mét tegelijk het vage besef dat dit niet
de uitkomst is; Georges' verleiding

5

Hugo Claus, Vrijdag. Toneelstuk in vijf scènes. - De Bezige Bij, Amsterdam. 1970 (LRP 323),
141 pp., f 6.50.
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is een wanhopige poging alsnog enige rechtvaardiging voor haar losse gedrag te
vinden door het tragisch-grotesk te wettigen. Jeanne, de vrouw, voelt eveneens het
jonge leven onder zich uit doodbloeien, klit zich vast aan de onbetekenende Eric
als compensatie-object en ontdekt in het nieuwe moederschap een kans om over
de klip van de leeftijd te klimmen. Eric, sparring-partner tussen de half-gearticuleerde
verwijten van het echtpaar in, bevestigt met zijn prompte terugtocht de fixatie van
en de behoefte aan een moederfiguur. Het incest-motief, dramaturgisch erg zwak
geëvoceerd, is bijgevolg lang niet het diepere gegeven van dit stuk. De loutering,
gesuggereerd door een weldadige finale, is enkel resignatie, een herwonnen
zelfkennis: in het bezit van de geleden pijn en de diepvretende nederlaag van elk
der echtelieden tegenover zichzelf en de andere, zal het huwelijk weer leefbaar
worden, al zal geen van beiden volkomen van de knauw herstellen. Hun jeugd is
voorbij. Dit te weten, maakt het leven niet makkelijker maar het moet nu eenmaal
doorgaan. Een afgrond werd overbrugd maar niet gedempt.
Dit Pinteriaanse psychogram hanteert de dialoog als half-luide zelfreflectie, een
mengsel van vinnig bewustzijn en scherpe intuïtie, in een dialectische spanning
tussen de voorbije daad en de directe speeltijd. Dramaturgisch blijft dit allemaal
vertrouwd en zelfs conventioneel. Samengesteld uit
bekentenismomenten-zonder-biechtaandrang, wordt het drama slechts daar
nieuwetijds waar het totale psychische beeld traag opduikt uit onderbewustzijn en
reëel verleden, voortdurend door elkaar geschud met tragische en komische
momenten die aan het slot afgekloven mensfragmenten naast elkaar laten leven.
Deze confrontatie van eros en tijd met behulp van concreet-tastbare woorden in
een half-bewust waas wordt begeleid door een serie symbolische associaties met
een gewild-christelijke, veeleer mythische achtergrond. Het rituele stramien, door
Claus zelf nogal beklemtoond, is inderdaad analyseerbaar, maar uiteindelijk
determineert het toch de betekenis van spel en thema niet. De symbolen blijven
louter dramaturgisch-structurele pointes en verlenen de frustraties van de figuren
geen metaforisch karakter. Vrijdag is geen allegorie, het is ook geen ideeëntheater,
maar concreet mensentheater. De concentrische vorm is hier bindend voor het
thema, maar is voor Claus helemaal niet nieuw: Vrijdag is een eminent stuk theater,
maar verbergt nauwelijks Claus' crisis van de formele inventie. Structureel is een
conventionele acteursmachine met geraffineerde psychologische uitrafelingen en
toetsen. Een eigen kracht in Claus' ontwikkeling als theaterauteur krijgt het stuk
door de potentie van het woord (‘Voor mij is het woord overigens nog altijd een
nobele actie’), dat in de communicatie van zijn halve duidelijkheid, suggestief raden
en lange tastpauzes inderdaad knap actie-opbouwend is.
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De Spaanse hoer, van Claus, een eigenzinnige bewerking van Rojas' oude
leesdrama, is meer dan alleen een geslaagde poging om een op historische gronden
6
gewaardeerd acteursdrama weer bruikbaar te maken . Rojas wijsvingert tijdgebonden
naar de verdorvenheid en het bedrog als voortdurende bedreigingen van de mens;
in zijn moraliserende doeltreffendheid gaan dwaze minnaars door hun passie ten
gronde. Claus respecteert de meer edele gevoelens in de mens, hoezeer ook telkens
weer misbruikt voor een primair materialisme, maar als iedereen iedereen blijkt te
bedriegen, is persoonlijke vrijheid een pijnlijke fictie. En dit brengt Claus tot
uitdrukking door accenten en verschuivingen. De liefde tussen Melibea en Callisto
breekt af door de maatschappelijke conventie, niet door de verterende passie. De
knechten raken hun komische functie kwijt en kunnen in de nieuwe context enkel
kiezen tussen stug in het gareel lopen of honds creperen. Commissaris Centurio
vertegenwoordigt een maatschappelijk bestel dat zichzelf met leugen en bedrog
overleeft. Deze op zichzelf narratieve wijzigingen belasten de algemene toonaard,
die Rojas' positieve moralisering volkomen ombuigt naar een cynisch-skeptische
vrijbuiterij.
Claus introduceert in het oude barrokkomische thema een visie-vanvandaag op
mens en wereld, toch niet zo ongewoon-nieuw dat je er echt van opkijken moet. Hij
schrapt en voegt bij, stelt de koppelaarster Celestina nog wel centraal, maar wijzigt
haar functie tot een symbool van de eeuwige Eros, pervers met kwajongensachtige
gewiekstheid, onuitroeibaar omdat ze de liefde belichaamt als een volkomen op
deze kant van de wereld betrokken elementarisme. Het liederlijke, demonische,
afstotelijke vervangt Claus door een verheerlijking van een primair vitalisme,
gesublimeerd in een chtonische lichamelijkheid. Meteen is de exotisch-Spaanse
basis weggewerkt voor een universalisering van mens en wereld, terwijl de
Spaans-folkloristische façade behouden wordt als kleurige rommeligheid zonder
themabinding. Voor de toeschouwer blijft deze discrepantie tussen voorgrondelijke
presentatie en diepere openheid een zware dobber en de tegenstrijdige aspecten
vallen niet zonder meer in de passende dimensie. Beeldcynisme, een ‘lawine van
groot- en beeldspraak, verbeelding en versiering, lenigheid en licht’ (zoals J.P.
Bresser overschuimend waardeert) zorgt daarentegen wel voor literaire verrukking.
Op grond van zowel het aangetrokken thema als de uitgewerkte vormoplossing
7
is H. Claus' Tand om tand in Zuid-Nederland stevig gekraakt . Dit stuk is een
volkomen omgegooide versie van zijn Tijl Uilenspiegel. De in-

6
7

Hugo Claus, De Spaanse hoer. Toneelstuk naar La Celestina van Fernando de Rojas. - De
Bezige Bij, Amsterdam, 1970, 149 pp., f 6.50.
Hugo Claus, Tand om tand. Een spiegelgevecht. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1970, 146 pp.,
f 7.50.
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trige is gebaseerd op een toekomstprojectie van een Jan Van de Molen, liedjeszanger
van beroep, die in zich alle voorwaarden tot identificatie met de Tijl-idee ontwikkelt,
een Tijl van de toekomst, in een gefederaliseerd Vlaanderen met fascistoïde
kenmerken. Formeel haalt Claus enkele niveaus en dimensies door elkaar. Het stuk
start net vóór het einde van Jan-Tijl, met een proces dat door de tv wordt uitgestraald
(onderbroken door nationalistische hoera-commercials) en waarin flitsen uit Jans
leven worden geflashbackt in een chronologische logica, terwijl het zaalpubliek
tegelijk als toeschouwer bij een toneelstuk, tv-massa, rechter en getuige in de
rechtszitting fungeert. Alleen reeds deze multifunctionaliteit en het door elkaar weven
van verschillende tijds- en plaatsrelaties maken het stuk dramaturgisch heel boeiend.
Onder alle lagen van situaties en personages wordt moeizaam een standpunt
waarneembaar dat Claus' organische analyse van het fenomeen theater vandaag
lijkt uit te drukken.
Twee lijnen tekenen zich af: de chronologische ontwikkeling van Jan tot Tijl en
de openbare tv-séance van Jan-Tijl's proces en terechtstelling. Deze twee sferen
scheiden ook de figuren van het stuk, met Jan als bindlid tussen de twee en
Goedertier (impresario-manager) als reconstructie-acoliet. Formeel is er een continue
opeenvolging in de tijd en tegelijk een actualiteits-progressie op de voorgrond. Het
biografie-reconstruerende deel van Jans opgang maakt een zelfstandige (en
conventionele) beeldenreeks uit; Jan creëert, op zoek naar zichzelf, een reeks
relaties met telkens een dubbele bodem. Behalve Goedertier komt niemand van
deze relatiefiguren tot enige individualiteit; zij vertegenwoordigen de genormde
maatschappij waartoe ze, functioneel en functionerend, behoren. Het ontbreken
van mens-nuances staat ze niet eens toe tot typen te verstarren; ze herhalen in
klimmende en dalende retoriek de uitgeholde affirmatie van de federale idealiteit
waarin ze hun persoonlijkheid kwijt zijn geraakt.
Jan (bepaald geladen met autobiografische Claus-trekjes) blijft als ‘psychologisch’
eigenwezen onbepaald, met een tendens tot superpersoon, een ideeigheid die niet
concreet of reëel een eigen idealiteit vertegenwoordigt. Misschien staat hij nog het
dichtst bij een personificatie van het onbehagen, de tegenzin, en dit dan zelfs
‘realistischer’ dan de verbeeldingsinkadering dulden kan. Hij staat geïsoleerd van
de overige Vlamingen, ook omdat hij dit isolement (als kunstenaar, of om het even
welk niveau zijn hitcroonerij ook haalt) nodig heeft. Zijn dwarse opstelling komt
minder vanuit zichzelf dan vanuit zijn omgeving, situatie en maatschappij. Dit
artistieke in Jan is echter wel fundamenteel, omdat het de stelling van de vrij-zinnige
enkeling in de maatschappij nadrukkelijk reliëf verleent. Het gaat bij deze projectie
niet exclusief om de relatie tussen auteur en publiek of om het probleem van het
isolationisme; allebei dienen ze meer als opening naar een model
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van een actueel en boven-Vlaams thema: de mens op zoek naar zijn identiteit.
Methodisch lijkt me dit aspect meer diepte te bezitten dan je aanvankelijk zou
vermoeden. De scène mag dan enkel de spanning tussen beeld en tegenbeeld
aangeven, het trekken van de synthese, de ideologisch-humanistische conclusie
hieruit blijft de toeschouwer voorbehouden. Claus verkiest een open dramaturgie,
een niet-gesloten handelingscontinuïteit. In de vorm van bericht, demonstratie en
commentaar, afgewisseld met dramatische situatiegesprekken, bewust voorgesteld
als tussentijdse episodes, creëert hij een gespannen, maar niet-spannende dialoog,
die nergens toeloopt op een beslissingsmoment. Gespreksmomenten fungeren niet
meer als initiatie in karakters; de psychologische zelfstandigheid is opgelost in een
bovenpersoonlijk patroon dat, samen met vele andere, fungeert als psychische
herkenbaarheidsmodus van een spirituele, ethische en politiek-economische realiteit.
Als Claus deze dwergfiguren tot ontmaskering in het bewustzijn van de toeschouwer
brengt, dan is het hem niet begonnen om het doorprikken van rechtstreekse
maatschappelijkheid, maar om het inzicht in een moralistisch idealisme, dat gestalte
krijgt in satirische ontgoocheling en ethisch-morele geloofwaardigheid. Het vrije,
schone, ware wordt bij Claus ergens nog uitgedrukt als oppositie van het
leugenachtige. Claus gelooft blijkbaar niet in de scenische realiseerbaarheid van
de waarheid; zijn dramaturgische bedoeling ligt in de ontmaskering van de scenische
waarheid als bedrog.
En dat is een eminent-theatrale instelling. Als het theater nog tot iets in staat
geacht kan worden, dan precies om, van de realiteit uit, een kunstmatige wereld op
te bouwen en, misschien ook nog, vanuit deze fictie terug in te werken op de realiteit.
Via het publiek geeft de kunstmatige wereld opening op de werkelijkheid, ontstaat
er realiteit uit een irreële functie. In het publiek resp. de individuele toeschouwer
ontstaat wat op de scène betekend wordt. Zonder de toeschouwer is de fictieve
wereld van het scenische gebeuren niet eens mogelijk. Hij vervult zijn functie als
toeschouwer wanneer hij zich bewust blijft van het in hem geïncorporeerde verschil
tussen spel en realiteit, van de grens tussen het fictieve en het reële die dwars door
hem heen loopt.
De controverse tussen Jans eigen persoonlijkheid en de maskerachtige collectiviteit
wordt opgezet als een metamorfose die op de dood uitloopt, niet alleen fysisch,
maar ook innerlijk: Jan-Tijl is een laatste flakkerende levensvonk van een
humanistische ethiek. Dramaturgisch houdt deze opstelling van leven en dood in,
dat inventief drama en geënsceneerde realiteit (Vlaanderens maatschappelijk en
geestelijk klimaat in een nabije toekomst) in elkaar grijpen, dat autonoom karakter
en satirisch symbool, actie en kritiek
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geopponeerd worden. Claus houdt interne actie en openbare maatschappelijkheid
niet gescheiden, maar toont ze simultaan in een gecompliceerde
afhankelijkheidsverhouding. Deze methode is meer dan het bijeenbrengen van
tegengestelden. Jans strijd om zijn identiteit is tegelijk een analyse van een
maatschappij die hem het vooroordeel van een hermetisch opgelegd mensbeeld
voorhoudt. Claus plaatst dus zijn Jan, dé mens, niet meer in een privé-sfeer. In een
tijd waarin de totale mensheid in gevaar wordt gebracht, zodat het lot van de
idividuele mens nagenoeg onbelangrijk wordt, tracht Claus de onpersoonlijke,
anonieme maatschappij zelf te betrekken in het spel van de dialectiek. In deze
techniek van contrapunctuele repliek weespiegelt zich het dilemma van het
hedendaagse drama. De mens, wie alle waarachtige beslissingen over leven en
zijn uit handen worden genomen, kan niet meer geldig getoond worden op een
illusiescène; hij is wezenlijk en radicaal ondramatisch geworden. Precies hier is
Claus er blijvend op uit de toeschouwer door diens emotionele afstandelijkheid (het
gaat helemaal niet om mij, toch gaat het eigenlijk om ons) te betrekken in de
discussie op de scène. De toeschouwer die in staat gesteld en gedwongen wordt
binnen te treden in Jan-Tijl, herkent in de held-figuur tegelijk zijn onmacht en zijn
verlangen. Claus heeft een eigen variant van de Verfremdung bedacht.
Zitten er aan het stuk dan geen negatieve kanten? Eigenlijk ziet Claus af van
enige taalcompositie; de scatologische sierwoordjes maken reeds deel uit van de
small talk in het Nieuw-Babylon-klimaat. Hij tracht enkel te komen tot het pasticeren
van het deficiënte Nederlands in het Vlaamse openbare leven en daar slaagt hij
boosaardig knap in, cfr. Goedertier, Voogd, de Jan-Thijs-tv-commentator. Bovendien
blijven de opvulfiguren schaduwprojecties van Claus' interpretatieve afwijzing van
actuele symptomen, d.w.z. artistiek blijven ze erg bleek, doorzichtig gemaakt,
on-persoonlijk en afhankelijk van buiten-textuele consideraties. En tenslotte verloopt
de handeling naar een model dat van buiten uit opgelegd wordt; de
constructietechniek is niet voldoende werkimmanent. Claus brengt dit moedeloze
beeld als geïnterpreteerde fictiviteit, als hypothetische ervaring. Dat verklaart het
opgeven van het traditionele illusietheater en het merkwaardig dicht bereiken van
een epische theatraliteit. Dat is verdienstelijk in de functie: met een bepaald doel
(ontmaskeren) voor ogen een verhaal vertellen waarvan de toekomstaccenten
erkenbaar in het heden gesitueerd liggen. Door Jan echter tot Tijl te abstraheren,
verabsoluteert hij de actie, die meteen haar interne autonomie verliest en te sterk
in het oog springend onderworpen blijft aan de autoriteit van de auteur. Dit theater
bouwt geen gestalten uit, maar ontwikkelt een argument dat, door het afdwingen
van publiekscontact, overtuigen wil. Van schouw-spel tot schouw-proces. De
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dramaturgische logica wordt zachtjesaan geweld aangedaan en het resultaat behoudt
de wrange smaak van een tour de force. Heeft Claus dit zelf reeds opgevangen
door dit agressieve stuk als ondertitel ‘een spiegelgevecht’ mee te geven? Natuurlijk
refereert deze term naar de Uilenspiegel-ondergrond, maar als Marcus
moedeloos-leeg roept om ‘het niets’, repliceert Tijl met een tekst die in Claus' analyse
voortaan meer belang zou kunnen krijgen: ‘Je zegt het teveel. Je lijkt mij wel. Ik ben
je spiegel’, (p. 109).
Uiteraard is het toevallige aanbod van een jaar Nederlandse speelteksten erg
heterogeen. Dat de grootste aandacht binnen dit niet eens zo karige contingent
naar Hugo Claus dient te gaan, is niet eens meer verrassend. Hij schrijft niet alleen
meer dan alle andere levende Nederlands schrijvende toneelacteurs, de kwaliteit
van zijn produkten blijft bovendien altijd, zowel in haar tekorten als in haar
constructieve verwezenlijkingen, een punt dat een rechtstreekse relatie tot de diepere
gronden van het fenomeen theater inhoudt. Natuurlijk is Claus ook een literair auteur
en waar deze onstuitbare drang er met hem vandoor gaat, duiken telkens hiaten
op. Telkens echter staan evenzovele structurele waarden voorop. Vrijdag laat zich
zonder al te veel moeite inschakelen in een Europese tendens; de
desintegratieneigingen van de hedendaagse mens toont Claus door een
gedragsmanier die inzichten verschaft in een wijze van zijn en voelen. Emotionaliteit
is er niet bij, tenzij als toeschouwerseffect. En deze diepere blik in wat de roerselen
blijken te zijn van een menstype in een postindustrieel tijdperk dat waarden heeft
veroverd maar waardigheden heeft vernield, wordt gerealiseerd door middel van
taal. Een taal die niet met zichzelf staat te koketteren (zoals herhaaldelijk wel in De
Spaanse hoer het geval is, al draagt dit aspect bij tot de achtergrondschets die moet
toelaten een ethische horizont te construeren) maar die louter instrument is,
rudimentair, brutaliserend, on-af, moe. De economie van het woord, de
beeld-spreiding, de structurele vervlechting (die ook in Tand om tand een pijnigende
logica krijgt, als je eindelijk achter de verhouding tussen de diverse schalen en
niveaus bent gekomen), de ethische fundering, het zijn allemaal eigenschappen die
momenteel geen enkel Nederlands toneelauteur weet aan te wijzen. We beseffen
waarschijnlijk slechts heel vaag welke titaan hier zonder onderbreking aan het werk
is en welk oeuvre hij bezig is bij elkaar te schrijven.
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Joodse jongeren in de Verenigde Staten en in West-Europa
M. van Tijn
Het diepgaande verschil tussen de naoorlogse joodse jeugd in West-Europa en die
in de Verenigde Staten ligt vast verankerd in een diepgaand verschil in joodse
ervaring, welke ervaring met één woord te omschrijven is: genocide - volkerenmoord.
De naoorlogse joodse jeugd in Europa is getekend door de gruwelijke ervaringen
van haar ouders, die op een of andere manier Hitlers reusachtig groots opgezette
poging om met de joden ook het jodendom te vernietigen hebben overleefd, en die
zonder enige twijfel door hun trauma's hun kinderen blijvend hebben beïnvloed. De
Westeuropese joodse jongere is joods bewust. Hij mag al dan niet religieus zijn, al
dan niet zionistisch, hij weet tot in zijn merg, dat hij joods is en blijft, desnoods tegen
wil en dank.
In het tijdschrift Midstream van december 1968 stond een discussie tussen de
bekende Frans-joodse schrijver Albert Memmi, auteur van Portret van een jood en
andere boeken, en een groepje joodse jongelui, die aan het studentenoproer van
mei '68 te Parijs hadden deelgenomen. De discussie ging hoofdzakelijk over de
relatie tussen hun joodse identiteit en hun revolutionaire aspiraties, een boeiend
gesprek, waarin vooral de vraag: ‘Betekent de Nieuw-Linkse revolutie voor ons,
joden, iets goeds of niet?’ uitvoerig aan de orde kwam. Van groot belang echter
leek mij ook Memmi's slotsom: ‘Ik zou graag een conclusie trekken uit de algemene
strekking van deze discussie. Wat hierin nieuw is en historisch van belang, is deze
open en strijdlustige houding van de joodse jeugd. In vorige generaties weigerden
joodse politieke activisten zich te laten betrekken bij de joodse zaak. Jodendom
interesseerde hen niet langer. Maar vandaag de dag ligt dat anders.... Vandaag de
dag nemen joden ook wel verschillende standpunten in, maar ze zijn bereid de
joodse kwestie onder ogen te zien. Er heeft in het joods bewustzijn een zekere
doorbraak plaatsgevonden. Ik vind dat een zeer positieve ontwikkeling’.
Ik ben dat met Albert Memmi eens. Het voor de oorlog zoveel voorkomende type
van de assimilerende Westeuropese jood bestaat nauwelijks meer. Ik herinner mij
goed, hoe mijn vader zichzelf beschouwde als een Neder-
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landse socialist, die toevallig van joodse origine was. Maar Hitler dacht daar anders
over en mijn vader werd te Auschwitz vermoord. Daardoor werd mijn leven bepaald.
Om een oud en wrang joods grapje te citeren: ‘Ik ben er trots op een jood te zijn.
En al was ik er niet trots op, dan bleef ik toch een jood. Kan ik er maar beter trots
op zijn’.
In de Verenigde Staten ligt dat allemaal volkomen anders. De romans van Chaim
Potok, die ik hier bespreken wil, spelen in het land waar de grootste joodse
gemeenschap van de wereld gevestigd is. Ruim vijf miljoen joden leven daar
(tegenover tweeëneenhalf miljoen in Israël en drie miljoen in Sovjet-Rusland), zijn
redelijk welvarend, redelijk vast verankerd in de ‘American way of life’, wat
generaliserend gezegd inhoudt dat je de dingen in dit leven vooral van de praktische
kant bekijken moet en dat je niet te veel tijd moet geven aan niet-renderende zaken,
zoals daar zijn: filosofie en godsdienst.
Het is een gemeenschap van immigranten. Grootvader was omstreeks de
eeuwwisseling arm als een synagogerat naar Amerika komen oversteken. Aan de
pogroms, de dwang en de willekeur van het tsarenrijk ontkomen, had hij voet aan
wal gezet op Ellis Island, vast besloten in de USA te blijven, nu hij er dan eindelijk
was, om zich er bovenop te werken in dit land van ongekende mogelijkheden. Liep
Opa nog rond met baard en zijlokken, in een kaftan dikwijls (de uiterlijke kenmerken
van de joodse orthodoxie), sprak hij nog Jiddisj en slechts enkele woorden Engels
met een zwaar accent, ging hij nog dagelijks naar sjoel of in elk geval nog iedere
sjabbat, zijn zoon wenste zoveel mogelijk typische immigrantenkenmerken af te
werpen. Zoonlief ging clean-shaven door de wereld, sprak vloeiend Engels, had
een ‘college’ doorlopen of was eigenaar van een kleine maar veelbelovende zaak,
had zijn krot in de achterbuurt verwisseld voor een aardig huisje of een leuke flat in
een suburb en, bijzonder karakteristiek, hij had met zijn joodse habitus ook zijn
joodse naam afgelegd. Gedurende de twintiger en de vroege dertiger jaren van
onze eeuw werd Weinstein Winston, Schoenberg Belmont, Ginsberg Gaines, Horwitz
werd Orwitt en Cohen werd Priest. Doch jood blijft jood.
De naar het uiterlijk zo ontjoodste jood in de Verenigde Staten leefde en leeft in
betrekkelijke rust en welstand - ook al vormt de rancune van de driehonderd jaar
lang ontrechte en vernederde zwarte Amerikaan een heel reële bedreiging van die
rust en die welstand - maar dat gaf hem naar eigen oordeel nog niet het recht zijn
zoveel onfortuinlijker broeders in Europa te vergeten. En dat waren dikwijls zijn
broeders in de letterlijke zin van het woord. En ook de zonen en de kleinzonen van
de immigranten beseften maar al te goed, dat het enige verschil tussen hen en hun
met uitroeiing bedreigde Poolse medejoden hierin bestond, dat de een z'n vader
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de boot had kunnen nemen die de ander z'n vader gemist had. En dit werd dan wel
de voornaamste karakteristiek van de joodse gemeenschap in Amerika: men gaf
aan de hulporganisaties met een gulheid die nooit ergens ter wereld werd
geëvenaard. De ‘Joint’, de overkoepelende Amerikaans-joodse hulporganisatie,
verzamelde tijdens de eerste wereldoorlog voor 15 miljoen dollar aan voedsel,
kleding en medicamenten, die zij verdeelde onder de ontwortelde joodse
gemeenschappen van Oost-Europa. Toen steeds vreselijker rampen steeds meer
joden in Europa troffen en met vernietiging bedreigden, werden steeds grotere
sommen van de Amerikaanse joden gevraagd en verkregen. Tussen 1945 en 1954
alleen al 350 miljoen dollar. Voor Palestina werd in de tien jaren na 1945 niet minder
dan een miljard dollar bijeengebracht, terwijl de Bond-voor-Israël-actie tijdens de
eerste zes jaar van haar bestaan, d.w.z. tot 1957, 250 miljoen dollar opbracht. Zoals
Harry Mulisch ergens smalend opmerkt: de Amerikaanse joden gaven hun geld
inplaats van zichzelf. Op praktische daden ingestelde filantropie dus en het vage
doch diep gewortelde besef toch ‘ergens’ bij het grote joodse volk te behoren,
hetgeen vaak tot uiting komt door het meestal nominale lidmaatschap van een
liberale of ‘conservatieve’ synagoge (de religieuze groepering die tussen de liberale
en de orthodoxe in staat) - ziedaar de Amerikaans-joodse gemeenschap in een
notedop. Deze lijn van ‘ontjoodsing’ en assimilatie kan nog verder worden
doorgetrokken. Abel Herzberg heeft het in het Nieuw Israëlietisch Weekblad van 31
januari 1969 over het joodse aandeel in de ‘movement’, de beweging der opstandige
studenten in de wereld. Naar aanleiding van een artikel in het Amerikaanse
maandblad Fortune van prof. Natan Glazer, professor in de sociologie aan de
universiteit van Californië te Berkeley en bekend publicist, constateert hij dat het
verschijnsel verbonden aan de naam ‘Cohn-Bendit’ allerminst uitzonderlijk is.
Integendeel, de rol die de joden in het studentenactivisme spelen, is bijzonder groot.
Niet minder dan eenderde tot de helft van zowel de leiding als de volgelingen van
de ‘movement’ komt uit joodse kringen. De joodse studenten maken vijf procent van
de hele Amerikaanse studentenbevolking uit. Hun aandeel in dit Amerikaanse
radicalisme is dus zeven tot tien maal hoger dan met hun getalsterkte overeen zou
komen. Als men bovendien nog bedenkt, dat joden relatief sterker vertegenwoordigd
zijn op de universiteiten dan nietjoden, dan krijgen deze cijfers nog een extra reliëf.
Deze joodse jongeren, aldus mr. Herzberg, hebben de laatste stap gezet. Hun
ouders en grootouders hebben er uit alle macht naar gestreefd net zo te worden
als hun niet-joodse buren, zij hebben zich gehaast hun zeden en gebruiken, hun
normen en gedragsregels over te nemen en dat daarbij hun joods bewustzijn in de
knel moest komen, dat spreekt vanzelf. Politiek
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waren zij liberaal en links georiënteerd, omdat zij als minderheid tenslotte alleen
maar mochten hopen in een liberale en tolerante maatschappij zonder
vrijheidsbeknotting te kunnen leven - welnu, hun activistische zonen en dochters
staan in de voorste rijen der hervormers van die maatschappij en kennen aan hun
joodse origine geen enkel belang meer toe. Als de buitenwereld dat nu ook maar
niet deed, dan was er geen vuiltje aan de lucht.
Maar de scherpte waarmee de buitenwereld dit verschijnsel waarneemt en
registreert, maakt het ons mogelijk, ‘met het horloge in de hand’ te wachten op het
ogenblik dat de een of andere extreem-rechtse en/of fascistische organisatie dit feit
zal misbruiken voor het maken van antisemitische propaganda, op het tijdstip dat
de hele ‘movement’ zal worden uitgekreten als een poging tot het vestigen van een
joodse suprematie. Dan zal de buitenwereld deze joodse ‘forerunners’ hard in het
gezicht slaan, want jood blijft jood, ook tegen wil en dank.
In deze gemeenschap, tegen deze achtergrond speelt de roman van Chaim Potok
2
The Chosen en het vervolg daarop The Promise . Ze gaan nu juist niet over de
niet-joodse joden van de ‘movement’, maar over hun jeugdige tegenvoeters in de
steeds slinkende joodse orthodoxie. De hoofdpersonen zijn twee joodse vaders en
hun veelbelovende zonen. De vaders komen uit het voor-revolutionaire Rusland.
Hun joodse identiteit werd hun door het antisemitische tsaristische regime van
buitenaf opgelegd. De zonen echter, levend in de ‘open’ Amerikaanse maatschappij,
hebben hun joodse identiteit van hun vaders geërfd, zonder dat de wereld waarin
zij opgroeien, hun die opdringt. De ene vader is een orthodox talmoedgeleerde van
groot formaat, een enthousiast zionist en een hartelijk en vriendelijk man. De andere
vader is een chassidische rebbe, een van die ultra-orthodoxen die de staat Israël
niet erkennen omdat ze voortijdig werd gesticht door joodse ‘gojiem’, die niet geduldig
op de komst van de messias hebben willen wachten. Ondanks hun groot verschil
in aanleg en milieu worden de jongens boezemvrienden. En met een grote aandacht
voor het detail schildert Potok het orthodoxe, maar vooral het chassidische milieu
van de door zijn eveneens uit Oost-Europa gevluchte volgelingen als een heilige
vereerde rebbe, waar de studie van de talmoed met commentaren zo'n
overweldigende plaats inneemt.
Opvallend is het, hoe weinig de tweede wereldoorlog het leven dezer joden
beïnvloedt. Natuurlijk, men volgt met spanning de vorderingen der geallieerden.
1
Men vreest met grote vreze voor het lot der joodse gemeenschap-

2
1

Chaim Potok, The Promise. Heinemann, London, 1970, 359 pp., f 19,60.
Chaim Potok, The Chosen. Tancett Publications, USA, 1967, $ 0,95.
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pen in nazi-bezet Europa. Maar het blijft toch allemaal ver van hun bed. De jongens
hebben het druk met hun school, hun talmoedstudie, hun verhouding tot elkaar en
tot hun ouders - hun verhouding tot de religie. De briljante zoon van de chassidische
rebbe weigert tenslotte in zijn vaders voetstappen te treden. Hij zal hem niet als
rebbe opvolgen, maar volgt zijn hartewens en gaat psychologie studeren.
In bijna tedere bewoordingen schetst Chaim Potok de verhouding tussen de
vaders en hun zonen. Er is geen sprake van een open generatieconflict, ook al gaan
de jongens hun eigen weg. De jongens houden van hun vaders en zelfs als de
chassidische rebbe jarenlang geen woord meer tot zijn zoon spreekt behalve bij het
talmoedonderwijs, blijft de jongen zijn vader bewonderen en vertrouwen. Hoewel
hij niet begrijpt waarom zijn vader hem dit aandoet, weet en voelt hij, dat de rebbe
daar zijn redenen voor heeft, welke redenen ons aan het eind van het boek duidelijk
worden, als Chaim Potok de uiteindelijke confrontatie van de vaders met hun thans
volwassen zonen op zijn eigen kristalheldere en in feite zo eenvoudige en bescheiden
wijze beschrijft.
In het tweede boek, The Promise, trekt Potok deze lijn door. Hoofdpersonen zijn
weer Danny, de aankomende psycholoog, en Ruben, de zoon van de
talmoedgeleerde, die rabijn wordt en geen docent in de wiskunde, zoals zijn vader
eigenlijk had gewild. Ook aan dit boek liggen enkele jaren van milieuresearch ten
grondslag. Thans komt de derde joods-Amerikaanse generatie in het beeld: de
kleinkinderen der emigranten. Zij moeten hun joodse identiteit zelf opbouwen, zelf
bewust op een of andere wijze het jodendom gaan aanhangen. Dat zij daarbij de
nodige moeilijkheden ondervinden, spreekt vanzelf. Danny krijgt zo'n exempel, zo'n
met zijn joodse identiteit ernstig in de knoop geraakte jongen tot patiënt. En in
Rubens leven krijgt de tweede wereldoorlog eindelijk wat duidelijker gestalte in de
vorm van orthodox-joodse overlevenden uit de concentratiekampen, die de Tora
(de Pentateuch) en de mondelinge overlevering zoals neergelegd in de Babylonische
en Jeruzalemmer talmoed, met hand en tand tegen elke vermeende aanval
verdedigen. Typisch is het dat Ruben deze aan de nazi-hel ontkomen scherpslijpers
toch voornamelijk als ‘troublemakers’, als lastposten in zijn wereld beschouwt.
Hoogtepunt van het boek vormen dan ook de talmoeddebatten tussen Ruben en
zijn talmoedleraar raw Kalmann, die met dezelfde moed en bitterheid waarmee hij
eens de nazi's weerstond, nu zijn opvatting van de heilige onaantastbaarheid van
de joodse traditie verdedigt tegen Rubens methode van ‘source criticism’,
bronnenkritiek.
3
The chosen is onder de niet geheel juiste titel ‘De Rechtvaardige’ in een

3

Chaim Potok, De Rechtvaardige. De Branding, Antwerpen, 1969, 261 pp., BF. 235.
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vertaling van P. Klein, onlangs in het Nederlands verschenen. Ik hoop, dat ook The
Promise, hoewel niet zo meeslepend en dwingend geschreven als The Chosen in
het Nederlands vertaald zal worden. Want het boek voert de lezer rechtstreeks naar
de kern van de problematiek van een gezag dat het van de traditie en van
orthodox-religieuze dwang hebben moet. Problemen, waarmee vandaag de dag
niet alleen het jodendom te kampen heeft.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Verenigde Staten
Op 3 november werd een van de heftigste verkiezingscampagnes in de Verenigde
Staten afgesloten. Op die dag viel de beslissing over de samenstelling van het Huis
van Afgevaardigden, bestaande uit 435 leden met een zittingsperiode van 2 jaren;
werden 35 senatoren gekozen - de Senaat telt 100 leden met een zittingstijd van 6
jaar, waarvan om de twee jaren ⅓ aftreedt; moest in 35 staten een gouverneur
worden gekozen; moesten er zo'n 6½ duizend afgevaardigden gekozen worden
voor 44 staatsparlementen en spraken tenslotte in sommige staten de kiezers zich
uit over diverse onderwerpen als verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd,
luchtverontreiniging enz..
Vanzelfsprekend waren de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden en
de Senaat het belangrijkst, terwijl die voor de gouverneursposten mogelijk een
aanwijzing zouden kunnen geven over de kansen van enkele kandidaten bij de
presidentsverkiezing over twee jaren. Het is begrijpelijk, dat de president van de
Verenigde Staten grote waarde hechtte aan de uitslag van deze mid-term - ook wel
off-year genoemde - verkiezing; hij is n.l. een van de weinige presidenten in de
Verenigde Staten, die bij zijn verkiezing werd opgescheept met een oppositionele
meerderheid in beide delen van het Congres, waar de Democraten de overhand
hebben. Er was de Republikeinen veel aan gelegen winst in deze verkiezingsstrijd
te behalen, want deze winst zou Nixon kunnen uitleggen als een goedkeuring van
zijn politiek door de kiezers.
Hij had er dus alle belang bij de ‘zwijgende meerderheid’, waarop hij zowel als
zijn vice-president Agnew zich herhaaldelijk hebben beroepen, nu te mobiliseren,
maar of het daarom goed is geweest dat beiden zich zo uiterst actief in de
verkiezingsstrijd hebben geroerd, is een andere vraag. De president heeft zich
volledig partijman getoond en zijn tegenstanders niet alleen scherp maar ook vaak
op een minderwaardige manier aangevallen; het onpartijdige karakter van het
staatshoofd is daardoor zwaar aangetast en daarmee verscherpte hij de
tegenstellingen tussen de partijen, hetgeen zijn prestige niet ten goede kwam en
zijn positie kan verzwakken ook in de resterende ambtsperiode als hij er niet in zou
slagen zijn partij inderdaad de zo gewenste meerderheid te bezorgen.
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En dit is hem niet gelukt. Zijn voortdurend hameren op het law and orderthema, zijn
verdachtmakingen, waarbij ieder, die het niet met hem eens is, voorstander van
radicalisme en onwettigheid wordt verklaard, zijn duidelijk onjuist zwart-wit zien
hebben hem de kans doen missen om als verzoener op te treden en daarmee zijn
partij een grote dienst te bewijzen. Bovendien gaf hij de Democraten daardoor de
gelegenheid te praten over kwesties, die voor de kiezer zeker grotere waarde hebben,
zoals de grote werkeloosheid en de stijgende prijzen, waardoor het te besteden
inkomen steeds kleiner wordt; vooral de eerste kwestie raakt velen, die normaliter
op de Republikeinen stemden.
Het resultaat? Nixon juicht, maar nu omdat hij niet nog meer verloren heeft.
Normaal verliest de presidentiële partij bij deze midterm-verkiezingen, maar Nixon
vergeet, dat hij speculeerde op een meerderheid in het Congres en probeert zich
nu er mee te troosten, dat de scheidingslijn tussen conservatief en progressief dwars
door de partijen heenloopt en dat de balans toch gunstig voor hem is geworden. In
werkelijkheid heeft hij nu in het Huis van Afgevaardigden te kampen met een grotere
democratische meerderheid, terwijl slechts in de Senaat deze meerderheid iets is
geslonken (54 democraten, 44 republikeinen en 2 onafhankelijken). De republikeinse
partij is daarom niet erg gelukkig met deze uitslag en er wordt zelfs gesproken over
verkwisting van geld en tijd aan de verkiezingscampagne. Men begint zich erg veel
zorgen te maken over de presidentsverkiezingen in 1972; de democraten zullen
Nixon in de komende jaren zoveel mogelijk de voet dwars zetten en hem verhinderen
zijn prestige te herstellen.
Nixon van zijn kant zal er in elk geval alles aan doen. Hij zal zijn positie zeker
uitbuiten; hij zal minder van de hoge toren blazen, proberen de economie weer
onder controle te krijgen, minder naar uiterst rechts overhellen en terug moeten
naar het centrum en zo proberen door alsnog een verzoenende positie boven de
partijen in te nemen zijn kansen op herverkiezing te behouden.
Naast Nixon worden aan Republikeinse kant genoemd Rockefeller, die voor de
4e maal als gouverneur van de staat New York werd gekozen, en Reagan,
gouverneur van Californië, die echter zijn voorsprong kleiner zag worden. Bij de
Democraten zijn de voornaamste kandidaten Humphrey, vice-president van Johnson
en tegenkandidaat van Nixon bij de verkiezingen van 1968; Edward Kennedy, die
zijn senaatszetel behield en rond 65% der stemmen kreeg, hetgeen hij als een teken
zag dat de moeilijkheden rond zijn persoon op de achtergrond raakten; en last but
not least Edmund Muskie, senator van Maine, die van zijn partij de opdracht kreeg
om Nixon voor de televisie van repliek te dienen en dit deed op een rustige en zeer
efficiënte wijze. Volgens opinieonderzoekingen zou hij zelfs op dit ogenblik een
grotere populariteit bezitten dan Nixon.

Chili
Zes jaren lang heeft de Christen-democratische president Frey de gelegenheid
gehad zijn vooruitstrevende program ten uitvoer te brengen. In deze periode
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heeft hij zich niet laten verleiden tot demagogische kreten maar heeft hij geprobeerd
zijn gedachten praktisch te verwezenlijken. Dat hij hierin niet volledig is geslaagd,
zal niemand verwonderen; integendeel, het is eerder een opzienbarend feit, dat hij
voortdurend kon blijven proberen de gestelde doelen zoveel mogelijk te bereiken.
Zowel inzake de werkeloosheidsbestrijding als de woningbouw, verbetering van het
onderwijs, de chilenisatie als eerste fase naar een eventuele nationalisatie van in
buitenlandse handen zijnde kopermijnen, de staalindustrie e.a. heeft hij succes
gehad. Hij slaagde niet overal; zijn plan tot landhervorming, waardoor
honderdduizend boeren eigen grondbezit zouden verwerven ten koste van de
grootgrondbezitters, kon niet voldoende van de grond komen voornamelijk door
gebrek aan voldoende middelen, die hadden moeten komen uit de chilenisatie van
de kopermijnen. Deze kwam pas na grote moeilijkheden in 1967 tot stand, toen de
helft van Frey's ambtsperiode was verstreken, zodat nauwelijks een kwart van het
gestelde doel werd bereikt. Hij slaagde er niet in de inflatie een definitief halt toe te
roepen, evenmin als het hem lukte de vakbeweging, die naar aanleiding van de
stijgende prijzen hogere lonen eiste, binnen zekere perken te houden. Zijn pogingen
om de uitvoerende macht te versterken mislukten en hij wist bovendien de bereikte
successen propagandistisch niet voldoende uit te buiten voor zijn partij. Misschien
zou een tweede ambtstermijn hem alsnog de kans hebben gegeven zijn doel te
bereiken, maar volgens de grondwet was hij niet herkiesbaar.
Om gekozen te zijn moet een kandidaat een absolute meerderheid verkrijgen in
een directe verkiezing; lukt dit niet dan kiest het Congres tussen de twee kandidaten
die de meeste stemmen behaalden. In eerste instantie kreeg Allende, kandidaat
van het Volksfront - een coalitie van linkse groeperingen inclusief communisten niet de absolute, wel een gewone meerderheid. Normaal kiest het Congres in zo'n
geval degene die de meeste stemmen heeft behaald, maar nu achtte men de kans
aanwezig, dat hier van werd afgeweken ten gunste van de 2e kandidaat,
Allessandrini. Het Volksfront heeft n.l. voor de verkiezing van Allende de steun nodig
van minstens een deel van de christen-democratische afgevaardigden en angst
voor een marxistische regering zou er toe kunnen leiden, dat deze steun niet zou
worden gegeven. Men vreesde bij een links bewind niet alleen aantasting van de
democratie maar ook grote nadelen voor de economie. Een onmiddellijk begonnen
kapitaalsvlucht maakte duidelijk hoe zwak de economische situatie was en hoe
bepaalde kringen dachten over het toekomstige optreden van Allende. Tot nu toe
was het leger steeds neutraal gebleven, maar men vreesde, dat dit niet lang zou
duren en er werd gesproken over een staatsgreep om de machtsovername door
Allende te verhinderen. Men was tevens benauwd voor reacties uit het buitenland,
speciaal van de Verenigde Staten; naast Cuba en Bolivia, waar generaal Torres
begin oktober de macht greep en een links-nationalistische regering vormde, zou
ook Chili in het linkse vaarwater komen en dat zou Washington, dat traditioneel
grote economische en politieke belangen in Zuid-Amerika heeft, wel eens te veel
kunnen zijn.
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Allende wist echter een aantal twijfelaars gerust te stellen; er zou geen marxistische
regering komen; hij zou zijn oorspronkelijk programma, dat niet socialistisch en niet
radicaal is, handhaven en bovendien werden de burgerlijke rechten nog eens
uitdrukkelijk in de grondwet vastgelegd. Zo wist hij te bereiken, dat zijn enige
opponent, Allessandrini, zich terugtrok en het Congres hem met grote meerderheid
benoemde. Ook bij het samenstellen van zijn regering gaf hij niet de veel beter
georganiseerde communistische partij een overwicht en men verwacht, dat hij de
raad van zijn Cubaanse vriend, Castro, zal opvolgen om de Verenigde Staten niet
door al te radicaal optreden voor het hoofd te stoten. Veel zal er van afhangen of
Allende in staat zal zijn de innerlijke tegenstellingen binnen het Volksfront te
overwinnen en een goede samenwerking met de christen-democraten te handhaven.

Duitsland
De regering van bondskanselier Brandt werd in de laatste maanden bedreigd door
afbrokkeling van de toch al niet al te grote meerderheid in de Bondsdag als gevolg
van meningsverschillen binnen de liberale FDP. Het overlopen van een drietal
conservatieve leden van deze partij naar de CDU verkleinde Brandts meerderheid
tot een haast onaanvaardbaar minimum en veel hing daarom af van de uitslag van
de landdag-verkiezingen in Hessen en Beieren. Zouden de liberalen daar een
nederlaag lijden dan stond de regering in Bonn zo zwak, dat men met aftreden en
nieuwe Bondsdagverkiezingen rekening moest gaan houden. In beide gevallen
brachten de liberalen het er echter buiten verwachting goed af. Beide keren bleek
ook dat de uiterst rechtse NPD van von Thadden geen schijn van kans meer had.
Minder hoopvol achten wij de grote overwinning van de CSU of beter van Strauss
in Beieren. Gesterkt door zijn zege zal deze zijn demagogische talenten nu nog
meer gebruiken om de macht in Bonn te krijgen en dit lijkt ons geen prettig
vooruitzicht voor de democratische ontwikkeling in de Bondsrepubliek.
De CDU-CSU oppositie richt haar aanvallen zowel op de binnenlandse als op de
buitenlandse politiek van de socialistisch-liberale regering. Deze heeft n.l. de beloofde
hervormingen op sociaal-cultureel gebied tot nu toe niet tot stand gebracht en
evenmin een einde gemaakt aan de inflatie, hetgeen mede te wijten is aan de
aarzelende houding van de FDP.
De nieuwe Ost-politik van Brandt is de gehele CDU, maar speciaal Strauss een
doorn in het oog. En op dit terrein bereiken Brandt en zijn minister van buitenlandse
zaken, de liberaal Scheel, hun grootste successen. Na de parafering van het verdrag
met Moskou werden in november de onderhandelingen afgesloten met Warschau,
waarbij Bonn praktisch de Oder-Neisse linie als Westgrens van Polen erkende. Het
is te verwachten, dat ook met Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Boelgarije
onderhandelingen zullen beginnen en wij zouden kunnen stellen, dat zich hier een
ontwikkeling voltrekt die vreemd genoeg de Oost-Duitser Ulbricht en de West-Duitse
CDU in elkaars armen blijkt te drijven.
Ulbricht is n.l. erg bang geheel geïsoleerd te worden in het Oostblok en laat op
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allerlei manieren zijn ontstemming blijken. Hij heeft tot nu toe de in Erfurt en Kassel
(maart en mei '70) begonnen besprekingen tussen Oost- en West-Duitsland niet
voortgezet; ostentatief bleef hij vorige maand weg bij het tiende partijcongres van
de Hongaarse communistische partij in Boedapest, waar Brezjnev zijn zege gaf aan
de gematigd liberale koers, die Kadar probeert te volgen met behoud van het
monopolie van de communistische partij. Jammer voor Ulbricht zegt Moskou erg
gebrand te zijn op betere contacten met West-Europa en vooral op het bijeenkomen
van een Europese veiligheidsconferentie. Daar Brandt als voorwaarde voor ratificatie
van het Duits-Russisch verdrag verbetring van de toestand rond Berlijn heeft gesteld,
kan Moskou het niet dulden, dat Ulbricht blijft tegenstribbelen en het wegverkeer
tussen West-Duitsland en West-Berlijn belemmert, ook niet als dit gebeurt naar
aanleiding van een demonstratieve bijeenkomst van de CDU in West-Berlijn, die
wel eens gepland kon zijn om de verhouding tussen Oost en West te vertroebelen.
Natuurlijk valt Moskou Ulbricht niet openlijk af, maar op de haastig bijeengeroepen
topconferentie van de leiders van de landen van het pact van Warschau rond 1
december in Berlijn, waar zelfs de Roemeen Ceaucescu aanwezig was, zijn niet de
kwesties Vietnam of het Midden-Oosten de voornaamste onderwerpen van gesprek
geweest, maar wel de verhouding tussen Oost- en West-Duitsland. En laten wij
maar aannemen, dat Ulbricht de ‘goede raad’ heeft gekregen een beetje soepel te
zijn tegenover Bonn.
6-12-'70
J. Oomes

België

Buitenlandse studenten
Aan de universiteiten, vooral te Leuven, is vrij onverwacht grote heibel ontstaan
rond het statuut van de buitenlandse studenten. Het Koninklijk Besluit van 21
december 1965 bepaalt dat ‘geen vreemdeling België mag binnenkomen tenzij hij
in het bezit is van een geldig paspoort, afgegeven door de overheid van zijn land’.
Bovendien moet hij voor een verblijf van meer dan drie maanden een machtiging
tot voorlopig verblijf krijgen van de Belgische diplomatieke of consulaire
vertegenwoordiger in zijn land. Dit betreft dus het binnenkomen. Om een
verblijfsvergunning te verkrijgen moet de buitenlandse student zich wenden tot de
vreemdelingenpolitie. De vergunning wordt slechts gegeven als hij in het bezit is
van een inschrijvingsbewijs van de universiteit en een bankuittreksel waaruit blijkt
dat de student over tenminste 50.000 F. beschikt. Dit K.B. werd nooit strikt toegepast.
De oorsprong van de huidige moeilijkheden is de afkondiging van de minister van
Justitie Vranckx dat dit wel zou gebeuren vanaf 1 december. De meest waarschijnlijke
verklaring voor deze beslissing is de vrees voor de extreem-linkse ‘herrieschoppers’
die er ook onder de buitenlandse studenten - zoals trouwens onder de Belgische zijn. Wordt het K.B. strikter toegepast, dan kan de overheid een duidelijker beeld
krijgen wat voor buitenlanders er zoal in België vertoeven. Men kan moeilijk
ontkennen dat dit thuishoort in de tendens die zich de laatste tijd aftekent om
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via een reeks wetsontwerpen en maatregelen wat meer ‘wet en orde’ in het land te
brengen. De regering wordt hierin gesteund door de christen-democratische kranten
die weinig enthoesiast zijn over de bemoeienissen van de Marxistisch-Leninistische
studentenbeweging in bepaalde ondernemingen.
De bewegingen voor buitenlandse studenten wendden zich tot minister Vranckx
om de strikte toepassing van het K.B., die aanvankelijk voor 1 oktober was gepland,
te doen uitstellen en een nieuw statuut te krijgen voor de buitenlandse studenten.
Op dit laatste punt kregen ze geen voldoening. Ook de contacten met politici en
rectoren bleven zonder resultaat. Op 30 november begonnen 66 studenten een
hongerstaking in de Hallen van de Leuvense Sedes Sapientiae. De academische
overheid besliste een beroep te doen op de rijkswacht om de hongerstakers buiten
te zetten. Het gevolg hiervan was: algemene staking, een eerste betoging met 2.000
studenten en op 3 december een massale optocht met 10.000 deelnemers.
Wanneer de vereniging voor buitenlandse studenten een nieuw statuut wil voor de
buitenlanders beoogt ze voornamelijk twee dingen: de mogelijkheid scheppen dat
ook buitenlanders als werkstudent aan de universiteit verblijven - dus afschaffing
van het bewijs van de bestaansmiddelen - en de mogelijkheid dat studenten zich
inschrijven aan een Belgische universiteit ook zonder het akkoord van de overheid
van het land van herkomst. Het voorafgaande bewijs van de bestaansmiddelen
brengt mee dat uit sommige ontwikkelingslanden hoofdzakelijk studenten uit de
kapitaalkrachtige klasse aan een buitenlandse universiteit kunnen studeren. Dit zou
inderdaad een bevestiging van de bestaande structuren en machtsverhoudingen
betekenen en de uitsluiting van hen van wie in de eerste plaats verwacht mag worden
dat ze de bestaande structuren zouden doorbreken. Dit geldt nog meer voor de
procedure die op het ogenblik nodig is om het paspoort en de machtiging tot voorlopig
verblijf te verkrijgen. Een duidelijk voorbeeld - dat van Indonesië - kan dit illustreren.
Een Indonesische student die universitaire studies wil volgen in eigen land of een
paspoort wil verkrijgen om in het buitenland te studeren, moet over een ‘Surat
pernjataan/penguakuan’ beschikken. Dit is een ‘verklarings- en bekenningsbrief’
die bevestigt dat de kandidaat-universitair niet betrokken is geweest bij de
staatsgreep van 30 september (1965), toegeschreven aan de Indonesische
Kommunistische Partij. De Surat vereist een enquête over het verleden van de
student, een interview over zijn politieke opinie en een verklaring van twee getuigen.
Wie een politieke opinie heeft die de overheid niet aanstaat, krijgt de Surat niet,
mag dus geen universitaire studies doen, kan geen paspoort krijgen, en ook geen
machtiging tot voorlopig verblijf bij het Belgische consulaat. Voor andere landen
geldt hetzelfde schema: zonder bewijs van goed gedrag en zeden volgens de normen
van de plaatselijke overheid komt men België niet binnen. De actie van de studenten
ging niet zozeer om de enkele ‘gevallen’ waarin studenten bevolen is het land te
verlaten, maar wilde vooral bereiken dat de studenten die het niet eens zijn met het
regime van hun land de mogelijkheid krijgen in België te studeren.
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Socialistische Congressen
In januari zullen twee congressen plaatshebben die oorspronkelijk voor december
voorzien waren: dat van de BSP en dat van het ABVV.
Het BSP-congres. Voor het uitstellen van het BSP-congres kunnen twee redenen
aangehaald worden: de tribulaties rond het voorzitterschap van de partij na het
voornemen van Collard zich niet meer kandidaat te stellen en de moeilijkheden met
de Brusselse francofone federatie.
De vorige voorzitters van de BSP, Max Buset en Leo Collard, waren Walen. De
Vlaamse socialisten zijn nu van oordeel dat dit niet noodzakelijk zo hoeft te blijven.
In het verleden lag de machtspositie van de BSP vooral in Wallonië. Thans wordt
deze partij daar aangevreten door de Rassemblement Wallon, zodat de Vlaamse
BSP minstens kan inroepen minder snel achteruit te gaan. Bij gebrek aan gegevens
over de ledencijfers kunnen de Vlamingen aanhalen dat zij meer kiezers hebben
voor de partij dan de Walen. Om tegemoet te komen aan deze eis stelde Leo Collard
voor dat de voorzitter van de partij voortaan om de vier jaar alternatief een Vlaming
en een Waal zou zijn.
In het politiek overzicht van oktober vermeldden we de Vlaamse kandidaten en
hun kansen. Uiteindelijk bleek het vrij moeilijk eensgezindheid te bekomen over één
kandidaat. Toen kwam onverwacht de kandidatuur van ondervoorzitter Jos Van
Eynde tegenover die van ‘kroonprins’ Leburton. Voor de Waalse federaties bleek
Van Eynde als algemeen voorzitter moeilijk aanvaardbaar, gezien zijn soms harde
houding tegenover de franssprekenden in het politieke debat rond de federalisering.
Om uit de impasse te geraken, stelde het BSP-bureau voor gedurende de eerste
twee jaar twee voorzitters aan te stellen: een Vlaming en een Waal of met andere
woorden: Van Eynde én Leburton.
De voorbereidende congressen in de federaties leken dit echter niet al te best te
slikken. Te Antwerpen b.v. was er een strekking om het voorzitterschap voor Van
Eynde alleen op te eisen, terwijl men te Luik - het bastion van de vicepremier Cools
- niet zo enthoesiast was over de kandidatuur van Leburton. In de Waalse federaties
werd bovendien verteld dat in het compromis voorzien was dat Leburton de volgende
énige voorzitter zou zijn en dat Van Eynde zich na twee jaar terug zou trekken. Wat
de Vlamingen waarschijnlijk niet enthoesiast stemt en vele Walen de bedenking
ingeeft waarom men Leburton dan niet ineens voorzitter maakt. Van Eynde zelf
verdedigde te Antwerpen dat men hem niet meer moet geven dan datgene waarmee
hij zelf tevreden is. Ook Leburton komt een overgangsperiode niet ongelegen.
Het (enige) voorzitterschap van de BSP is een zeer behoorlijk bezoldigde functie
met statutair verbod van bepaalde cumulaties. De bedoeling is dat de voorzitter al
zijn tijd aan zijn functie zou besteden. Met een gedeeld voorzitterschap - onbezoldigd
zoals de ondervoorzitters - kan Van Eynde hoofdredacteur blijven van Volksgazet,
terwijl Leburton de functies kan cumuleren van voorzitter van de BSP, minister,
parlementslid, burgemeester van Borgworm, voorzitter van de socialistische
mutualiteiten, enz.... Bij dit alles moet men rekening houden met de machtspositie
van Leburton als voorzitter van de kapitaalkrach-
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tige mutualiteit, wat zowel voor de weinig florerende Volksgazet als voor het arme
en nodig aan een vernieuwing toezijnde partijsecretariaat van belang is. Voor
Leburton komt een overgangsperiode vooral gelegen om zijn partijgenoten te wennen
aan de combinatie partijvoorzitter - minister. Hij zou namelijk een leiderschap
nastreven naar Engels Labour-model: eerste-minister en partijvoorzitter, wat zou
moeten mogelijk maken dat een partijprogramma zuiver omgezet wordt in een
regeringsprogramma.
De tweede reden voor het uitstel van het BSP-congres ligt bij de houding van
Simonet en Co rond de grondwetsherziening. Zowel Vlamingen als Walen zouden
de hoofdstedelijke partij-ontucht grondig beu zijn. De Vlamingen kunnen het moeilijk
nemen dat de Franstalige Brusselaars blijven streven naar een gemakkelijke
uitbreidingsmogelijkheid van de Brusselse agglomeratie. De Waalse socialisten
dromen van hun economisch federalisme, waaraan niet eens een begin van
uitvoering gegeven kan worden omdat de Brusselaars de zes randgemeenten
weigeren aan de Vlaamse Economische Raad. Een congres in december zou zo
goed als zeker tot incidenten leiden, met de eis tot uitsluiting van de Franstalige
Brusselaars uit de partij. Wanneer het congres in januari doorgaat, kan men hopen
dat de knelpunten in de grondwetsherziening er door zullen zijn en de spanningen
wat geluwd. Dan blijft er kans de eenheid in de partij te behouden.

Het ABVV-congres. Het ABVV-congres werd aangekondigd als een zeer belangrijk
ideologisch congres. Het niet tijdig klaarkomen van verschillende rapporten en de
besprekingen daarrond wordt als voornaamste reden aangehaald voor het uitstel.
Volgens sommigen zou een ideologische verdeeldheid in het ABVV-bureau er ook
wel ergens tussenzitten.
Op basis van rapporten van specialisten zoals de professoren Janne en Spitaels
werden door commissies discussiedocumenten uitgewerkt. Uiteindelijk werden er
drie verspreid: het rapport Janne dat de maatschappelijke evolutie ontleedt, het
rapport Spitaels over de rol van de vakbonden, en een herwerkt verslag over de
arbeiderscontrole. Een tekst van prof. Piet Frantzen over de economische democratie
met een marxistische inslag werd niet vrijgegeven. Volgens de enen omdat het niet
tijdig klaar kwam, volgens anderen werd het geweigerd. Piet Frantzen publiceerde
het op eigen initiatief in het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. Prof. Janne zal zijn
oorspronkelijk rapport trouwens ook uitgeven in de Maraboutreeks.
De rapporten Janne en Spitaels kregen felle kritiek uit de meest linkse hoek. Het
rapport Janne legt sterk de nadruk op de uitbuiting langs de consumptie. Uitbuiting
van de arbeider als producent krijgt niet meer de nadruk, en bijgevolg worden de
objectieven voor socialistische syndicale actie ook niet meer gelegd in een vorm
van ‘zich meester maken’ van de produktie-zuil, maar eerder gericht op een
beheersen van de consumptie via een oriëntering van de bestaande
produktiesectoren. De klassieke idee van de klassenstrijd lijkt hier niet meer te
bestaan.
Het rapport Spitaels valt vooral op door zijn kritische bedenkingen over het
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vakbondsfront. Volgens Spitaels speelt dit het meest in het voordeel van het A.C.V.,
omdat dit langs zijn bindingen met de C.V.P. altijd een voet heeft in de regering,
zelfs als het een rechtse is, en tegelijkertijd in de vakbondsstrijd, waar de frontvorming
het ook nog eens aan bod doet komen in streken waar ze anders niets te zeggen
zouden hebben. In zijn analyse van de sociaal-economische situatie geeft de
socioloog Spitaels bepaalde interpretaties. Wanneer hij nieuwe oriëntaties voor het
vakbondsbeleid suggereert, gaat hij ervan uit dat het socialisme aangepast moet
worden aan zijn visie op de bestaande toestand, die zonder meer aanvaard wordt
als een vast gegeven. (B.v. De massa is apathisch - dus moeten er structuren
worden uitgewerkt om actieve minderheden te laten participeren: de polyarchie).
De harde syndicalisten van Luik, Brussel en Gent verwerpen deze rapporten
omdat ze naar hun mening de vakbond willen integreren in het bestaande systeem.
Als anarcho-socialisten, in de geest van Renard, richten zij zich op de massale
combativiteit van de arbeiders om het neokapitalisme globaal te verwerpen en te
vervangen door een socialistische maatschappij. Als hun tegenpool in het ABVV
kan men de zgn. sociaal-democraten beschouwen, die het meer houden bij een
stoere vertegenwoordiging in naam van de arbeiders om geleidelijk en geordend
verbeteringen te bereiken.
Algemeen secretaris Debunne wil beide groepen achter zijn eindrapport krijgen
dat op 7 december publiek wordt. Hierin komt voornamelijk de arbeiderscontrole
naar voren. Men kan dit beschouwen als een ommezwaai in de politiek van het
ABVV, waar sedert de congressen van 1954 en 1956 door Major herhaaldelijk het
geloof in de medezeggenschap werd uitgesproken. Debunne wil noch de integratie,
noch de marginale zuiver revolutionaire opstelling. Hij wil de socialistische vakbond
zien meespelen in het bestaande bestel, maar dan in een contesterende rol. Indien
het ABVV Debunne hierin volgt, dan mag logischer wijze vrij vlug een tweede congres
verwacht worden over de hervorming in de vakbond zelf. Om de bestaande structuren
te hervormen, moet de vakbond in één blok kunnen optreden. Wat betekent dat de
klemtoon moet komen te liggen op de interprofessionele acties, en dat standpunt
moet worden genomen ten overstaan van categoriële eisen, waartoe Debunne
stakingen als bij Michelin en Citroën rekent. Of Debunne dit gedaan zal krijgen bij
de sterke beroepscentrales die het interprofessionele thans meer in tweede orde
zien, is nog een andere vraag.

Grondwetsherziening
Van zohaast de maand november over de helft liep en het niet meer mogelijk was
algemene verkiezingen voor het jaarwende te organiseren, is het politieke klimaat
omgeslagen. Hernieuwde onderhandelingen met de PVV, gevolgd door tumultueuse
besprekingen binnen de regeringspartijen stelden Eyskens in staat op 19 november
met een licht gewijzigde tekst voor de Kamer te verschijnen. De mededeling van de
premier werd door de oppositie op algemeen stilzwijgen onthaald. Het gold evenwel
geen ‘cum tacent clamant’, want de aanvankelijke
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goodwill bleek slecht tegen de tijd bestand. Naar aanleiding van een TV-debat
waarop Voorzitter Descamps en Snyers d'Attenhove van de Brusselse PVV met de
pers werden geconfronteerd, ontplofte de tijdbom. De al te lichtzinnige interpretaties,
bedoeld om de Waalse partijgenoten zand in de ogen te strooien, wakkerden de
Vlaamse achterdocht terdege aan. ‘De trein mag niet in de mist vertrekken’, schreef
Gazet van Antwerpen, De Standaard blies alarm. De Vlaamse Volksbeweging riep
alle voorbehoud in en het Davidsfonds toonde zich bezorgd. Terwijl de Volksunie
tot scherpe aanvallen overging verklaarde het francofone Brusselse front de strijd
voort te zetten. Ook de PLP leek wel het liedje te zingen: Ja Gaston, nee Gaston.
Eyskens zag zich genoodzaakt de gemoederen te bedaren en de verspreide
dubbelzinnigheden op te klaren door precieser te omschrijven wat nu juist aan het
regeringscompromis werd gewijzigd.
Het gaat vooral om drie punten. 1) In de Grondwet wordt het tweetalig gebied
beperkt tot Brussel Hoofdstad, een wijziging van de taalwet omschrijft dit gebied tot
de 19 gemeenten door uitdrukkelijk de zes randgemeenten met faciliteiten in het
Vlaamse landsgedeelte onder te brengen. 2) Als tegenprestatie wordt de ‘vrijheid
van het gezinshoofd’ betreffende de schoolkeuze te Brussel vanaf 1 september
1971 hersteld. Van deze datum af kan vader Beulemans vrijelijk Beulemans kinderen
naar de Franse school sturen. 3) Voor deze toegeving kregen de Vlamingen de
waarborg dat eveneens voor 1 september '71 de nieuwe structuren zouden opgericht
zijn, met name de cultuurcommissies, de agglomeratieraad en het quasi paritaire
agglomeratiecollege van Brussel. Bovendien komt er als sluitstuk een gordel van
Vlaamse Federaties van gemeenten die bewust de verfransende olievlek binnen
de 19 gemeenten moeten indijken. De betekenis van dit vergelijk is duidelijk.
Aangezien de feiten bewezen hadden dat noch de vroegere taalverklaring van de
vader betreffende de huistaal van de kinderen, noch het taalonderzoek effectief de
verfransing tegen kon gaan, gooit men het voortaan over een andere boeg. Men
laat de huidige Brusselaar zijn gangen gaan, maar door een politiek van scholenbouw
en infrastructuur door de nieuw op te richten Commissie van Vlaamse Cultuur wil
men het zeker voor de nieuwkomers mogelijk maken dat zij als Vlaming te Brussel
kunnen overleven.
6-12-'70
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Vrijmetselarij en illuminisme
De invloed van occultisme en illuminisme in de geschiedenis van het Europese
geestesleven blijft een intrigerend probleem. René Le Forestier heeft er om zo te
zeggen zijn hele leven aan gewijd, en het resultaat van die arbeid dat ons nu, twintig
1
jaar na zijn dood, beschikbaar wordt gesteld, is ronduit een meesterwerk te noemen .
Le Forestier werd geboren in 1868. Na zijn studies aan het Lycée Louis-Le-Grand
te Parijs, behaalde hij in 1902 een onderwijsbevoegdheid in de Duitse taal, welke
hij daarna op verschillende onderwijsinstellingen doceerde. Maar in zijn hart was
hij historicus en al de tijd die hem vrij bleef, besteedde hij aan geschiedkundige
onderzoekingen. Getuige hiervan en tevens van het terrein waarop hij zich verder
met voorliefde bewoog, was zijn doctoraatsthesis in de letteren, Les Illuminés de
Bavière et la Franc-Maçonnerie, grotendeels uit Beierse archieven opgebouwd. De
historische rol die de vrijmetselarij in het zo ingewikkelde patroon van het
godsdienstige, culturele en politieke leven van de 18e en 19e eeuw vervult, blijft
hem boeien. Hij wijdt dan ook verschillende werken aan het occultisme van allerlei
aard, dat de Franse en Duitse vrijmetselarij in die eeuwen zo sterk beheerst. Van
1928 tot 1950, dus 22 jaar, arbeidde hij aan het hier voorgestelde grote werk over
de Tempeliers- en occultistische vrijmetselarij in de 18e en 19e eeuw, dat hij met
oneindig veel geduld, grote objectiviteit en een uitgebreide eruditie uit gedrukt
materiaal en talloze archiefdossiers samenstelde. Vanwege de omvang van zijn
werk kon hij er geen uitgever voor vinden, zodat het als een verborgen schat in zijn
archieven bleef liggen, toen hij in 1951 overleed. Gelukkig heeft Ant. Faivre het daar
ontdekt en met de steun van het Centre National de la Recherche Scientifique
kunnen publiceren. Gelukkig, want dit werk vult een grote leemte in onze kennis
van het Illuminisme.
Over het Illuminisme werd vaak geschreven, maar we bleven in het duister omtrent
zijn ware aard, zijn oorsprong en zijn invloed. Le Forestier heeft op dit alles het volle
licht geworpen. In een uitvoerige inleiding geeft hij een overzicht van ontstaan en
groei van de z.g. symbolische vrijmetselarij, die in Engeland op de oude geledingen
van de metselaarscorporatie werd opgebouwd en hij laat zien hoe daar waarschijnlijk
reeds in de 3e graad alchimistische en in de toegevoegde - want eigenlijk geen 4e
- graad van de Royal Arch kabbalistische invloeden van de Rozenkruizers merkbaar
zijn. Eveneens aan de hand van ritualen en instructies - want de auteur gaat steeds
op de bronnen terug en hij analyseert die kritisch en nauwkeurig - met de daarin
vervatte mythen en legenden, laat hij zien hoe op dit systeem in Frankrijk een gehele
zeer geschakeerde gradatie van riddergraden

1

René Le Forestier, La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles,
publié par Antoine Faivre avec addenda et index, préface d'Antoine Faivre, introduction par
Alec Mellor. - Nauwelaerts, Louvain, 1970, 1118 pp., geïll., BF. 1.200.
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is gegroeid, ook daar met occultistische invloeden.
In het Duitsland van de 18e eeuw was het occultisme in allerlei vormen zeer
verspreid. Een grote uitbreiding vond daar de gedachte van de
Tempeliers-Vrijmetselarij, volgens welke de oude Tempelorde in bezit zou zijn
geweest van oude, uit het Oosten afkomstige initiatiegeheimen, welke in de hoge
graden van de vrijmetselarij zouden zijn overgegaan. Deze legende is door de
moderne historici gedementeerd en Le Forestier laat precies zien hoe ze ontstaan
is. Toch duikt ze nog altijd weer in een of andere vorm op, ondermeer, zij het
voorzichtig, bij P. Naudon, Histoire et Rituels des Hauts Grades Maçonniques (1966).
De Tempeliers-Vrijmetselarij, in eerste aanleg in Frankrijk als occultistische plant
geworteld op de bodem waar de symbolische acasia (de Engelse vrijmetselarij)
groeide, heeft altijd een hybridisch karakter vertoond. Nu eens doet zij zich voor als
een riddersysteem, waarvan de leden zich pareerden met schilderachtige kostuums
en oude titels, dan weer verschijnt ze als een groep speculanten, die de oude
tempelorde willen herstellen om zo met de oude en nieuwe goederen een rentefonds
voor hun oude dag te stichten; nu eens kan men de leden houden voor een kleine
kerk van protestanten, verleid door de pracht van de katholieke liturgie, of als een
sekte van quasi-mystieken, die zich overgeeft aan magie en theurgie, dan weer laat
ze zich op sleeptouw nemen door bedriegers, die de leden - les hommes de désir,
die naar verborgen kennis zoeken - verblinden met een voorgewende kennis van
allerlei vormen van occultisme: alchimie, magie, kabbala, enz. Elk van deze aspecten
domineert om beurt, zonder evenwel de andere geheel te verdringen. Vaak zijn ze
allen dooreen verstrengeld, zodat het onmogelijk is in een synoptisch overzicht
blijvende trekken in die wisselende gestalte aan te duiden.
Om deze geschiedenis te schrijven, laat Le Forestier een voor een de talloze riten
die beweerden dat zij een voortzetting van de oude Tempelorde waren, de revue
passeren en dit tot in details, zodat men ze op de voet kan volgen. Het is onmogelijk
hier een boek van zo'n omvang naar verdienste samen te vatten Ik moet dan ook
volstaan met de ver melding van de titels van de 4 'boeken waarin de auteur zijn
werk heeft ingedeeld. I. De Strikte Observantie, het systeem waarin Baron von Hund,
de hoofdpersoon om wie in deze afdeling alles draait, de uiterlijke vorm van de
Tempelorde wilde herstellen, met lucratieve en occulte doeleinden. II. Dit systeem
keerde naar de bakermat Frankrijk terug in de Chevaliers Bienfaisants de la Cité
Sainte. Hier en in de volgende boeken is de hoofdfiguur de koopman J.B. Willermoz
uit Lyon. Deze bewaart van het Duitse systeem de uiterlijke vormen, maar in wezen
maakt hij er een organisatie van initiatiecentra van met sterke mystieke inslag,
geheel gebaseerd op een enigszins verchristelijkte bewerking van het systeem van
de Elus Coens van de kabbalist Martinez de Pasqually. Boek III bevat een uitvoerige
beschrijving van het Convent van Wilhelmsbad, waar Willermoz zijn systeem aan
de Strikte Observantie wist op te dringen. In Duitsland verloor het systeem
langzamerhand levenskracht, behalve bij enkele mystieken die hun eigen weg
gingen en waar ook allerlei rationalistische stromingen in de vrijmetselarij ontstonden.
IV. Het systeem bleef in Frankrijk bestaan tot de dood van de energieke leider
Willermoz in 1824. Maar de Franse Revolutie - dat de vrijmetselarij daarmee niets
had uit te staan, toont Le Forestier uitvoerig aan - had het reeds ondermijnd. Het
leefde nog een zwak bestaan in de 19e eeuw, om in de onze weer in gewijzigde
vorm te herrijzen.
Voor zijn beschrijving van de Angelsaksische Vrijmetselarij heeft Le Forestier jammer
genoeg geen gebruik gemaakt van de degelijke studies van de Engelse
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wetenschappelijke Loge, de Quatuor Coronati. Vanzelfsprekend zijn hem ook andere
detailstudies ontgaan. Bovendien zijn er na zijn dood, vooral in Frankrijk, belangrijke
aanvullende studies verschenen en zijn er ook nieuwe archiefvondsten gedaan. Om
deze leemte aan te vul-
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len, die echter aan de waarde van het boek niet veel afdoet, heeft de uitgever allerlei
bibliografische gegevens samengevat in addenda (pp. 987-1018). Het werk is
ingedeeld in veelvuldige paragrafen, zodat het overzicht gemakkelijk is en tevens
is het voorzien van een nauwkeurig namenregister. Het is overzichtelijk, helder en
buitengewoon boeiend - met de nodige humor - geschreven. Het vereist wel enige
voorkennis van de Vrijmetselarij. Ik kan besluiten met de woorden van A. Mellor:
‘Ce livre fera date’.
P. Grootens

Jonge Egyptische schrijvers in opstand
Een goede vriend uit Alexandrië maakte me attent op een enquête, gehouden onder
1
jonge Arabische auteurs en georganiseerd door een belangrijk Egyptisch maandblad .
De resultaten van dit onderzoek zijn te veelomvattend om ze hier allemaal uit de
doeken te doen, een paar mag ik er misschien uitlichten, zonder in de details van
de vele statistische gegevens te treden.
Een eerste opvallende zaak is, dat voor deze jonge schrijvers de geschiedenis
begint in 1952, het jaar van de Egyptische revolutie. Al wat daarvoor ligt, hebben
ze nooit gekend. Het is voor hen prehistorie, zondeval en corruptie. Dat wil niet
zeggen dat met de revolutie het aards paradijs voor hen is verwezenlijkt. Integendeel,
de debuterenden klagen allen over de moeizame manier waarop zij hun kost moeten
verdienen in het zweet huns aanschijns; als ambtenaartje in een of ander
staatsbureel, als onderwijzer, in elk geval in activiteiten die hen te weinig ruimte en
inspiratie bieden om hun schrijverschap waar te maken. Er zijn er maar een paar
die een jaar mogen freewheelen op een stipendium.
Meer nog dan in Nederland zijn in Egypte publikatiemogelijkheden in handen van
het gevestigd schrijverschap. Geen wonder dat de jonge schrijvers, die vergeefs
krabbelen aan de poorten van de uitgeverijen van culturele tijdschriften, in hun
antwoorden stevig te keer gaan tegen de oudere generatie die zich van de
machtsposities heeft meester gemaakt. Toch doen zij dat met het nodige
onderscheidingsvermogen. Zij keren zich in hun rancune niet tegen de werkelijk
grote schrijvers als Naguib Mahfuz, 58, Yusuf Idrîs, 43, en nog minder tegen de ook
in Europa bekende reputaties van de ‘oudjes’ (Taha Husein, 81, Tawfiq al-Hakim,
72, Yahya Haqqi, 65), die allen steeds een zekere onafhankelijkheid ten opzichte
van de politieke trend hebben weten te bewaren. Ze ageren tegen mindere goden
als de criticus Luis Awad, 55, Yûsuf al-Sibâ'i, hoofdredakteur van het blad Akhir
Sâ's, en Ihsân Abd al-Quddûs van Akhbâr al-Yaum, auteur van vele zwijmelende
bourgeoisromans. De jongeren hebben de indruk dat zij met de generatie boven
hen totaal niets gemeen hebben. Geen criticus van de gevestigde nieuwe orde
neemt het voor hen op. Wel kijken ze op tegen de eerder genoemde grote schrijvers
waarvan ze zich de opvolgers voelen.
Hun grote desillusie is het mislukken van de socialistische revolutie, die het teveel
gezocht heeft in snorkende kreten en heldhaftige taal en de privé-onderneming van
een handjevol potentaten is geworden. De maatschappij is niets veranderd sinds
1952, vinden ze. Het is gebleven bij de fraaie ‘verhalen van intellectuele dromers’,
de bevolking geloofde er niet in. De jonge schrijvers roepen om realiteitszin. Aan
het gezwets over de weldaden van de industriële, technologische maatschappij
moet een einde komen, Egypte is nog steeds een arm, hoofdzakelijk van landbouw
1

Al-Tali'ah, politiek maandblad, dochteronderneming van Al-Ahram, sept., okt., nov., dec, 1969,
febr., mrt., 1970.
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levend land. De schrijvers prikken door het eufemistische ‘ontwikkelingsland’ heen,
en noemen Egypte zonder meer ‘onderontwikkeld’.
Tegenover Israël moet de Egyptische/Arabische eer gered worden. Maar nog
meer dan militaire uitdaging is Israël, volgens de jongeren, de uitdaging van
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een ontwikkeld land tegenover een onderontwikkeld. En dat brengt hen en ons weer
terug op wat hen het meeste bezighoudt: de noodzaak van verandering van de
Egyptische samenleving, géén fabeltjes meer over tevreden en gelukkig glimlachende
fellahin, geen zelfbevrediging van de nieuwe bourgeoisie, wél aandacht voor de
boeren, alfabetisatie en politieke vorming ook van de armsten, uitbouw van een
socialistische democratie, waarin het volk werkelijk aan bod komt.
Van de kapitalistische wereld die zolang van hun armoede geprofiteerd heeft,
eisen de jonge Egyptische schrijvers, met een beroep op de gelijkgezinde
antikapitalistische westerse jeugd-in-opstand, voor hun land de financiële steun die
het nodig heeft. Het gaat deze Egyptenaren niet om een subsidie meer of minder,
zij vechten om hun droge boterham. Ik hoop dat ze die gauw krijgen, misschien
mogen we van hun schrijverschap dan ook nog wat verwachten.
Ed de Moor

Expo
Tijdens de voorbereiding van de Nederlandse inzending naar de
wereldtentoon-stelling in Osaka stelde ik aan de commissaris-generaal de volgende
vraag (Streven, december 1968): ‘Er zullen relatief weinig Nederlanders in staat zijn
ons paviljoen te bezoeken. Vindt u het nodig het Nederlandse volk een
verantwoording af te leggen?’ Mr.J.M.L.Th. Cals antwoordde: ‘Beslist. Uiteraard
door een officieel rapport aan de regering, maar ik denk ook aan pers, radio en
televisie’. Ik vroeg daarop: ‘U bent dan aangewezen op de redactionele medewerking
van de publiciteitsorganen. Zoudt u zich kunnen voorstellen dat de overheid haar
onderdanen voorlicht door middel van eigen publikaties, bijvoorbeeld in de vorm
van advertenties in de dagbladen?’ De heer Cals antwoordde bevestigend, maar
liet duidelijk doorschemeren dat het geld daartoe ontbrak.
Het Nederlands paviljoen in Japan is ondanks het onwaarschijnlijk lage budget
van 12 miljoen gulden een van de beste en drukst bezochte inzendingen geworden.
In de vaderlandse publiciteitsmedia is er behoorlijke aandacht aan geschonken.
Deze berichtgeving was echter fragmentarisch en incidenteel van aard en slaagde
er niet in een duidelijk totaalbeeld over te brengen van wat door tallozen als een
fascinerende presentatie werd ervaren.
De Vereniging voor Erkende Reclame-adviesbureaus (VEA) te Amsterdam, die
dit jaar het vijftigjarig jubileum viert, heeft al vroeg het initiatief genomen het
Nederlandse volk - na afloop van de Expo - werkelijk iets te laten beleven van de
sfeer in het Nederlands paviljoen. Oorspronkelijk werd gedacht aan gehele of
gedeeltelijke overbrenging en heropstelling van de feitelijke presentatie (films en
diaseries), maar de kosten hiervan waren dermate hoog dat men zijn toevlucht
moest nemen tot een eenvoudiger vorm. Uiteindelijk werd aan de cineast Jan
Vrijman, die een belangrijk aandeel had in de presentatie in Japan, opdracht gegeven
tot het maken van een documentaire over de manier waarop ons land tijdens de
wereldten-toonstelling werd gepresenteerd en de wijze waarop door de bezoekers
werd gereageerd. De VEA heeft de opdracht verleend samen met het ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de Voorlichtingsraad, de gemeenten
Amsterdam en Rotterdam en de stichting Nederland - Osaka. IJs en weder dienende
vindt de eerste confrontatie met de film plaats op dinsdag 2 maart 1971 in het RAI
Congrescentrum te Amsterdam, in aanwezigheid van o.a. leden van het kabinet en
mr. Cals. Een werkgroep gevormd door de opdrachtgevers houdt zich intussen
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bezig met de vraag op welke manier de documentaire verder zal worden gehanteerd.
De VEA heeft het initiatief genomen vanuit de overtuiging dat er in Osaka een stuk
professionele presentatie en communicatie tot stand is gekomen dat eigenlijk in
principe niet verschilt van het denk- en werkpatroon dat in een goed, modern
reclamebureau leeft (zij het toegespitst op andere produkten en diensten).
Paul Mertz
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Becker S.J., Karl J. - Der priesterliche Dienst II. - Herder, Freiburg/Basel/Wien,
1970, 178 pp., DM. 19,50.
Feiner, Johannes und Magnus Löhrer - Mysterium Salutis. Das Christusereignis.
- Benziger, Einsiedeln, 1970, 745 pp., DM. 42,-.
Fries, Heinrich, Hrsg. - Handbuch theologischer Grundbegriffe 3. - DTV,
München, 1970, 472 pp..
Holstein, Henri - Hiérarchie et peuple de Dieu d'après Lumen Gentium. Beauchesne, Paris, 1970, 191 pp., FF. 21,-.
Kamphaus, Franz - De Paasverhalen. Van Exegese tot verkondiging 1. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1970, 102 pp..
Kasper, Walter - Glaube und Geschichte. - Matthias Grünewald Verlag, Mainz,
1970, 448 pp., DM.39,-.
Küng, Hans - Wat is Kerk? - Paul Brand, Bussum / Romen & Zn., Roermond,
1970, 158 pp..
Rahner S.J., Karl - Konfrontationen. Schriften zur Theologie 9. - Benziger,
Einsiedeln, 1970, 594 pp., DM. 32,-.
Ruiz, José M. Gonsalez - Het Christendom is geen Humanisme. - Nelissen,
Bilthoven, 1970, 214 pp., f 14,90.
Spülbeck, Otto - Grenzfragen zwischen Naturwissenschaft und Glaube. - Verlag
Ars Sacra, München, 1970, 189 pp., DM. 14,80.

Joseph Ratzinger
De kern van ons geloof
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 312 pp., BF. 295.
Dit boek, schrijft prof. Ratzinger, professor fundamentaal-theologie te Bonn sinds
1959, van dogmatiek en dogmageschiedenis te Münster sinds 1963 en te Tübingen
sinds 1966, ‘wil er toe bijdragen het geloof opnieuw te verstaan als een mogelijkheid
om echt mens te zijn in onze tegenwoordige wereld, het uit te leggen zonder het te
vervormen stot een gepraat dat slechts met moeite een ware leegte in het geestelijke
verbergt’. Het ontstond uit een reeks voordrachten welke hij hield voor studenten
uit alle faculteiten. Zodoende heeft R. onder de veranderde omstandigheden van
onze tijd op nieuw ter hand genomen wat Karl Adam bijna een halve eeuw geleden
met zijn Wezen van het Katholicisme, op meesterlijke wijze heeft ontworpen. Als
grondpatroon is het traditionele symbolum aangehouden, zonder dat nochtans de
eenheid van het boek en de gedachtegang daarbij schade lijdt. Zo draagt de zeventig
bladzijden tellende inleiding als titel ‘Ik geloof - Amen’ en bespreekt eerst ‘geloven
nu, in deze huidige wereld’, daarna ‘de kerkelijke vormgeving van het geloof’. De
drie delen die hierop volgen geven uitgebreid antwoord op de drievoudige vraag
die bij het doopsel aan de kandidaat gesteld plegen te worden. Zij handelen over
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God, die van de bijbel en van de filosofen zowel als de God waarin wij nu geloven
en die drieeen is; vervolgen over Jesus Christus waarbij aansluitend wordt gesproken
over de oorspronkelijke formulering van de christologie, zijn goddelijkheid en zijn
mensheid, de diverse richtingen in de huidige christologie, en de zogeheten mysteria
Christi zoals ze in het symbolum worden vermeld; tenslotte over De Geest en de
Kerk.
Wij menen dat dit boek in elke bibliotheek ook van particuliere christenen die zich
aan hun geloof gelegen laten, aanwezig moet zijn. Zij zullen het dikwijls ter hand
nemen en bewonderen hoe Ratzinger, beslagen als hij is in de geschiedenis van
de

Streven. Jaargang 24

429
theologie, ook op de hoogte is van diverse en pluriforme strekkingen die zich de
jongste tijd op dit gebied hebben voorgedaan. Maar er is meer dan wetenschap
alleen aanwezig. In een niet te moeilijke stijl probeert R. zijn lezerspubliek op het
verrijkende en ook op het onvolkomene der nieuwe tendensen te wijzen. Hij doet
dit op zo een wijze dat men telkens zijn gelovig priesterhart als het ware voelt
kloppen. Het boek heeft aldus tevens een verkondigend en getuigend karakter. Het
weze dan ook aanbevolen als een klassieker.
S. De Smet

Theologie van de Revolutie
Kernvraag. Uitgave van de werkgroep ‘Oorlog en Vrede’ van de gemeenschappelijke
dienst van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. 's-Gravenhage, juli 1970,
op aanvrage gratis verkrijgbaar.
Een ongetwijfeld interessante brochure over het probleem van Christendom en
geweld, in dit geval het revolutionaire geweld. Prof. P.J. Roscam Abbing schrijft
over ‘theologie van de revolutie’. Theologie van de revolutie is sinds 1966 een veel
gebruikt begrip, toen de Amerikaan Richard Shaull een toespraak hield getiteld
‘Theological Perspective on Revolution’. Shaull stelde in zijn speech het probleem
van de sociale ellende in Latijns Amerika aan de orde en vroeg de theologen om
een visie vanuit de bijbel op de menselijke ellende in dit werelddeel. Dat sinds 1966
nog weinig baanbrekends op dit gebied verricht is, moge blijken uit Roscam Abbing's
artikel: hij stelt vast dat het evangelie als revolutionair werkende grootheid
geïnterpreteerd kan worden, en dat verder, al is hij daarover weinig helder, er zo
iets zou kunnen bestaan als ‘theologie van de geschiedenis’, zodat ook hier de
parallel met het marxisme zou opgaan. Wanneer Roscam Abbing ‘de ethiek van de
strijd om veranderingen’ aan de orde stelt komt hij aandragen met de vraag naar
de ‘rechtvaardige revolutie’ en verdeelt hij landen volgens het criterium ‘wel of geen
democratie’.
Prof. Rasker ziet in ‘het revolutionaire marxisme’ zowel antithese als voortzetting
van het Christendom. Hij probeert beide te verenigen op basis van het adagium:
‘Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist’ (Marx, Einleitung zur
Hegelschen Rechtsphilosophie). Zijn artikel is een voortzetting van de reeds jaren
durende dialoog tussen christenen en marxisten, met weinig nieuwe gezichtspunten,
maar te waarderen als helder overzicht.
Hoe de ‘horizontale theologie’ in praktijk gebracht wordt, kunnen we lezen in het
artikel van W. Vroom over Dom Helder Camara, ook hierin weinig nieuws.
F. Nieuwenhof

Heinrich Fries, Hrsg.
Handbuch theologischer Grundbegriffe. Bd. I
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1970, 420 pp., DM. 6,80.
Met enige spanning heb ik de uitgave van dit theologisch lexicon tegemoet gezien.
Het zou immers het eerste zijn dat voor een redelijke prijs te verkrijgen is. Van de
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andere kant is het een heruitgave van een werk dat in de jaren 1962 en 1963 in
twee delen verschenen is. De bange vraag was uiteraard: zou dit - toentertijd goede
en goed bruikbare - woordenboek de stormachtige ontwikkeling in de tussenliggende
periode van 7 jaren zonder schade doorstaan hebben? Ik moet eerlijk zeggen, dat
dit eerste van 4 delen waarin het nu verschijnt, op zich alleen deze vraag nog niet
helemaal beantwoord heeft. Zeker is dat de literatuuropgaven achter de uitvoerige
artikelen tot op de dag van vandaag bijgewerkt zijn. Zeker is ook dat juist deze
bijwerking aantoont, dat de gekozen trefwoorden (slechts 157 in getal) inderdaad
‘grondbegrippen’ te pakken hebben, getuige het feit dat de meeste van deze
onderwerpen voor een groot deel in de actualiteit gestaan hebben de laatste jaren
en nog staan. En tenslotte is zeker dat de medewerkers theologen van naam zijn,
die zich allicht niet zullen willen compromitteren. Trouwens, de uitgebreide artikelen
beginnen steeds met uitvoerige en gedegen studies op bijbeltheologisch en
dogmahistorisch gebied, die echt niet achterhaald zijn. Alleen lezing van enige
systematisch-theologische beschouwingen heeft bovenvermelde vraag nog enigszins
open gelaten. Het wachten is dus op de volgende bandjes om ook in dit laatste punt
zekerheid te krijgen. Als geheel genomen lijkt de pocketuitgave van dit
gerenommeerde ‘Handbuch’ een weldaad voor ieder die zich dieper wil oriënteren
in eigentijdse theologie. Met name omdat voor het eerst een werk van dit formaat
binnen (financieel) bereik van een normaal belangstellend mens gebracht is. Dit
alleen al strekt tot aanbeveling.
S. Trooster
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Godsdienst
De Bijbel. - Geïll. Pers, Amsterdam / De Spaarnestad, Haarlem, 1970, 36 pp..
Dirks, Watter u.a. - Die Chance der brüderlichen Gemeinde. - (Publik Bücher),
Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1970, 96 pp., DM. 8,80.
Fortmann, Han - Hoogtijd. - Ambo, Bilthoven, 1970, 143 pp., f 8,50.
Grabner - Haider, A., Hrsg. - Praktitisches Bibellexikon. - Herder, Freiburg,
1969, 1275 pp., DM.36,-.
Jungmann, Joseph Andreas - Christliches Beten. - Verlag Ars Sacra, München,
1970, 200 pp., DM. 14,80.
Schilling, Alfred - Votivmessen 1. - Verlag Hans Driewer, Essen, 1970, 285
pp., DM. 17,80.
Zink, Jörg - Wie wir beten können. - Kreuzverlag, Stuttgart/Berlin, 1970, 277
pp., DM. 12,80.

Het Nieuwe Testament
Willibrordvertaling, Schooleditie, Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1970,
583 pp., f 7,50.
Na 9 jaar is er een schooleditie van de Willibrordvertaling versehenen. Dit is een
toe te juichen initiatief, om de volgende redenen:
a. ‘Er is zo weinig mogelijk gewerkt met indelingen en ondertitels, omdat dergelijke
indelingen in het onderwijs eerder storend werken’ (p. VI). Een opmerking van
belang, want nu komt de tekst in al zijn rijkdom op ons af. We worden niet misleid
en afgeleid door ‘zogenaamde’ verklarende noten en opgedrongen indelingen.
b. De tekst van het N.T. wordt in zijn geheel afgedrukt. Daardoor wordt de indruk
vermeden dat de uitgave gecensureerd is voor kinderen.
c. Het aanhangsel (pp. 512-573) met namen, begrippen, kaartjes, tijdstabel, zal
degene die met de leerlingen het N.T. leest, tot hulp kunnen zijn.
Aldus beschouwd moeten we de initiatiefnemers tot deze schooluitgave
gelukwensen. Moge deze uitgave veel (en goed!) gebruikt worden, want ‘we moeten
niet lezen om de verhaaltjes te leren kennen. Het gaat.... om ons zelf’ (p. 3).
Het enige waar ik niet zo gelukkig mee ben zijn de inleidingen op de afzonderlijke
boeken. Helpt het ons bijv. wanneer we weten dat Lucas dokter was of wanneer we
weten voor wie Marcus precies geschreven heeft?
P. Beentjes

Gonsalv Mainberger
Jesus starb - umsonst. Sätze, die wir noch glauben können
2
Herder, Freiburg, 1970 , 184 pp., DM. 15,80.
Met onverholen afgrijzen is mij dit boek onder ogen gebracht. Wel, het valt allemaal
echt wel mee. Het boek bevat de tekst van enige series preken, voorgedragen in
de S. Josefskerk in Luzern. De eerste serie tracht tegen de achtergrond van de
moderne bijbelwetenschap de betekenis van persoon, leven en werken van Jezus
uiteen te zetten. Dit gebeurt echter met instructie in de methoden die in de
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hedendaagse exegese gebruikt worden: volledig open kaart dus. Bovendien heeft
de dominicanerpater Mainberger een benijdenswaardig vermogen tot formuleren.
Daardoor worden deze preken, hoewel voor sommigen wat ongewoon, toch uitermate
instructief. Ik kan er met de beste wereld geen onvertogen woord in vinden; zou
integendeel lezing en overweging van deze teksten graag willen aanbevelen. Het
‘umsonst’ sterven van Jesus wordt als volgt verstaan: Jezus heeft uit zijn lijden en
dood geen enkele menselijke waarde willen puren. Had Hij dat wel gedaan, dan
zou Hij hoogstens een held geweest zijn. Jezus wilde echter mens zijn tot in de
laatste nood toe. Juist waar de mens zich losmaakt van de laatste aardse waarden,
wordt de openheid geschapen voor de ontmoeting met God. Dat is in Jezus' sterven
en verrijzen op unieke wijze werkelijkheid geworden. Daarin zijn wij verlost; want
daarin is voor ons de weg geopend tot leven met God: menselijkerwijze ‘umsonst’
leven. De volgende series preken spreken mij minder aan. Vooral die over een
‘nieuwe moraal’ lijken mij nodeloos ingewikkeld geformuleerd. Ook klinkt een en
ander wel een beetje pedant en eigengereid (de ondertitel van het boek b.v.). Maar
als geheel zal men dit boek met veel vrucht lezen. Mainberger heeft ons beslist
geholpen het ‘oude geloof’ in eigentijdse formulering te brengen.
S. Trooster
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Jean Connétable
Eglise, sauras-tu aimer?
Casterman, Tournai, 1970, 160 pp., BF. 120.
Zoals in het zoëven besproken boek van Pierre De Locht vinden we hier andermaal
een uitzeggen van het eigen beproefd geloof. Hier is een priester aan het woord,
geen historicus of theoloog, die zo al niet vertwijfeld dan toch met passie een gesprek
met zijn lezers-gelovigen wil aangaan. Na jaren van moeilijke zielzorg slaagt deze
pastoor van te lande erin de moderne gelovige op weg te zetten naar het heil en de
betekenis te verduidelijken van authentiek geloof, waarachtig geestelijk leven,
christelijke ethiek die zijn grond vindt in het evangelie.
S. De Smet

Jeanne Tiger
Religieuses aujourd'hui, demain
Casterman, Tournai, 1970, 144 pp., BF. 95.
Soeur J. Tiger, auxiliatrice, is werkleidster aan het Institut supérieur de pastorale
catéchétique te Parijs. Haar boek behoort tot het beste wat wij over het religieuze
leven de laatste tijd hebben kunnen lezen. Het is geschreven door een vrouw die
zich helemaal in haar tijd weet in te leven en wier grote belezenheid en open blik
op al wat het religieuze leven van thans doormaakt, gepaard gaat met een heldere
en zeer persoonlijke evangelische overtuiging. Resoluut stelt zij zich op het standpunt
van de vrouw en schroomt er zich niet voor de dingen bij hun naam te noemen.
Aldus ziet zij heel scherp de huidige toestanden in het religieuze leven en waagt
het desondanks daarin toch te blijven geloven. Het is geen boek als zovele andere,
nog eens herhalen wat al zo vaak is gezegd en geschreven. Het is een deelname
aan een dialoog waarmee werd begonnen in de uitzendingen van vorig jaar door
Radio Luxemburg, toen het initiatief werd genomen mensen uit het kerkelijk leven
naar de studio te halen, hen aan het publiek voor te stellen en de door talrijke
luisteraars en kijkers gestelde vragen te doen beantwoorden. Aan het einde van
deze levendige en gedegen brochure citeert de schrijfster een antwoord dat aldus
door een priorin uit de Carmel van Verdun over het beschouwend leven werd
geformuleerd: ‘contemplatie is toezien met liefde, is de graad van liefde in de wereld
doen toenemen, is de communicatie instandhouden tussen God en de wereld. God
is deze liefde. Indien er voldoende liefde in de wereld was, dan zouden we merken
dat het geld slecht verdeeld zit en wij zouden het beter zoeken te verdelen’.
S. De Smet

Pour une nouvelle image de l'Eglise
Duculot, Gembloux, 1970, 266 pp., BF. 180.
Franse versie van reeds eerder in het Italiaans verschenen documenten van het te
Rome en Genève gevestigde IDOC. De bijdragen betreffen de geschiedenis, de
oecumenische uitwisseling en het aggiornamento van de Kerk. Bijzondere aandacht
weze gevraagd voor de bijdrage van S. Lyonnet Le mystère de l'Eglise selon S.
Paul en van J. Ratzinger over Hors de l'Eglise point de salut wat de historische
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peilingen betreft. In verband met het oecumenisme lijken ons vooral belangwekkend
N. Edelby Un catholique oriental face à l'ecclésiologie latine en J. Grootaers, La
fonction du peuple chrétien dans la théologie orthodoxe.
S. De Smet

Robert Guelluy
Présence de Dieu
(Vivre et Croire), Casterman, Tournai, 1970, 196 pp., BF. 135.
Tot een van de meest typische geloofsuitingen en geloofservaringen van de christen
behoort het gebed. Het is duidelijk dat bij velen de beproeving van dit geloof ofwel
leidt tot het uitschakelen van het gebed, ofwel tot de herontdekking ervan. Alleen
voor hen die aandachtig zijn voor de totale realiteit van dit bestaan in al zijn
dimensies, is de God van Christus Jesus levende werkelijkheid.
Guelly's boek bestaat uit twee gedeelten. Een eerste deel is meer theoretisch.
Daarin worden de diverse facetten van het als werkelijkheid ervaren Godsbeeld en
wereldbeeld toegelicht. Het tweede gedeelte is van praktische aard. Het bevat een
bundeling van 26 geredigeerde gebeden inhoudelijk aansluitend bij wat voorafgaat.
Bijzondere aandacht verdienen o.i. ook nog de suggesties voor het bidden
afzonderlijk en in gemeenschap.
S. De Smet
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Wijsbegeerte
Bork, Siegfried - Misbrauch der Sprache. - Francke Verlag, Bern/München,
1970, 140 pp., Schw. Fr. 16,50.
Etudes Philosophiques, Les - La dialectique. - Presses universitaires de France,
Paris, 1970, juillet/sept.
Lepeniss, Wolf, hrsg. - Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude
Lévi-Strauss. - Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 427 pp., DM. 16,-.
Paassen, Dr. C.R. van - Inleiding tot het Griekse denken. - J.H. De Bussy,
Amsterdam, z.j., 143 pp., f 9,90.
Vos, Prof. Dr. H. de - Beknopte geschiedenis van het begrip natuur. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 78 pp., f 12,50.

Lutz Winckler
Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer Sprache
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1970, 148 pp.., DM. 4,-.
In hoofdzaak behandelt dit werk de taal van Mein Kampf. Daarbij hecht de schrijver
nogal wat belang aan de titel van dat boek, blijkbaar zonder te weten dat Hitler
oorspronkelijk een andere titel had gekozen. In het fascisme ziet hij vooral een
mislukte consolidering van het kapitalisme. In het fascistische taalgebruik ziet hij
dan de innerlijke tegenstrijdigheid van het kapitalisme tot uiting komen.
Uit de voorbeelden die hij aanhaalt blijkt overigens dat Hitler rustig implicaties
omdraait of op andere wijze gelijkstelt aan equivalenties. De normale regels van de
logica worden niet inachtgenomen en de vraag is eigenlijk: hoe kon dat. Feitelijk
zegt Hitler b.v. dat alle joden behoorden tot de groep die de Weimarregering in stand
hield en dat het dus hun schuld was dat alles zo slecht ging, om onmiddellijk daarop
te zeggen dat alle joden behoren tot de groep die de regering door een revolutie wil
verdrijven om het gehate communisme in het zadel te helpen. Uit het betoog van
de schrijver blijkt dat Hitler dat doet door middel van de vestiging van nieuwe
stereotypen. Hoewel wij dit nog dagelijks om ons heen zien, b.v. in de campagne
tegen de Antillianen, weten we nog altijd niet hoe dat in het werk gaat. Verdere
bestudering van de nazi-taal en het taalgebruik in bepaalde Nederlandse kranten
zou ons daarbij kunnen helpen. Jammer is tenslotte dat de schrijver zich uitdrukkelijk
niet bezig houdt met de verhouding tussen de fascistische taal en de fascistische
werkelijkheid. Toch zou dat heel belangrijk zijn omdat deze taal vaak woorden en
woordvolgorden creëerde die in de werkelijkheid alleen betrekking hadden op lege
verzamelingen. Een deel van de inspanning van het fascisme was juist gericht op
het leeg houden van die begrippen. Zo was bijvoorbeeld het woord socialistisch in
de NSDAP leeg. De moord op Röhm diende onder meer om dat begrip ook leeg te
houden.
C.J. Boschheurne

G.M.-M. Cottier
Horizons de l'athéisme
Les Editions du Cerf, Paris, 1969, 183 pp., F. 19,60.
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Het eerste hoofdstuk is een geschiedenis van het moderne atheïsme in zijn
hoofdlijnen. In de volgende hoofdstukken worden bepaalde capita van deze
geschiedenis nader uitgewerkt, met speciale aandacht voor het marxisme. Het
tweede deel van het boek geeft enige reflecties over het atheïsme, waarbij de
noodzaak van een metafysiek wordt beklemtoond. De auteur is goed belezen, legt
de nadruk op respect voor ieders overtuiging, maar ziet toch wel wat veel de
negatieve kant van filosofen die met hem van mening verschillen. Ook het aspect
van indifferentisme, van de onmacht om te geloven in een tijd van secularisme,
komt te weinig ter sprake. Hierdoor blijft het werk teveel in de sfeer van het
speculatieve vastzitten en ligt de grootste verdienste in de historische beschouwingen
der eerste hoofdstukken.
J.H. Nota
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Maaseik. - Deputatie van de provincie Limburg, Hasselt, 1969, 188 pp., BF.
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pp..
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Strayer, Joseph R. - On the Medieval Origins of the Modern State. - Princeton
Univ. Press, Princeton N.J., 1970, 114 pp., $ 5.
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Leuven, 1970, 363 pp..
Ziegler, Philip - The Black Death. - Pelican, Penguin Books, Harmondsworth,
1970, 331 pp., 8/-.

Arthur Marwick
The Nature of History
Macmillan, London, 1970, 272 pp., Papermac editie 15/-, hard cover 50/-.
Is geschiedenis een wetenschap? Zo ja, wat voor wetenschap? Wat wil zij? Wat
voor nut heeft haar beoefening? Waar staat zij tussen de andere wetenschappen?
Met wat voor materiaal werkt zij? Met wat voor problemen worstelt zij?
Het is voor de beoefenaars en de liefhebbers van de geschiedenis wel eens nodig
deze vragen onder het oog te zien want de geschiedenis heeft er in deze tijd een
harde dobber aan om haar aanzien en haar zelfstandigheid als wetenschap te
handhaven. Haar aanzien heeft het hard te verduren tegen de stormloop van en
naar de natuurwetenschappen en haar zelfstandigheid wordt bedreigd door de
sociale wetenschappen, die de geschiedenis helemaal alleen voor zich opeisen en
iedere historicus die zijn eigen weg gaat, aan de verachting proberen prijs te geven.
De wetenschap der geschiedenis moet zich dus meer dan ooit bezinnen op haar
wezen, haar taak, haar nut, haar plaats.
Zij heeft dat in de loop van de eeuwen al herhaaldelijk gedaan; zij heeft zélf al
een lange geschiedenis. Zij heeft óók perioden doorgemaakt waarin haar arrogantie
- de opvoedster van koningen! - groter was dan haar werkelijke waarde - de
‘schaaren-lijmpot-wetenschap’.
Die lange weg nu van voortdurende zelfbezinning beschrijft professor Arthur
Marwick in dit boek en daarbij handelt hij in overeenstemming met een van zijn
stellingen, dat het tot de taak van de historicus behoort leesbaar proza te schrijven.
Helder en met goed gekozen voorbeelden beschrijft hij de wijze waarop de
geschiedschrijvers in verschillende tijden hun taak hebben opgevat. Zijn meest
belangwekkende beschouwingen echter wijdt hij aan de plaats die de geschiedenis
inneemt tussen de andere wetenschappen. Daarbij betoogt hij tegenover de
natuurwetenschappen, dat de geschiedenis haar eigen nut heeft voor de mensheid
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en tegenover de sociale wetenschappen, dat zij zich niet door deze wetenschappen
exclusief kan laten annexeren omdat zij, met alle respect voor haar bindingen met
deze wetenschappen, soortgelijke bindingen heeft met verschillende andere - de
literatuur en de wijsbegeerte bijvoorbeeld - die met hetzelfde recht als de sociale
wetenschappen van haar diensten gebruik kunnen maken.
Een interessant boek - ook voor de leek die van geschiedenis houdt. Al ware het
slechts omdat het grondig afrekent met het lachwekkend gedoe van
televisie-quizmasters, die de goêgemeente willen doen geloven dat wie maar
jaartallen, portretten en de voorvaderen van god-weet-welke lang vergeten vorst
kan opdreunen, ‘geschiedenis’ kent.
Hans Hermans

Vlaanderen West
Lannoo, Tielt-Utrecht, 1970, 104 pp., 148 pl., BF. 700.
Vlaanderen West draagt alle sporen van een boek dat in opdracht is gemaakt en
niet vanuit een inspiratie is ontstaan. De inleiding van Karel Jonckheere niet te na
gesproken, kan dit foto-album best vergeleken worden met een officiële toespraak,
waarin veel woorden worden gebruikt om

Streven. Jaargang 24

434
weinig te zeggen. Knappe, minder knappe en ronduit banale foto's van W. De Mulder,
Jean Mil en Roger Vansevenant belichten plichtmatig alle aspecten van het
landschap en van het leven van de bevolking. Ze wisselen elkaar af zonder dat er
uit hun samenstelling ergens een vonk slaat. Ze worden toegelicht door Jozef Deleu
en begeleid door een keuze poëtische teksten, gekozen door André Demedts.
Vlaanderen West was iets meer en levendigers waard dan dit dure boek.
S. Heester

Georges De Lagarde
La Naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Age,
III Le Defensor Pacis
Nauwelaerts, Louvain, 1970, XX en 390 pp., BF. 530.
Marsilius van Padua is geen auteur die nog in brede kringen gelezen wordt, maar
zijn werk staat nog wel steeds midden in de belangstelling bij vakgeleerden en sinds
S. van dit werk een eerste uitgave publiceerde is er heel wat verschenen, waarmee
hij zijn voordeel kon doen of waartegen hij meende te moeten reageren. In het eerste
deel plaatst hij Marsilius in zijn historische omgeving, behandelt hij de verschillende
uitgaven van de Defensor Pacis, maakt hij uitvoerig melding van de moderne vorsers
die zich met dit werk hebben beziggehouden en geeft hij een algemeen overzicht
over de auteur, zijn werk en de handschriften. In het tweede onderdeel bespreekt
hij dan heel uitvoerig de hoofdthema's van het werk van Marsilius. Het burgerlijk
bestuur is de wezenlijke bescherming van de vrede. Daarom moet aan het burgerlijk
gezag de volmacht van haar macht gegeven worden en wel op alle domeinen.
Daaraan zijn alle gezagsdragers onderworpen. Om de bevrijding van de
gemeenschap te voltooien moet aan hen die zich de dragers van de geestelijke
macht noemen, het recht ontnomen worden om zich voor te stellen als de geëigende
vertolkers van een door God geopenbaarde waarheid. M. ontkent niet het goddelijk
karakter van het priesterschap, maar hij holt het uit, door het alleen de taak van
prediking en onderrichting toe te kennen. Maar ook daarop dient het burgerlijk gezag
in de persoon van de vorst toezicht te houden. Deze wijst de candidaten aan,
onderhoudt hen en oefent toezicht op hen uit. M. vindt de universaliteit van het
geloof in contradictie met de herleving van de heidense stad, waarvan hij zich
onbewust de voorvechter maakt. Door een bewonderenswaardige analyse van de
teksten laat S. zien, dat M. ondanks zijn verzet tegen het kerkelijk gezag geen
voorloper is van bepaalde democratische stromingen van onze tijd en plaatst hij,
gesteund door een enorme eruditie van de auteurs die aan M. zijn voorafgegaan,
deze auteur geheel in het midden van zijn tijd. Want M. bleef ondanks alles een
middeleeuwer. In het derde onderdeel laat S. zien, dat M. geen oorspronkelijke
geest is geweest. Daarom vindt men in zijn werk zoveel contradicties. De Defensor
Pacis is een machtige uitdrukking van hetgeen reeds door Frederik II in beweging
werd gezet en het werk heeft de sterke invloed ondergaan van de ‘gemeentepolitiek’
van de Italiaanse steden in zijn dagen en van de averroistische filosofie.
Dit werk, waarvan deze weergave maar een heel summier overzicht kan geven,
is een voorbeeld van historisch-kritische benadering van een veel besproken
middeleeuws auteur.
P. Grootens
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Ronald Jessup
South-East England
Thames and Hudson / Denis Borgerhout, 1970, 273 pp., 75 pl., 57 tek.,
geb. BF. 307.
Het gebied Zuid-Oost Engeland heeft van in de vroegste Europese geschiedenis
een grote rol gespeeld door de aantrekkingskracht die het uitoefende op de bevolking
van het vasteland. Het deed dienst als poort tot Groot-Brittannië. Ronald Jessup
behandelt de geschiedenis van dit gebied vanaf de prehistorie tot aan de inval van
de Saksen of het einde van de Romeinse bezetting. Door de belangrijkheid van het
gebied, maar ook door de manier van behandelen, maar door de aandacht voor de
archeologische methodiek, gaat het belang van dit boek ver boven de lokale
geschiedenis uit: het geeft een inzicht in de hele ontwikkeling van de Westerse
beschaving tot aan de vijfde eeuw voor Christus. Het bevat uitgebreide bibliografie
en voor de eventuele bezoeker een lijst van de vindplaatsen die kunnen bezocht
worden.
G. Bekaert
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Cultuuranalyse
Bakewell, Joan, en Nicholas Garnham - The new priesthood. British television
today. - Allen Lane, London, 1970, 314 pp., 50/-.
Berteaut, Simone - Piaf. - Allen, London, 1970, 440 pp., 60,-.
Bruyn, Frans de, en Fernand Auwera - Vlaanderen vandaag. - Bruna, Utrecht
/ Antwerpen, 1970, 256 pp., BF. 185.
Dermott, Benjamin - Supergrow. - Gollancz, London, 1970, 128 pp., 40/-.
Elgozy, Georges - Les damnés de l'opulence. - Calmann-Lévy, Paris, 1970,
331 pp..
Melly, George - Revolt into style. The pop arts in Britain. - Allen Lane, London,
1970, 245 pp., 50/-.
Revel, Jean-François - Ni Marx, ni Jésus. - Laffont, Paris, 1970, 266 pp..
Schulz, Charles M. - Een maaltje Charlie met Snoopy toe. - Bruna, Utrecht,
1970.
Schulz, Charles M. - Niemand is volmaakt, Charlie Brown. - Bruna, Utrecht,
1970.

Leo Riedé
Mannen onder elkaar
Drie homofielen over zichzelf en anderen. Arbeiderspers, Amsterdam,
1970, 169 pp..
Drie homofielen, 35, 62 en 48 jaar oud, praten over hun ervaringen en verhoudingen;
aangevuld met een momentopname van een groep homofielen ‘onder elkaar’. L.
Riedé heeft oog en oor voor het schilderachtige detail, de kleurrijke taal, en stemt
vooral af op het ‘ongewone’. Het is van een irriterende journalistieke vlotheid, maar
afgezien van het vertrekpunt - de conceptie die achter de hele opzet zit, heeft een
boek als dit ongetwijfeld z'n nut bij een deel van het publiek. Het functioneert namelijk
zo: met grote flair voor het sensationele heeft Riedé personages gekozen die op
de een of andere manier de nieuwsgierigheid van de lezer kunnen prikkelen; maar
hij heeft ze tevens gekozen ook vanwege hun geruststellende burgerlijke
gewoonheid. ‘Eigenlijk zijn het gewone mensen’ is de leidraad van dit boek. Het
hoeft dus niet gelezen te worden door lezers die reeds goed geïnformeerd zijn of
ernstige informatie wensen. Het is dus meer de ‘werkwijze’ dan de ‘mentaliteit’ die
er achter schuilgaat, die ik hier wenste te verdedigen.
E. De Kuyper

Albert Sigusse
Salauds de Jeunes
Ed. Denoël, Paris, 1970, 242 pp..
Dit boek is duidelijk geschreven voor Franse volwassenen die onbegrijpend staan
tegenover het voor hen angstaanjagend jeugdfenomeen. Zonder in jeugdidolatrie
te vervallen, vanuit een oprechte bekommernis en bewogenheid voor de jongeren
en een besef van wat deze discriminatie betekent voor de sociale en mentale sfeer
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in Frankrijk, bereikt Sigusse op een even efficiënte als briljante manier de groep
lezers die hij op het oog had. Zijn pleidooi voor gewoon een erkenning van de jonge
mens in de Franse maatschappij schrijft hij neer in die aparte Franse journalistieke
stijl die men ‘rageur’ kan noemen (een koelbloedige woede!) en stoffeert hij met
talloze feiten, gesprekken met onderwijzers, professoren, ‘bachot’-juryleden,
interviews van jongeren en ouders. Hij vertrekt vanuit het opvoedingsprobleem: ‘het
Franse onderwijssysteem leidt onvermijdelijk tot jeugdcriminaliteit’ is één van zijn
leitmotieven (die hij in de mond legt van zowel een lyceumdirectrice als van een
professor; eigenaardig genoeg dezelfde uitlating kon men ook lezen in Des
professeurs, pour quoi faire?). Uit de wijze waarop Sigusse dan overgaat naar
andere problemen (zoals de familiale) en de meer sensationele gevallen die de
koppen van de pers halen (drugs, zelfmoord, abortus, jeugdmisdadigheid op z'n
ruimst) merkt de lezer vlug dat deze stelling alles behalve een goedkope
journalistieke leuze is. Het Franse onderwijssysteem is inderdaad ‘crimineel’, en S.
weet er de lezer bovendien attent op te maken dat een linkse regering hier weinig
of geen verbetering in zou kunnen brengen: de kwaal zit veel dieper. Tot slot, een
opmerking: typerend leek mij dat er zo weinig over seksualiteit gesproken wordt in
dit boek. Eén van de geïnterviewde jongeren zegt: ‘dat probleem hebben we niet’
en uit de context klinkt heel duidelijk dat hij zich dat probleem ‘nog niet’ kan
permitteren! Het ontbreken van deze problematiek in die context leek me erg
kenschetsend voor het hele Franse leefklimaat in de jaren zestig. Je kunt dit
leefklimaat vanuit België gemakkelijk aanvoelen: omdat we toch nog altijd met onze
rug naar het Noorden gekeerd staan, met ons gezicht naar Frankrijk. Daarom een
erg bruikbaar werk voor Zuid-Nederland.
E. De Kuyper
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Politiek
Verwey, Drs. W.D. e.a. - Hel en hemel. De rol van de katholieken in Vietnam.
- (Anthos) Bosch en Keunig / In den Toren, Baarn, 1970, 143 pp., f 7,50.

Boris Meissner
Die deutsche Ostpolitik 1961-1970 - Kontinuität im Wandel.
Dokumentation
Wissenschaft und Politik, Köln, 1970, 448 pp., DM. 38,-.
De auteur onderscheidt in de Duitse oostpolitiek drie vlakken: de betrekkingen met
de Sovjet-Unie, die met de andere oostbloklanden en ten derde die met de DDR.
In de ontwikkeling van de Oostpolitiek zijn twee fasen onderscheiden. De eerste
begon met de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken in Berlijn in
1954, hield zich uitsluitend bezig met de verhoudingen met de Sovjet-Unie en
bereikte een hoogtepunt in 1955 met het aanknopen van diplomatieke betrekkingen
tussen Moskou en Bonn. In de tweede fase trachtte de Bondsrepubliek contacten
aan te knopen met de andere Oostbloklanden. Dit begon in 1961. In deze tweede
fase zijn nog drie stadia te onderscheiden: de overgang tot een flexibele Oostpolitiek
(1961-1966), de nieuwe oostpolitiek van de grote coalitie CDU-SPD (1966-1969)
en de politiek van de coalitie tussen de SPD en de FDP. De overgang tot een
flexibele oostpolitiek werd vooral bevorderd onder Adenauer en Erhard door de
toenmalige minister van buitenlandse zaken dr. G. Schröder. Het tastbare resultaat
van deze politiek was het aanknopen van handelsbetrekkingen met Polen, Roemenië,
Hongarije en Bulgarije. Onder Kiesinger, met Brandt als minister van buitenlandse
zaken, werd vooral de nadruk gelegd op de betrekkingen met de Sovjet-Unie. Daarbij
werden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met Roemenië, de diplomatieke
betrekkingen met Joegoslavië werden hersteld en in Praag werd een handelsmissie
gevestigd. Deze toenaderingspolitiek wordt door de huidige coalitie voortgezet.
Natuurlijk waren er tegenslagen vooral door de houding van de Sovjet-Unie, bv. de
oprichting van de Berlijnse muur en de inpalming van Tsjechoslovakije in 1968. Een
standaardwerk.
A. Van Peteghem

H. M. Enzensberger, Hrsg.
Freisprüche
Revolutionäre vor Gericht
Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 460 pp., DM. 20,-.
In deze bundel vinden we de verdedigingsredes of ook de laatste woorden die
talrijke, bekende, maar ook onbekende revolutionairen tijdens terechtzittingen hebben
gesproken. Nederland levert alleen een bijdrage met het pleidooi van Mohammad
Hatta voor de rechtbank in Den Haag. Het zou overigens mogelijk zijn om alleen
voor ons land een dergelijke bundel samen te stellen met pleidooien van anarchisten
en socialisten van het einde van de vorige eeuw of het begin van deze. Het is alleen
de vraag of de teksten nog te vinden waren. De verzamelaar heeft deze teksten
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vooral in de instituten in Moskou en Amsterdam kunnen vinden. Verder zal er wel
niet veel meer bestaan.
In zijn slotwoord wijst Enzenberger er op dat verdedigingsredes van deze soort
niet meer voorkomen in de politieke processen van deze tijd. In de vorige eeuw en
in het begin van deze was er nog een soort wederzijds respect tussen revolutionair
en rechter. Nu ontbreekt dat volkomen. De schrijver wijst in dat verband op het
proces tegen Boby Seale, waarbij de rechter de verdachte liet knevelen, de
verdedigers veroordeelde en de getuigen intimimeerde, terwijl de verdachten van
de zitting een happening probeerden te maken. Een dergelijk gebrek aan wederzijds
respect bleek ook bij het Haarlems proces tegen de Beverwijkse bezetters. Men
mag wel aannemen dat de revolutionairen van toen de rechters beschouwden als
integere vijanden en de rechters hunnerzijds toen op een soort neutrale manier hun
plicht meenden te doen. Nu voelen de rechters zich duidelijk persoonlijk bedreigd,
zoals in ons land zo duidelijk bleek uit het optreden van de Heer Nomes in de
Maagdenhuisprocessen. Van de kant van de revolutionairen bestaat er geen respect
meer voor de mannen achter de tafel, die zij alleen maar kunnen zien als een
verlengde van het politieapparaat.
C.J. Boschheurne
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Gedragswetenschappen
Andriessen, Drs. H.C.J. - Groei en grens in de volwassenheid. - Dekker & v.d.
Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1970, 371 pp., f 29,50.
Aubry, Jean-Marie - Dynamique des groupes. - Ed. Universitaires, Paris, 1970,
105 pp..
Bol, E. - Informatie over leren en onderwijzen. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
1970, 139 pp., f 15,-.
Bourdain, Alain - Mc Luhan. - Ed. Universitaires, Paris, 1970, 142 pp..
Cooper, David - Psychiatrie en anti-psychiatrie. - Boom, Meppel, 1970, 138
pp., f 10,-.
Geets, Claude - Psychanalyse et morale sexuelle. - Ed. Universitaires, Paris,
1970, 143 pp..
Cressant, Pierre - Levi Strauss. - Ed. Universitaires, Paris, 1970, 155 pp..
Griend, Dr. Ir. P.C. van de - De ongedisciplineerde pedagoog. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 23 pp., f 2,80.
Klink, Thomas - Pastoraat - een perspectief op het persoonlijk eigene. - Van
Gorcum, Assen, 1970, 146 pp., f 12,90.
Kollaard, Dr. U.H. - School en Wetenschap. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
1970, 152 pp., f 19,50.
Palmier, Jean-Michel- Lacan. - Ed. Universitaires, Paris, 1970, 156 pp..
Reuben, David - Alles wat u over sex wou weten. - Bruna, Utrecht, 1970, 288
pp..
Sprenger, W.H. - Een alternatieve pedagogische academie. - Van Gennep,
Amsterdam, 1970, 98 pp., f 5,90.
Wulms, Guido, en Miei Vlecken - Dokter, dokter, mijn school is ziek. - Desclée
De Brouwer, Brugge, 1970, 63 pp., BF. 65.

A. Elkes en J.G. Thorpe
Psychiatrisch vademecum
(Prisma-compendia), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 205 pp..
Dit boekje bedoelt te zijn een samenvattend overzicht van de psychiatrie en de
klinische psychologie. Bij elk afzonderlijk onderwerp wordt een definitie gegeven
gevolgd door relevante hoofdbegrippen, korte historische-, therapeutische- en
praktisch-organisatorische notities. Wat betreft laatstgenoemde notities hebben de
bewerkers (een Nederlander en een Belg) informatie toegevoegd voorzover van
belang voor de voorzieningen en regelingen in Nederland en België. Qua opzet
verdient deze uitgave alle respect. Wat de lezer inhoudelijk voorgeschoteld krijgt
stelt echter teleur. De oorspronkelijke Engelse uitgave past al niet in het ten onzent
aanvaarde denkraam: de benadering van ettelijke psychiatrische begrippen is
verouderd of geheel obsoleet, nog afgezien van het feit dat de uitvoerigheid per
onderwerp sterk uiteenloopt. De vertaling laat te wensen over, in enkele
formuleringen zo zelfs dat de terzakekundige lezer zich afvraagt of de Engelse
auteurs hun authentieke visie er in zouden terugvinden. In de toevoegingen van de
bewerkers, waaraan zeker moeite en tijd is besteed, zitten onderdelen die niet of
althans niet meer kloppen met wat actueel dienend is.
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Dat deze bespreking overwegend negatief is uitgevallen, kan samenhangen met
het hoge verwachtingspatroon van de recensent. Anderzijds meent ondergetekende
dat het onderhavige boek veel had kunnen winnen met een kritischer afwerking.
J.J.C. Marlet

Dr. W. Meuwese
Onderwijsresearch
Aula nr. 439, Spectrum, Utrecht, 1970, 439 pp..
Het eerste wat iemand die zich met onderwijs bezig houdt, moet kunnen is
belangstelling wekken bij zijn leerlingen voor de kennis, het inzicht of de vaardigheid
die hij voornemens is hun bij te brengen.
Leest men echter dit boekje, dat nota bene een inleiding bedoelt te zijn in de
methodiek van de onderwijswetenschap zélf, dan krijgt men de indruk dat de schrijver
ervan deze gulden regel doodgewoon naast zich neer heeft gelegd. O zeker, er
staan interessante en behartigenswaardige dingen in. Over de noodzaak bijvoorbeeld
om zich in het onderwijs duidelijk en zo concreet mogelijk voor de geest te stellen
wáár men de leerlingen precies heen wil brengen en op welke wijze men gaat
aftasten in hoeverre
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men dit doel inderdaad heeft bereikt. Maar om deze interessante en
behartigenswaardige dingen te vinden dient men zich door een brijberg van
wetenschappelijk (of beter: quasi-wetenschappelijk) bargoens heen te worstelen.
Neem nu een passage als deze:
‘Toepassing van multivariate mathematische technieken zoals factoranalyse en
clusteranalyse kan leiden tot opsporing van fundamentele dimensies, waarmee de
verzameling kan worden beschreven. Een verzameling doelstellingen waarvan de
dimensionaliteit en de hiërarchische ordening op prioriteit is vastgesteld kan worden
geëvalueerd op volledigheid, overbodige elementen en afleidbaarheid uit de
doelstellingen van het grotere systeem, waarbinnen het beschouwde
onderwijssysteem wordt ontworpen’ (pp. 22-23).
Van dit soort abracadabra - een modeverschijnsel in de sociologische literatuur
- wemelt dit boek. Ten dele volkomen overbodig. Dr. Meuwese acht het bijvoorbeeld
nodig op p. 14 van zijn boek een nagenoeg ondoordringbare wiskundige formule
uit te werken van een ‘rationele beslissing’, alleen om op de volgende bladzijde
doodleuk te vertellen, dat het ook eenvoudiger kan. Dit is niets anders dan niet ter
zake doende, flauwe wetenschappelijke arrogantie.
Dr. Meuwese verwijt de onderwijspractici, dat zij een welgedefinieerde taal missen.
Wat hém ontbreekt is het vermogen om zijn bevindingen en beschouwingen in klare,
verstaanbare Nederlandse taal mee te delen. Wil men weten wat er aan het
onderwijs, met name aan het universitair onderwijs in Nederland mankeert, dan
moet men proberen dit boek te lezen; het is een schoolvoorbeeld van hoe het niet
moet.
Hans Hermans

Prof. Dr. J.H. van den Berg
Wat is psychotherapie
Callenbach, Nijkerk, 1970, 55 pp., f 5,90.
De vraag: wat is psychotherapie? kan met recht gesteld worden nu de sectoren
seksualiteit en agressie in de mens, in tegenstelling tot vroeger, door de maatschappij
uit hun frustrerend verzwijgen zijn verlost en door de spraakmakende gemeente in
onze maatschappij als vanzelfsprekendheden in de mond worden genomen. Als de
psychotherapie nu een patiënt moet helpen om datgene wat niet in de maatschappij
tot erkenning mag komen, in een relatie met een ander aan het woord te laten
komen, wat is dan nu de sector die verdrongen wordt en waaraan velen lijden,
‘gekenmerkt door een mild, haast vriendelijk soort ongeluk’ (p. 38).
Van den Berg beantwoordt deze vraag met het woord ‘spiritualiteit’. In deze sector
bevindt zich ‘het een en ander’. Van oudsher heet dat een en ander: ‘God’ (p. 36).
In het hedendaagse maatschappelijk leven is ‘God’ een witte sector geworden. Dit
verschijnsel, secularisatie geheten, brengt de mensen tot een eenzaamheid, waar
men niet meer met zijn God alleen kan zijn. Dit heeft tot gevolg dat meer dan ooit
de mens behoefte heeft aan gezelligheid, aan gemeenschappelijkheid, aan
‘samenplakken’ teneinde het tekort aan de Ene te doen verdoven door een leven
met velen. Het onderlinge woord camoufleert de eenzaamheid. Woorden zijn er bij
gebrek aan stilte. Wanneer nu, zo gaat Van den Berg verder, men die plaats van
zijn God niet meer kent, dan kent men ook zijn eigen plaats en die van anderen niet.
Het samenzijn van mensen is vaag geworden. Er ligt een mist in de relaties. ‘Een
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mist van onware, oneerlijke, waardoor chaotische menselijke relaties. Degenen die
in de chaos verdwaalden, heten neurotici. Met deze chaos om zich heen belanden
de neurotici thans bij de psychotherapeut’ (pp. 47/48). De taak van de
psychotherapeut is dan ook, volgens Van den Berg, advocaat te zijn van een
menselijke ongelijkheid, door de patiënt zijn eigen onvervreemdbare ongelijkheid
te laten vinden. De patiënt zoekt thans bij de therapeut de ordening van zijn gehele
maatschappelijke leven, zijn eigen plaats in dat leven. De patiënt zou dat niet hoeven
te doen, wanneer de sector van spiritualiteit niet onbewust was geraakt. De therapeut
wacht totdat deze witte sector door onze maatschappij wordt erkend. Hij wacht tot
hij wordt afgelost, zo zegt Van den Berg. Laat ons hopen, zo besluit de schrijver,
dat dit spoedig gebeurt. ‘Ja, laat ons uitzien, dat de bewuste terugkeert, die hij
vervangt!’ (p. 52). Tot zover Van den Berg. De rest zullen we wellicht horen in een
volgend boek van de veelschrijvende en toch eenzaam blijvende therapeut, die Van
den Berg is. Terecht is dat velen in onze maatschappij die eigen naam zijn vergeten,
waarmee ze door hun moeder en God van de straat worden geroepen.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Bierman, Marten - Krakende ruimte. - Katernen 2000, Amersfoort, 1970, 7/8.
Carrière, R. en W. Verburg - Het tweede ontwikkelingsdecennium. - Katernen
2000, Amersfoort, 1970/6.
Dessauer, Friedrich - Kooperative Wirtschaft. - Knecht, Frankfurt, 1970, 185
pp., DM. 14,80.
Enzensberger, Hans Magnus - Bouwdoos voor de theorie van de massamedia.
- Katernen 2000, Amersfoort, 1970/5.
Ferris, Paul - Men and Money. - Pelican, Penguin Books, Harmondsworth,
1970, 310 pp., 8/-.
Furtado, Celso - Economic Development of Latin America. - Cambridge
University Press, London, 1970, 271 pp., £ 3.5 cloth, 22/- paper.
Gordon, Donald C. - The Moment of Power. - Prentice Hall International,
Englewood Cliffs, 1970, 178 pp., 30/-.
Mitscherlich, A. - De stad van de toekomst. - Katernen 2000, Amersfoort,
1970/4.
Nuyens, Dr. F.J.C.J. - Maatschappijleer voor jonge mensen. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1969, 159 pp..

Dr. C.A. de Geus
Huisarts en kankerpatiënt
(Medische Reeks Mens en Gezin), Van Gorcum, Assen, 1970, 172 pp.,
f 17,50.
Het voorliggend boek is de handelsuitgave van een proefschrift. In de eerste
hoofdstukken heeft de schrijver zijn gedachten neergelegd over gezwelgroei als
een proces in de ruimte en in de tijd en de wijze waarop dit proces - dat in het lichaam
een ziekte teweegbrengt - zich aftekent binnen de verhouding mens-milieu,
onheilbrengend en onheilspellend. De plaats die de kanker in de belevingswereld
inneemt dringt zich op aan zieken en gezonden. Met ‘de gevreesde ziekte’ binnen
de gezichtskring dient de huisarts een poging te doen haar aanwezigheid in de
antropo-pathologie ook in te sluiten in zijn opvatting van de mens.
Vervolgens werkt de auteur het vraagstuk van de hulpverlening aan de
kankerpatiënt verder uit, hierbij voortbouwend op de voorafgaande beschouwingen.
Om een indruk te krijgen hoe deze hulpverlening door de huisarts de facto
geschiedt, verzocht de schrijver aan 60 collegae om hem hierover casuïstisch
materiaal te verschaffen met de nadruk op de artspatiënt-verhouding onder bepaalde
omstandigheden. Mede op grond van inhouden uit de ontvangen verslagen komen
slotbeschouwingen tot stand met betrekking tot de verhouding arts-patiënt-gezin.
Deze lofwaardige studie verdient een aparte hulde omdat Dr. de Geus er in is
geslaagd een boek te schrijven dat ook voor nietmedici begrijpelijk is, nog afgezien
van de voortreffelijke stijl waarin hij zijn gedachten goot.
J.J.C. Marlet

Edward James
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America Against Poverty
Routledge & Kegan Paul, London, 1970, 128 pp., £ 1,5.
Armoede is iets, dat de gemiddelde Amerikaan maar moeilijk in het beeld van zijn
land kan plaatsen.
Blijvende armoede, wel te verstaan.
Veel Amerikanen gaan er trots op dat hun voorouders straatarm naar Amerika
kwámen of dat zij zelf in hun jeugd arm waren, arm begonnen. Maar als iemand in
een land van onbegrensde mogelijkheden arm blijft moet er toch iets aan hem
mankeren. Dan is hij een mislukking. Niet opgewassen tegen de uitdaging van een
weliswaar harde maar toch oeverloze kansen biedende wereld.
Sinds een aantal jaren echter is dit beeld van de armoede in de gedachtengang
van de Amerikanen aan het tanen. Vrijwel dagelijks worden zij door de publiciteit
met hun neus op de cijfers geduwd, die onloochenbaar uitwijzen dat meer dan een
vijfde van de hele bevolking der Verenigde Staten leeft van een inkomen beneden
het bedrag dat daarginds als bestaansminimum wordt aangenomen. In armoe dus.
Die armoe ziet er weliswaar anders uit dan de armoe elders, in Latijns Amerika of
India bijvoorbeeld, maar armoe is nu eenmaal een relatief begrip. De Amerikanen
hebben de laatste tijd de armoede in hun eigen land ‘ontdekt’!
Maar - ook weer typisch Amerikaans - zij denken in hetzelfde patroon als vroeger
verder, alleen omgekeerd. Zij zien het niet meer zo dat Amerika de armen uitdaagt,
maar dat de armoe Amerika uitdaagt.
En hoe Amerika die uitdaging beantwoordt - vanaf Roosevelt tot Nixon - is het
thema van dit uitstekende en heldere boekje over de sociale wetgeving van de
Verenigde Staten. Een voor de Europeaan moeilijk te begrijpen wetgeving omdat
zij is aange-
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past aan het ingewikkelde federatieve systeem van het Amerikaanse staatsrecht.
Maar juist daarom zo'n nuttig boekje.
Hans Hermans

Harold M. Schmeck jr.
De artificiële mens
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 250 pp., f 5,-.
In een goede vertaling (van P.F. Kenninck) ligt hier een boek waarvan de
oorspronkelijke titel luidt ‘The semi-artificial man’. De bepaling ‘semi-’ is uit de
Nederlandse titel weggevallen en vervangen door een specifieker bepalende
ondertitel. Wie iets wil lezen over laboratorium-mensjes moet een ander boekje
pakken. Het onderhavige is geschreven door een journalist, wetenschappelijk
medewerker van de New York Times. Een uitstekend leesbaar verhaal over de
ontwikkeling van kunstmatige organen en over orgaantransplantatie. De auteur
heeft zich terdege in het onderwerp verdiept, wat niet alleen blijkt uit de passage
over onze landgenoot Kolff. De niertransplantatie kreeg in dit boek de meeste
aandacht.
Hoewel bepaalde ethische aspecten van de problematiek door Schmeck al worden
aangeduid, is als slotbeschouwing een redevoering van Belding H. Scribner (1964)
bij de opening van het jaarlijkse congres van de American Society for Artificial Internal
Organs opgenomen. Deze medicus denkt over ethische vraagstukken bij het gebruik
van kunstmatige organen nogal rigoureus. Zijn betoog biedt veeleer stof tot
diepergaande discussie dan dat het weloverwogen oplossingen aandraagt. De trant
is overigens even bevattelijk als van Schmeck.
J.J.C. Marlet

J.E.S. Fawcett
The Application of the European Convention on Human Rights
Oxford University Press, Oxford, 1969, 368 pp., 75/-.
De Europese Conventie tot bescherming van de mensenrechten en van de
fundamentele vrijheden dateert van 1954. Sedertdien zijn de bepalingen van deze
Conventie herhaaldelijk aangevoerd in rechtsgedingen voor allerlei rechtsprekende
colleges in Europa. Er heeft zich dus rondom de Conventie een zekere jurisprudentie
gevormd en vastgelegd in ongeveer 3000 uitspraken in alle landen en talen.
Fawcett, een der leden van de Europese Commissie voor de mensenrechten,
heeft deze jurisprudentie verzameld en er in dit boek een overzicht van gegeven.
Hij interpreteert de Conventie niet zelf. Hij gaat artikel voor artikel en soms voor
ieder artikel zinsnede na zinsnede na, overal precies aangevend wat de verschillende
instanties die ermee te maken kregen, erover te zeggen hadden. Hier en daar, waar
verschillende van die instanties elkaar tegenspreken, laat hij wel een duidelijke
voorkeur voor één interpretatie doorschemeren, maar hij neemt die dan ook geheel
voor zijn persoonlijke rekening.
Zo'n verzameling jurisprudentie biedt natuurlijk geen enkele waarborg voor een
algehele doorlichting van de Conventie. De mate waarin dit geschiedt, hangt af van
de mate waarin de verschillende artikelen van de Conventie voor de rechtsprekende
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instanties werden aangevoerd. De artikelen 5 en 6 bijvoorbeeld, handelend over de
vrijheidsbeperking en de verzekering van een eerlijk rechtsgeding, kwamen veel
meer in discussie dan een der andere. Fawcett heeft niet minder dan 120 bladzijden
van zijn boek nodig voor de jurisprudentie rondom deze twee artikelen alleen. Andere
moeten het met een paar bladzijden doen; zij kwamen in de rechtszalen nauwelijks
ter sprake. Dit is echter een euvel dat nu eenmaal alle jurisprudentie aankleeft.
Jurisprudentie bedrijven is materiaal verzamelen en om materiaal te verzamelen
moet het er ook zijn.
In ieder geval is dit een bijzonder waardevol boek voor ieder die als advocaat of
rechter met de Conventie te maken krijgt.
Hans Hermans
Seymour Martin Lipset
Revolution and Couterrevolution
Change and Persistence in Social Structures
Heinemann, London, 1969, 466 pp., 63/-.
Geschiedenis en sociologie vullen elkaar aan.
Lipset, hoogleraar aan de Harvard Universiteit, socioloog van grote vermaardheid,
geeft daarvan in dit boek getuigenis. En een voortreffelijk getuigenis.
Voortreffelijk is bijvoorbeeld zijn eerste opstel, waarin hij aan de hand van allerlei
historische gegevens de Amerikaanse volksaard vergelijkt met de Canadese. Beiden,
de Amerikanen zowel als de Canadezen, hebben van het Oosten uit geleidelijk het
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Westen ‘veroverd’. Maar de Amerikanen hebben dat op een heel andere manier
gedaan dan de Canadezen. In Amerika gingen de ‘pioniers’ voorop. Vrijbuiters, die
zich van God noch gebod iets aantrokken en waar de dienaren van het staatsgezag,
die achter hen aan kwamen, naderhand de grootste moeite mee hadden. In Canada
echter werd de ontsluiting van het Westen van staatswege gepland. Daar gingen
niet de pioniers voorop maar de soldaten en de politie. De mythe van de pioniers
en van het wilde Westen leeft dan ook in Canada helemaal niet. De neiging tot
gezagstrouw en tot onderwerping aan de wet is er veel groter dan in Amerika. Dat
is overigens maar één van de verschillen tussen de aard van Canada en die van
Amerika; Lipset geeft er veel meer aan.
In zijn tweede essay vergelijkt hij de Amerikaanse ondernemersmentaliteit met
die van Latijns-Amerika en gezien de toenemende betrekkingen tussen het
Amerikaanse en het Latijnsamerikaanse bedrijfsleven is een dergelijke vergelijking
bijzonder belangwekkend. Ook voor Europese bedrijven overigens, die met
Latijns-Amerika zaken doen.
In weer een ander essay behandelt hij zeer uitvoerig de verhouding tussen
godsdienst en politiek in de Verenigde Staten en rekent hij af met de misvatting dat,
gegeven de grondwettelijke scheiding tussen kerk en Staat, de godsdienstige
overtuiging van de kiezers geen rol zou hebben gespeeld in de grote politiek. Dat
heeft zij van het allereerste begin wél.
Een vierde essay handelt over de achtergronden van de toenemende rechtse
sympathieën en de anti-neger gevoelens in Amerika. Een vijfde over de
modernisering van de politiek in het hedendaagse Europa. En zo heeft hij twaalf
studies bijeen gebracht.
Een bijzonder belangrijk en zeer lezenswaardig werk.
Hans Hermans
D. Roy and Betty A. Laird
Soviet Communism and agrarian Revolution
Pelican Books, Harmondsworth, 1970, 158 pp..
Marx heeft weinig geschreven over agrarische problemen. Hij analyseerde de
complexe problemen van de geïndustrialiseerde samenleving in de 19e eeuw. Hij
meende dat door accumulatie van kapitaal en verslechtering van de situatie van de
arbeidende klasse de basis werd gelegd voor een socialistische omwenteling.
Industrialisatie was m.a.w. een voorwaarde voor het ontstaan van een socialistische
maatschappij. Dat het tsaristische Rusland niet geïndustrialiseerd was, bleek dan
ook een groot probleem voor de revolutionairen van 1917: Lenin moest voor zijn
eerste agrarische program te rade gaan bij de linkse sociaalrevolutionairen.
Stalin trachtte vanaf 1927 een oplossing te vinden door de landbouw te
collectiviseren. Dit leidde tot een daling i.p.v. een stijging van de
landbouwproduktiviteit in de Sovjet Unie.
Ook nu blijkt dat collectivisatie à la Russe een weinig aanlokkelijke oplossing is
voor de problemen in de landbouw. Waarom? De schrijvers menen het antwoord
te kunnen geven door te wijzen op het verschijnsel bureaucratie, dat haast
noodzakelijk verbonden lijkt met de plan-economie. Hierin hebben de schrijvers
ongetwijfeld gelijk; het boerenbedrijf vereist snelle beslissingen door de niet te
controleren produktievariabelen als ‘stand van het gewas’ en ‘weersomstandigheden’.
Men doet net als of in de agrarische sector dezelfde produktieomstandigheden
heersen als in de fabriek, waar het hele arbeidsproces van a tot z beïnvloed kan
worden.
Vervolgens worden de ‘boeren-fabrieken’ gesocialiseerd en in de plan-economie
ingevoerd. Het gevolg hiervan voor de Sovjet Unie is vaak uiterst inefficiënt gebruik
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van de produktiemiddelen. De schrijvers vergelijken deze situatie met de USA, en
concluderen dan tot een verwerping van het landbouwsysteem in de Sovjet Unie
en impliciet van ‘het communisme’.
Bij de vergelijking tussen beide staten en ‘systemen’ houden de schrijvers bijna
geen rekening met de zeer verschillende klimatologische omstandigheden in beide
landen. Zelfs wanneer in de Sovjet Unie het ‘Amerikaanse systeem’ zou worden
ingevoerd, dan nog zou het produktieniveau van de USA nooit gehaald kunnen
worden. De opmerking in dit verband van de schrijvers, dat het Keizerlijke Rusland
graan exporteerde, mag een indicatie vormen voor de beperkte bekendheid met
hongersnoden en sociale omstandigheden onder de boerenbevolking tijdens het
tsaristische regime.
Uit het mislukte collectivisatie-experiment trekken de auteurs de conclusie, dat
‘het communisme’ de agrarische problemen niet kan oplossen. Waaraan we dan
maar toevoegen: het kapitalisme heeft geen oplossing voor sociale problemen.
F. Nieuwenhof
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Film
Adorno, Theodor W. und Hans Eisler - Komposition für den Film. - Rogner &
Bernhard, München, 1969, 215 pp., DM. 10,-.
Bergman, Ingmar - Wild strawberries. - (Modern film scripts), Lorrimer, London,
1970, 120 pp., geïll., 12/-.
Bowser, Eileen - Film notes. - Museum of modern arts, New York, 1969, 128
pp..
Cowie, Peter - Sweden I. - Zwemmer, London, 1970, 224 pp., geïll., 18/-.
Cowie, Peter - Sweden 2. - Zwemmer, London, 1970, 256 pp., geïll., 18/-.
Gibson, Arthur - The silence of God. A creative response to the films of Ingmar
Bergman. - Harper and Row, New York, 1969, 171 pp., $ 2,25.
Higham, Charles - Hollywood cameramen: sources of light. - Thames and
Hudson, London/Dennis, Borgerhout, 1970, 176 pp., geïll., BF. 144.
Kracauer, Siegfried - Theorie des Films. - Suhrkamp, Frankfurt, 1964, 454 pp.,
geïll., DM. 18,-.
Ropars-Wuilleumier, Marie-Claire - L'écran de la mémoire. - Le Seuil, Paris,
1970, 242 pp.
Roud, Richard - Jean-Luc Godard. - Denis, Borgerhout, 1970, 192 pp., geïll.,
BF. 144.
Windeler, Robert - Julie Andrews. - Allen, London, 1970, 253 pp., geïll., 35/-.

Lilian Gish
The Movies, Mr. Griffith, and Me
W. H. Allen, London, 1969, 388 pp., 50/-.
De autobiografie van Lilian Gish (grote star van Griffith) behoort tot de boeiendste
‘archeologische literatuur’ over film. Verder is het een bijzonder mooi uitgegeven
boek, met een reeks onvoorstelbaar knappe foto's erin. Voor Lilian Gish betekende
acteren in de eerste plaats arbeid. Het ging haar om die arbeid. Haar autobiografie
is vooral daarom zo boeiend omdat ze zelf een intelligente visie heeft gehad op
haar eigen werk. Uit haar herinneringen blijkt ook wel dat men in de voor-industriële
periode van het filmmaken een dergelijke visie kon hebben. De ganse cast wordt
erbij betrokken dat de film zo goed mogelijk wordt. Overal primeren horizontale,
organische verbindingen: de ganse ploeg participeert op hetzelfde moment aan de
creatie. De produktiefasen (scenario, montage, opname, decor, enz.) liggen niet uit
elkaar, maar schuiven in elkaar. De acteur is een schakel, even belangrijk als elke
andere schakel. Als acteur studeerde je een ganse situatie in, die je als geheel
bracht. Men brengt niet, zoals nu, fragmentjes van situaties. Heel deze situatie is
nu omgekeerd (Gish beschrijft die ommekeer heel lucide) tot een reeks verticale,
hiërarchische verhoudingen in het produktieproces. Maar ook de relaties met het
publiek veranderen: het publiek zag geen aangrijpend verhaal meer, het zag stars
in een aangrijpende situatie. Grifftih heeft zijn stempel gedrukt op het leven en het
denken van Gish. Het overgrote deel van het boek is aan hem en aan Gish' werk
met hem gewijd. Je krijgt op die manier een vrij duidelijk beeld van de toenmalige
produktietechniek en ook van een mentaliteit: wat vroeg het publiek toen? hoe kon
je het boeien? welke was de rol van dit medium in de samenleving? Grifftih is één
der eersten die zich deze vragen expliciet heeft gesteld, terwijl hij over geen enkel
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analyse-instrument beschikte, noch een duidelijk geformuleerd doel moest bereiken.
Dat Gish' persoonlijk leven nauwelijks ter sprake komt (haar relatie tot Griffith was
volledig gesublimeerd in het samen-werken) verwondert niet. Zij is bijzonder puriteins
en moralistisch ingesteld; heel haar leven en dat van anderen beschrijft ze vanuit
een economisch gezichtspunt: je wordt beloond naar arbeid. Gish' interpretatie van
haar eigen emotionele dorheid en van Griffiths verval mist nuance en dramatiek.
Een onmisbaar boek.
D. Lauwaert

Jean-Luc Godard
Pierrot le Fou
Lindsay Anderson en David Sherwin
If...
Jean Renoir
The Rules of the Game
(Modern Film Scripts 15, 16, 17)
Lorrimer, London, 1969 en 1970, 104, 168, 172 pp., geïll., 15/- per deel.
Naast de Capelli-uitgaven, naast L'Avant-Scène du Cinéma, naast de Duitse uitgave
Cinemathek heb je sinds kort ook een Britse reeks die volledige scenarios publiceert.
Weinige van de bestaande formules zijn bevredigend. Als uitgever van zo'n reeks
wordt je wel voor een aantal problemen gesteld, die de meesten echter niet zo
duidelijk schijnen te onderkennen. Je hebt natuurlijk de vraag naar de keuze van je
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films: klassieke films, ja, maar er moeten liefst ook actuele films tussen zitten, zodat
de reeks voor een ruim publiek aantrekkelijk wordt (vandaar bijv. in de Britse reeks
de absurde uitgave van If...). Maar de belangrijkste vraag blijft: waarom geef je
scenario's uit? Vroeger ging men vaak niet verder dan een geromanceerde
na-vertelling. Dat was het immers wat film toen betekende: een roman in beeld.
Naarmate de kennis van het filmmedium groter werd en de houding tegenover film
veranderde, ging men aandacht krijgen voor ‘filmische opbouw’ en dat soort dingen
(montage, beeldcomposities enz.). Het volstond niet meer om een dialoog-scenario
te geven (in de Britse reeks krijg je dialoog-scenario's van Pietrot le Fou en Wild
Strawberries), men wenste meteen een technische découpage (elk short met
beeldformaat en duur en eventuele camerabewegingen beschreven). Deze
technische decoupage lijkt de meest objectieve oplossing. Toch schuilt achter die
werkwijze een vrij ‘technische’ visie op film. Het is belangrijk geweest een dergelijke
objectiverende afstand tegenover film bij een zo groot mogelijk publiek te stimuleren.
Dat strookte met de manier van filmmaken en aan filmkritiek doen: in de zestiger
jaren primeerde een manipulerende, monterende visie op film. Er zijn wel degelijk
andere formules mogelijk om filmmonografieën uit te geven. Pasolini's scenario's
bijv. zijn geen afgietsel van de film (noch van zijn verhaal, noch van zijn structuur),
maar staan autonoom naast de film als een stuk literatuur en theorie (over film en
over literatuur), die zijn filmmaken hebben begeleid. Een Amerikaanse reeks
filmscenario's probeert elke film in een (film)culturele context te plaatsen. Een uitgave
van Masculin-Féminin wordt dan een dwarssnede van de filmcultuur in Frankrijk en
in de States, toen. Bij deze film-culturele aanpak is een duidelijker beleid mogelijk
wat keuze van te verwerken films betreft. Je vertrekt van een vrij afgelijnde visie op
de filmgeschiedenis van de laatste decennia. Je laat de samenstelling van je reeks
niet bepalen door populariteit en verkoopbeleid. Je reeks wordt meer dan een
verzameling klassieke films, die nooit miszitten, avantgarde films, waar je graag nog
wat over naleest, en enkele populaire films, die je reeks moeten stofferen. Alles bij
elkaar geen erg bemoedigende reeks. O ja, ik vergat het haast, in elk deeltje staan
een of twee teksten van de filmmakers zelf. Meestal slecht gekozen en altijd zonder
redactionele omlijsting. Slordig dus.
D. Lauwaert

Toneel
Barry, Jackson G. - Dramatic structure. - Univ. of California Press, Berkeley,
1970, 261 pp., 93/-.
Bednarz, Klaus, - Theatralische Aspekte der Dramenübersetzung. - Notring,
Wien, 1970, 299 pp., ÖS 120,-.
Buddingh, C. en Bert Schierbeek - W. en W. of voor moeders is het altijd het
ergste. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1970, 72 pp., f 4,50.
Carelsen, Fie - Ik heb ze gekend. Mijn gouden uren bij het Nederlands toneel.
- De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 135 pp., geïll., BF. 210.
Claus, Hugo - Het leven en de werken van Leopold II. - De Bezige Bij,
Amsterdam, 1970, 136 pp., f 7,50.
Horvàth, Ödön von - Gesammelte Werke. Band I. - Suhrkamp, Frankfurt, 1970,
656 pp., DM.58,-.
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William Shakespeare
Verzameld Werk. Deel III. Koningsdrama's
vertaald door Willy Courteaux
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 1081 pp., BF. 550.
De volharding en de ijver bij deze Shakespearevertaling, die toch wel een blijvend
monument belooft te worden, zijn ook thans voorbeeldig. Courteaux' versie van de
koningsdrama's (Koning Jan, Richard II, Hendrik IV (1 en 2), Hendrik V, Hendrik VI
(1, 2 en 3), Richard III en Hendrik VIII) zit in het vertrouwde schema: algemene
inleiding over de problematiek van het koningsdrama (enkel i.v.m. historische
correctheid, niet over de dramaturgie van het chronicle play of de variant-dimensie
met het geschiedenisdrama) en meer precieze benadering van elk drama afzonderlijk
met vlugge historische lijnen en de marge waarin Shakespeare van zijn bronnen
afwijkt. Toch blijf ik bij mijn standpunt dat Courteaux' technische precisiewerk een
resultaat aflevert voor de boekenkast of het literaire contact en niet voor de spreeken speelscène; mijn indruk wordt bevestigd door het feit dat de prozafragmenten
ongemeen rijker, snediger, pittiger, lippiger, fonetischer geschakeerd liggen dan de
prosodische trouw (inderdaad trouw, en in die zin technisch bewonderenswaardig
geslaagd) die gedisciplineerd de ingewikkelde Engelse
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valkuilen ontloopt maar daarbij zichzelf herhaaldelijk een Nederlands beentje licht.
C. Tindemans

Pavel Kohout
Drei Theaterstücke
Verlag C.J. Bucher, Luzern, 1969, 304 pp., SF. 16,80.
De Tsjechische toneelauteur (geb. 1928), in het recente nieuws om zijn aandeel in
het manifest van de 2000 en het navrante relaas Aus dem Tagebuch eines
Konterrevolutionärs, bundelt 3 stukken, aaneengepraat met informatieve (en
onthullende) biografische details en artistieke standpunten. So eine Liebe (1957) is
een pluisstuk waarin de dood van een jonge vrouw, gereconstrueerd door een
geweten-verteller, wordt verklaard als collectieve schuld van een in gebreke blijvende
gemeenschap. Reise urn die Erde in 80 Tagen (1961), uiteraard een J. Verneversie,
spot parodiërend en karikaturaal met de nadruk op de anti-illusoire krachtpatserij
van de theatertechniek. August, August, August (1967), een circusspel, graaft dieper
naar relaties tussen enkeling en autoriteit, mens en God, ideaal en werkelijkheid.
In burlesk-farciale flarden opgevangen, is het een uitstekend spel-drama, waarin
de objectieve pret autonoom blijft en toch de vingerwijzingen niet dooddrukt. Deze
stukken doen a-, zoniet anti-politiek aan; ze zoeken schijnbaar het individualistische
lot op of spelen verstoppertje met de doctrine in kundig-gewaagde theatrale vondsten
(zij het door herhaling vrij vermoeiend). Toch houdt juist dit zich engageren in de
zinvolheid van het theater als theater een duidelijke beslissing in, een protest tegen
de (socialistisch-realistische) ideologisering van het theater: precies de afwezigheid
van de objectief-politieke motieven betekent een politieke positiekeuze.
C. Tindemans

Mario Carlo Abutille
Angst und Zynismus bei Georg Büchner
Francke, Bern, 1969, 143 pp., SF. 20,-.
Het positieve aspect van deze detailstudie ligt in het afbakeningshoofdstuk waarin
S. uit de filosofisch-psychologische vakliteratuur de werkbegrippen Angst,
Verzweiflung en Zynismus omschrijft en ze vervolgens plaatst binnen het
biografisch-ideologische ontwikkelingsbeeld van G. Büchner, waarbij, op grond van
de pathologische categorieën, een op de persoon van zijn objectauteur betrokken
bepaling van determinisme, fatalisme, atheïsme en nihilisme (in Sisyphus-context)
aansluit. Deze ideële criteria worden dan toegepast op het dramatische werk. Het
resultaat is helaas niet zo opzienbarend, tenzij dat de tekstparafrasering vanuit de
nieuwe optiek leidt tot andere delineaties, interferenties van figuren en motieven en
dramatische focusfuncties, het knapst gedemonstreerd t.a.v. Woyzeck. Een eigen
conclusie wordt vermeden, omdat deze resultaten slechts zin opleveren in het
complexe totaliteitsbeeld van G. Büchner, een opdracht die S. niet de zijne mocht
achten maar waarvoor hij vitale gegevens ter beschikking heeft gesteld.
C. Tindemans
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Wolfgang Wittkowski
Der junge Hebbel. Zur Entstehung und zum Wesen der Tragödie Hebbels
W. de Gruyter, Berlin, 1969, 309 pp., DM. 48,-.
S. (op dit thema te Frankfurt gepromoveerd, door de brain drain verscheept naar
Ohio State University) interpreteert de jonge Hebbel als een ethicus die zich van
het christelijk theïsme losrukt. Daarmee wordt Hebbel gepromoveerd tot lid van de
Prometheusbeweging en dat in tegenspraak met vele gehandhaafde opinies die
Hebbel veeleer samenbrengen met relativisme en nihilisme, waardeverval en
tragische antitranscendentie. Nu heeft S. geen moeite en vooral geen woorden
gespaard om de betrekkelijk geringe tijdsperiode (1813-40) volledig uit te kammen
met metafysische peilapparaten en existentiefilosofische diepzinnigheid, die de
leesbaarheid zeker niet bevorderen. Na een inleiding die de geesteshistorische
achtergronden van de bestaande hedendaagse Hebbelvisie wil samenvatten (zeer
grondig én rechtvaardig), valt de studie in drie stukken uiteen: Schiller als leef- en
denkvoorbeeld, Schiller als ideologische antipode, Judith als anti-Jungfrau von
Orleans. Zolang Schiller fungeert als codex, ontwikkelt Hebbel de spanningen tussen
zijn horizontale en verticale wereldbeleven, uitlopend op het stellen van de mens
als maat van alle dingen (neerge-

Streven. Jaargang 24

445
legd in Mirandola, 1830). Na 1835 komt hij in verzet tegen Schillers metafysische
idealisme en Hebbels dualiteit van natuur en God wordt fundament voor het dualisme
in het tragische; in zijn eigen leven zoals in zijn dramatische personen legt hij de
spanningen in de onmogelijke samengang van een subjectief ethos en een objectieve
waardenorde. In Judith zal hij de autonomie van de mens affirmeren, door S.
meesterlijk ontleed en geëvalueerd in motieven, handelingen, verknopingen en
consequenties.
C. Tindemans

Michael M. Metzger und Gerard F. Schmidt, Hrsg.
Der Hofmeister und die Gouvernante
Walter de Gruyter, Berlin, 1969, 118 pp., DM. 9,80.
Dit 5-bedrijven-Lustspiel door een onbekend auteur, te dateren omstreeks 1790-1800,
wordt niet om de intrinsieke waarde behandeld, maar om het modelkarakter. Het
bevat inderdaad alle denkbare clichés, topoi, typologische situaties en figuren,
sentimentele tijdssignalen, dramaturgische modegegevens die elders wel correcter
uitgewerkt kunnen liggen, maar niet zó voorkomen als in deze opgestapelde
samenhang, een prachtig voorbeeld van de grensoverschrijdingen tussen burgerlijke
komedie en uitgesproken Rührstück. Dit stelt de tekstbezorgers in staat tot een
scherpzinnige analyse die, zoals altijd in deze boeiende serie tekstuitgaven,
dramatologisch, thematologisch en theaterhistorisch voorbeeldig is en waarvan de
analoge behandeling ook verhelderend zou uitvallen voor ontwikkelingen binnen
het Noord- en Zuidnederlandse drama uit dezelfde periode.
C. Tindemans

Ulrich Fülleborn
Die barocke Grundspannung
Zeit - Ewigkeit in den Trauerspielen Lohensteins. Zur Frage der
strukturellen Einheit des deutschen Barockdramas
J.B. Metzier, Stuttgart, 1969, 49 pp., DM. 5,80.
Volgens Prof. Dr. E. Verhofstadt (D.C. von Lohenstein. Untergehende Wertwelt und
ästhetischer Illusionismus, Brugge, 1964) heeft Lohenstein (1635-'83) de traditionele
spirituele ideeën aan een inhoudelijk ontwaardingsproces onderworpen, dat op een
radicale ethetisering is uitgelopen. Deze stelling poogt S. alsnog te beantwoorden
en in een fijnzinnig spel van subtiele tekst- en scène-analyse bevestigt hij de zoniet
intact, dan toch herkenbaar gebleven verticale verbondenheid tussen Mens en God.
Meteen wordt de secularisatietendens als minder krachtig vooropgezet en worden
de thematische cycli (rede en passie) erkend als analoge ideeën; politieke drama's
in een nietchristelijk milieu werden door de tijdgenoot geïnterpreteerd als gelijklopend
met de martelarenstukken terwijl schema's werden aangegeven die de vernieuwing
van de inhoud bij een volgende generatie zouden bevorderen.
C. Tindemans
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Helen Gardner, editor
F.P. Wilson
Shakespearian and other studies
Clarendon Press, Oxford, 1969, 345 pp., 75/-.
H. Gardner ruimt met deze bundel de werktafel af van de beraamde Britse
literairhistoricus F.P. Wilson. Twee grote brokken (over Shakespeares history plays
en comedies), ontwerpen voor S.'s aandeel in de monumentale Oxford History of
English Literature, demonstreren de grote autoriteit en het oordeelsvermogen, het
rijpe en rustige reliëf dat voor geheide Shakespearekenners nog altijd een uitermate
innemende synthese biedt. Andere bijdragen zijn lecture-teksten, soms onaf door
de occasionele opdracht, meestal bezig met taalaspecten (spreekwoorden,
taalgebruik van de doorsneemens, lectuurachtergrond), een enkele keer een
meesterlijke compilatie (‘The Elizabethan Theatre’). Boeiend en ontroerend zijn twee
herdenkingsbijdragen over bekende Shakespearescholars, E.K. Chambers en W.W.
Greg, in vererende dankbaarheid en lieve ontroering een beminnelijk model voor
wat nu over S. zelf kan worden geschreven.
C. Tindemans
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Douglas Radcliff-Umstead
The Birth of Modern Comedy in Renaissance Italy
The University of Chicago Press, Chicago, 1969, 285 pp., 113/-.
Deze erudiete studie van de commedia erudita laat nauwelijks één auteur (indien
één stuk) ongeciteerd die, vanPetrarca (± 1330) tot Beolco (± 1533), zich heeft
opgehouden met het ontwikkelen van een eigentijdse, eigenvormelijke komedie uit
de Plautus- en Terentiusconventie. S. beschrijft en ontleedt de theoretische
standpunten, de Latijns-humanistische werkopvatting, de geleidelijke zelfstandigheid
der middelen en de thematisch-rebelse oppositie die tenslotte alle voorwaarden
levert voor de groei van een moderne komedie, die niet langer nationaal-Italiaans
blijft maar internationaal-Europees wordt. Bijzonder nuttig zijn twee appendices met
de piot-samenvattingen van de Latijnse resp. Italiaanse stukken. Jammer is het
uiteraard dat het beschrijvende opsommen van de objectieve kenmerken (thematisch,
structureel, prosodisch, scenisch) nergens aanleiding wordt tot een duidelijke
evaluatie van deze teksten. De mentale en formele schakel tussen deze komedie
en b.v. de Brits-Elizabethaanse wordt wel naar excentrieke opvallendheid aangehaald
maar niet naar aard en effect ontleed. Dit register-karakter beperkt de bruikbaarheid
van deze studie zelfs voor kenners van deze periode.
C. Tindemans

Coburn Gum
The Aristophanic Comedies of Ben Jonson
A Comparative Study of Jonson and Aristophanes
Mouton, Den Haag, 1969, 207 pp., f 30,-.
Deze in het eindresultaat én in de tastbare incidenten toch wel teleurstellende studie
tracht van een reeds lang gesignaleerde overeenkomst een nieuwe benadering te
formuleren. Waar vroeger de piotidentiteit (mét de verwerking naar een veranderde
tijdgeest toe) tussen Aristofanes en Ben Jonson wel opgemerkt werd, tracht S. nu
door te dringen tot niet alleen de verbale overeenstemming, maar vooral nog de
mentale. Dat levert een speurtocht op die vrij automatisch verloopt en uiteindelijk,
bij het opstellen van de balans, vrij schamele duidelijkheid bezorgt. S. exploreert de
intriges, de figuren, de geïnverteerde wereldschetsen, de obsceniteiten (bij Jonson
getemperd door het puritanisme van de sociale actualiteit), de satire en het
didacticisme, de imitatie en de adaptatie. De conclusie is dat Jonson evident naar
Aristofanes heeft getracht te werken terwijl hij zichzelf toch bleef dwingen naar het
structuurmodel van Plautus en Terentius; uit deze dubbelslachtigheid is geen eigen
watermerk voortgekomen.
C. Tindemans

Gustave Attinger
L'esprit de la Commedia dell'Arte dans Ie théâtre français
Slatkine Reprints, Genève, 1969, 489 pp..
De beïnvloeding van het Franse theater door de Commedia dell'Arte ziet S. als een
osmose van troepen en auteurs, van tekst en spel, van werk en interpretatie. Zijn

Streven. Jaargang 24

analyse legt de kenmerken van het Italiaanse voorbeeld bloot: het romaneske, het
spektakel, de intrige, de komische lazzi, de centrale rol van het type en de primauteit
van het spel. Zijn speurtocht bij de Franse acteurs en auteurs verwijlt uitvoerig bij
Molière maar dringt door tot Marivaux en zelfs Copeau. Zo weet S. de Commedia
dell'Arte-kern op een formule te brengen: een plastische opvatting van het theater.
Het spektakel is de enige eenheid, het antirealisme de stilistische structuur, het
effect is spel dat zich niet als interpreet autonoom maakt maar als schepper van
idee een volksverbeelding en een tijdperk in beelden opvangt. S.'s synthese (in
1950 gepubliceerd, maar sedert lang onvindbaar) legt dan ook terecht meer nadruk
op het geestelijke dan op het lichamelijke gehalte, een verbeeldingstechniek die
expressie vermocht te zijn van een houding en een instelling t.o.v. mens en wereld.
C. Tindemans

Jacques Brenner
Les critiques dramatiques
Flammarion, Paris, 1970, 260 pp., FF. 20,-.
S. tekent hier in onvolledige en al te anecdotische lijnen het ontstaan en de evolutie
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van het ambacht van de theatercriticus (in Frankrijk) uit, zonder dat de verdieping
op zin, vorm en ontwikkeling van de bedrijvigheid zelf ergens aan bod komt. De
behandeling van de eerste vertegenwoordigers (b.v. J.L. Geoffroy, J. Janin, Th.
Gentier, Barbey d'Aurevilly, F. Sarcey, J. Lemaitre, E. Faguet) is adembenemend
triviaal en uiteindelijk volkomen inadequaat. Deze methode handhaaft S. ook voor
de 20e eeuw (van P. Léautaud tot G. Marcel) om badinerend te eindigen bij tien
hedendaagse praktizanten, keurig geselecteerd om hun politiek spectrum, zonder
duidelijkheid om hun persoonlijke vermogen, betekenis en verdienste: J.J. Gautier,
J. Lemarchand, J. Dutourd, B. Poirot-Delpech, P. Marcabru, M. Galey, R. Kanters,
G. Dumur, G. Sandier, F.R. Bastide. Een teleurstellend geheel.
C. Tindemans

Jean Duvignaud
Spectacle et société
Denoël/Gonthier, Paris, 1970, 167 pp..
A.J. Festugière
De l'essence de la tragédie grecque
Aubier-Montaigne, Paris, 1969, 145 pp., FF. 24,10.
Dietrich Mack
Ansichten zum Tragischen und zur Tragödie
Ein Kompendium der deutschen Theorie im 20. Jahrhundert
W. Fink, München, 1970, 178 pp., DM. 19,80.
Wat J. Duvignaud bezighoudt als theatersocioloog, is het theater als afspiegeling
van het maatschappelijke leven. Dat betekent niet naïef het theater als autonoom
beschrijven en dan aan de overkant even bekijken wat ervan terechtkomt in de
maatschappelijke realiteit; hij ziet integendeel de ambivalentie zowel als de
interpenetratie van de twee polen periodisch telkens anders beklemtoond, maar als
systeem intact. Deze thans toch sterk gedeelde inzichten weet hij (van de Grieken
tot postmei 68) als frisse these te stellen, telkens in een relevant voorbeeld dat
historisch model weet te worden voor continuïteit én essentie. Waar Duvignaud de
tragedie zich als een contra-theïstisch wereldbeeld tot formele codificatie ziet
ontwikkelen, leidt Festugière ‘tragisch’ en ‘tragiek’ precies uit de religieuze
monomanie af. De schijnbare knoop is methodisch te verklaren; Festugière ziet b.v.
Euripides' resignatie als een bekennende onderwerping, terwijl Duvignaud er de
machteloze revolte van interpreteert die de innerlijke verantwoording van de
dramatische vorm en meteen hét systeem aantast. Uit een onverwachte hoek brengt
Mack bevestiging, al blijft ze quasionleesbaar. Hij perst denksystemen,
theorie-esthetische ideologieën en persoonlijke belijdeniscodices van auteurs en
filosofen uit de Duitse 20e eeuw samen in een behoefte tot volledigheid die nauwelijks
ruimte laat voor enig inzicht in periodische aansluiting of contrastering. Met het
begrip compendium te hanteren als een verzamelcentrum waarin de auteur zelf niet
meer corrigerend of wijzend moet tussenkomen, levert hij weliswaar ontzaglijke
informatie maar verwaarloost de zo noodzakelijke bindtekens, die des te dringender
dienen aangebracht door de lezer die deze trits boeiende opstellen ergens op elkaar
moet zien af te stemmen.
C. Tindemans
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Kunst
Rubin, William S. - Frank Stella. - Museum of modern art, New York, 1970,
176 pp., geïll..
Stermer, Dugald, en Susan Sontag - De kunst van de revolutie. - Bruna,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 142 pp., BF. 305.
Vinkenoog, Simon - Appel's oogappels en het verhaal van Karel Appel. - Bruna,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 175 pp., geïll., BF. 240.

Fritz Mierau, Hrsgb.
Links! Links! Links!
Eine Chronik in Vers und Plakat, 1917-1921
Rütten und Loening, Berlin-DDR, 1970, 455 pp., DM.27-.
Het thema ‘kunst en revolutie’ in de meest liberale fase van de geschiedenis van
de
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USSR wordt in dit voortreffelijk verzorgde werk aan de orde gesteld. Het
revolutionaire plakkaat, het gedicht en lied vormen belangrijke wapens in de
revolutionaire strijd, zij binden de strijders, door verbeelding van de
gemeenschappelijke idealen en creatie van een revolutionaire taal, waarin de
revolutionaire filosofie tot gestalte komt in het dagelijkse leven. Het ging de
kunstenaars om democratisering van de kunst ter wille van het socialistisch ideaal
der Bolsjewiki. De betekenis van deze gedemocratiseerde kunst werd als volgt
samengevat door de Russische kunstschilder en architect Lissitzky: Ons publiek
werd de massa, die voor de helft uit analfabeten bestond. De revolutie heeft van
ons ongelofelijk veel opvoedingsen propagandawerk gevraagd. Het traditionele
boek werd in afzonderlijke pagina's verscheurd, honderdvoudig vergroot, bijgekleurd
en als plakkaat op de straat gebracht.... Wanneer deze plakkaten nu ter grootte van
een gewoon boek gereproduceerd en thematisch geordend zouden worden, zou
daaruit een origineel werk ontstaan. Decreten en legerbevelen als stripverhalen.
De uitgave van dit revolutionaire strip-verhaal is zowel in oorspronkelijk Russisch
als in het Duits. Een voortreffelijk boek voor ieder die zich wil verdiepen in het
probleem kunst en samenleving.
F. Nieuwenhof

Ludwig Heynrich Heidenrecht & Karl-August Wirth (Hrsg.)
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte
Lieferung 60, 61, 62, 63: Erzstufe - Eulenspiegel
Alfred Druckemüller Verlag, Stuttgart, 1967-1970 (Bd. 5, kol. 1409-1535;
Bd. 6, kol. 1-351).
Tussen de verschijningsdatum van de eerste band, 1937, en de laatste afleveringen
waarmee men nog niet verder kwam dan de letter E in 1970, ligt een hele tijd.
Dadelijk na de tweede wereldoorlog is de redactie wel opnieuw aan het werk getogen,
maar het overlijden van de vroegere redacteur Ernst Gall, en de aanstelling van zijn
medewerker Freiherr von Erfa tot Direktor van het kunsthistorisch instituut in Firenze,
brachten aanzienlijke vertraging in de uitgave. Gelukkig beschikt de uitgever thans
over betere hulpmiddelen door toedoen van de Deutsche Forschungsgemeinschaft
en kan men beschikken over een uitgebreide kring van medewerkers. De belofte
van een grotere regelmaat in het verschijnen der volgende afleveringen zit er dus
zeker in. Volgens de traditie uitgestippeld door de eerste uitgever Otto Schmitt,
verzamelt het Lexikon ‘realia’, positieve gegevens omtrent de beeldende kunst en
haar historische ontwikkeling in de Duitssprekende landen. Er is materialenstudie
in verwerkt (bijv. Esche, Erzstuf), studie van voorwerpen (Escarpe, Eselshuf, Estrade,
Etagère etc.) en van de personages waarmee deze soms verbonden zijn (bijv.
Esther, Estherrolle), en daarnaast onderweipen die een kunsthistoricus interesseren
(als bijv. ‘Et in Arcadia ego’, Ethik, Etimasie etc). Hoe moeilijk de gestelde opgave
wel is, zal de gebruiker duidelijk worden bij een artikel als ‘Eucharistie’ dat 100
kolommen telt en waarin niet minder dan 61 zwart-wit reprodukties zijn opgenomen
uit een voortreffelijk en voor velen wellicht onbekend fotomateriaal. Toch werd bij
dit artikel ook nog een kort leerstellig overzicht opgenomen en behalve een tamelijk
uitgebeide maar selecte literatuuropgave, zeer uitgebreide iconografische referenties.
Een standaardwerk dat een geheel eigen bijdrage tot de wetenschap levert.
S. De Smet

Streven. Jaargang 24

Sirarpie Der Nersessian
The Armenians
Thames and Hudson, London, (Denis, Borgerhout), 1969, 216 pp., 78
pi., 48 tek., BF. 365.
In de serie Ancient Peoples and Places brengt Sirarpie Der Nersessian, een van
de beste kenners van de Armeniërs, een uitstekend overzicht van dit betrekkelijk
kleine beschavingsgebied, het oude Urartu, nu verdeeld over Rusland en Turkije.
Het heeft een belangrijke rol gespeeld in de eerste eeuwen van het christendom.
De talrijke kerkruïnes getuigen hier nog van, maar ook de vele manuscripten. Na
een historische inleiding wijdt de auteur afzonderlijke hoofdstukken aan de
maatschappelijke, economische, religieuze en artistieke aspecten van de Armeense
beschaving. De illustratie is uiteraard overwegend gewijd aan het christelijke tijdperk,
daar uit de voor-christelijke tijd slechts weinig kunstwerken tot ons zijn gekomen.
G. Bekaert
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. Dr. S. Trooster S.J. geboren 1915 Promoveerde aan de Gregoriana te Rome
in de theologie. Was professor aan de Katholieke Theologische Hogeschool
Amsterdam Publiceerde o.a. ‘Evolutie in de erfzondeleer’ en ‘God voor ons mensen’.
Adres: Kloosterweg 36, Bunde (L.).
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225. Tilburg.

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.
Dr. Th. P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1933 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6,
Huizen.
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.
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 en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
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.
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
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Katholieke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur ‘Radikaal’. Adres: De Ster 56.
2540-Hove.

Dr. P.L.M. Grootens S.J., geboren 1910. Naast de gewone studies van filosofie en
theologie studeerde hij geschiedenis aan de R.K. Universiteit van Nijmegen, waar
hij in 1941 promoveerde op ‘Dominicus Baudius’ een levensschets uit het Leidse
humanistenmilieu. Hij was verbonden aan het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen
tot 1953. Daarna biblothecaris te Maastricht tot 1956.
Van 1956 af vrijgesteld om een nieuwe levensbeschrijving samen te stellen over
de Nederlandse jezuietengeneraal Jan Filip Roothaan. Adres: Waverse baan 220,
Heverlee - Leuven.

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.
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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[1971, nummer 5]
[Inhoud]
Godsdienst en ontwikkeling, p. 451
De vraag of de Islam, het Boeddhisme, het Christendom, enz., de ontwikkeling van
de volkeren bevorderen of niet, gaat van verkeerde vooronderstellingen uit. Volgens
de schrijver, die zijn mening in dit artikel toelicht, zal de godsdienst als leer zich
steeds minder kunnen uitspreken over de manier waarop problemen opgelost moeten
worden, maar zich meer met de motivering bezig moeten houden.

Rondtocht door het Midden-Oosten, p. 464
Eind maart, begin april 1970 maakte een heterogene groep van zeventien man een
tocht door het Midden-Oosten om zich persoonlijk in de streek te verdiepen. De
tocht werd voorbereid door een serie lezingen en discussies, terwijl tijdens de reis
de ervaringen werden uitgewisseld en besproken. Daarna werd een
evaluatie-weekend gehouden. De reis ging door Libanon, Jordanië, Egypte en Israël.
Het artikel is een poging tot samenvatting van de daar opgedane ervaringen.

Een gekozen Minister-President?, p. 473
Door de taak en de functie van de minister-president te analyseren, zijn
bevoegdheden en zijn verhouding tot het parlement en de politieke partijen komt
de auteur tot de conclusie dat de vraag om een gekozen minister-president nog wel
enige overweging verdient vóór men daar zonder meer ja op zegt.

Concrete poëzie in Nederland en België, p. 481
Een in Amsterdam gehouden tentoonstelling, thans in Antwerpen en later nog
volgend in andere steden in Europa is aanleiding om het verschijnsel ‘concrete
poëzie’ te analyseren en er een paar voorbeelden van te geven.

En Passion van Ingmar Bergman, p. 493
Een bespreking van Bergmans jongste film, Een Passie. Bergman beeldt vragen
uit die psychisch explosief zijn. Wie zich met zijn werk bezighoudt, kan niet meer
vrijblijvend met zichzelf bezigzijn. Bergman werkt inderdaad altijd

Streven. Jaargang 24

450
verder, herwerkt, diept uit en evolueert, legt de puzzelstukken telkens weer anders
om de voor hem juiste combinatie, de juiste compositie van de waarheidsvraag te
vinden.

Experimenten in meditatie-training, p. 503
Voor jongeren is ‘meditatie’ een magisch woord geworden. Het meditatiecentrum
‘De Kosmos’ in Amsterdam verheugt zich in een grote belangstelling. In dit artikel
worden enige ervaringen vermeld en enige gedachten weergegeven van iemand
die ook in een meditatie-centrum, ‘Het Cenakel’ te Oirschot, werkzaam is. Tussen
mei 1969 en juni 1970 kwamen daar ongeveer 100 deelnemers, waarvan 80%
jongeren.

Metabletica of psychologie van het geschieden, p. 511
De historische psychologie van Van den Berg in zijn ‘metabletische’ boeken is een
leer van de grondslagen, van de eeuwige en dus steeds nieuwe wijze waarop de
mens samen met en tussen de wordende, geschiedende, levende dingen wordt,
geschiedt, leeft.

Generatie V, p. 523
Geen enkel van de voorgaande interviews is zo sterk ingekort als dit. De
geinterviewde had het kennelijk goed voorbereid. Hij is er zich voortdurend van
bewust, dat wat hij vertelt, herinnering én interpretatie inéén is: zijn ‘persoonlijke
mythologie’, zoals hij zegt.
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Godsdienst en ontwikkeling
Thom Sicking
De reden voor de kloof tussen de ontwikkelde wereld en de ontwikkelingslanden
wordt vaak gezocht in de cultuur, met name in de godsdienst. De Indiërs zouden
mystieken zijn, die makkelijk hun lot aanvaarden en Animisten mensen die diep
doordrongen zijn van een passieve houding ten opzichte van de natuur. De Islam
zou de oorsprong zijn van de fatalistische houding van veel moslims, enz. Het
christendom daarentegen zou de ontwikkeling en de welvaart bevorderen vanwege
zijn personalistische en progressieve instelling. Bijna alle denkbare posities zijn op
deze manier verdedigd. Wat de Islam betreft bijvoorbeeld: ‘De moslim is wezenlijk
fatalistisch, en dit fatalisme heeft als bijverschijnsel de onverschilligheid, de filosofie
1
van de minste inspanning’ . Jacques Austruy daarentegen: ‘Zich baserend op het
opnieuw kracht ingeblazen begrip van de Oemma, de gemeenschap van de
gelovigen, zou de originele wijze van ontwikkelen van de islamitische landen
natuurlijkerwijze uitlopen op planificatie: de formidabele kracht van de Koran zou
2
3
dan de ontwikkeling op zich nemen’ . Een lid van de Ichwân al-Moeslimîn tenslotte:
‘Als de voorschriften (van de Koran) zouden worden opgevolgd, evenals de
aansporingen tot solidariteit die in de religieuze teksten van de Islam te vinden zijn,
4
dan zou men komen tot een humanistisch socialisme van ongeëvenaard niveau’ .

1

2
3

4

Geciteerd door P. Marthelot, in L'Islam et les problèmes du développement, in: Islam,
Civilisation et Religion, Recherches et Débats du CCIF, Cahier 51, Fayard, Paris, juin 1965,
pp. 17-18.
Jacques Austruy, geciteerd door P. Marthelot, op. cit., p. 27.
Ichwân al-Moeslimîm: Door Hassan al-Banna gestichte organisatie, die aan de Islam zijn
oorspronkelijke kracht terug wil geven door een herbronning. De naam betekent letterlijk:
moslim-broeders en daarin ligt een verwijzing naar de mystieke broederschappen die rond
de eeuwwisseling zeer talrijk waren. Het leven wordt in al zijn facetten door de Islam bepaald.
‘Onze constitutie is de Koran’, zegt Hassan al-Banna. ‘De Islam omvat alles wat menselijk is,
en daarom een leer, een cultus, een vaderland, een nationaliteit, een godsdienst, een
spiritualiteit, een actie, een Koran en een zwaard’.
Geciteerd door M. Rodinson, in Le poids de l'Islam sur Ie développement économique et
social, in: Frères du Monde, Cahier 33, 1965, p. 17. In dit artikel, dat kort voor zijn boek Islam
et Capitalisme, Le Seuil, 1966, verscheen, vat Rodinson dat boek kort samen.
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Tegenstrijdige conclusies als deze tonen aan dat het onmogelijk is te zeggen welke
de invloed van een bepaalde godsdienst op de ontwikkeling is. Vele christelijke
landen in de wereld hebben een hoog levensniveau bereikt, maar misschien even
vele maken deel uit van de onderontwikkelde wereld. Onder de vraag, of de Islam,
het Boeddhisme, het Christendom enz. de ontwikkeling bevorderen of niet, gaat
een aantal verkeerde vooronderstellingen schuil. In dit artikel analyseren wij deze,
om daarna te proberen het probleem in wat bruikbaarder termen te stellen.

De mislukte monistische aanpak
Wie van een godsdienst de officiële doctrine bestudeert als een monolitisch blok,
komt misschien tot de conclusie dat de geest van die godsdienst past - of niet past
- bij de eisen die de ontwikkeling vandaag stelt. Maar verder kan hij niet gaan, want
hij struikelt dan dadelijk over de verschillende manieren waarop een en dezelfde
godsdienst beleefd en geïnterpreteerd wordt. In Latijns Amerika bijvoorbeeld moet
hij onderscheid maken tussen minstens vier verschillende katholicismen: 1) het
establishment-katholicisme van de grootgrondbezitters: integristisch en aristocratisch;
2) het eschatologische katholicisme van de boeren: uitziende naar een soort paradijs,
waarin de boeren zonder land land zullen bezitten; 3) het sociaal katholicisme van
de verlichte hiërarchie: bewust van de sociale wantoestanden wil het tot een
hervorming komen, maar het wordt geremd door de grenzen die het zich gesteld
ziet door het kerkelijk gezag en de sociaal christelijke normen; 4) het laagkerkelijke
en kritische katholicisme van hen die er op rekenen dat met de maatschappij ook
5
de kerk zal veranderen: het voert zijn actie samen met de niet-christenen .
Het is onmogelijk te zeggen welke de invloed van hét katholicisme is in Latijns
Amerika, want welke van deze vier typen is hét katholicisme?
De grote vooronderstelling van de monistische aanpak is, dat één godsdienst
altijd maar één invloed uitoefent, altijd en overal dezelfde. Maar de invloed van de
godsdienst hangt in belangrijke mate af van degenen die zich op die godsdienst
beroepen. Dat betekent vaak dat God als een kameleon van kleur kan wisselen: nu
eens moet hij een kapitalistische en liberale wereld verdedigen, dan weer een
revolutionaire protestbeweging, nu eens de ‘verstandige middenweg’, dan weer
rassendiscriminatie. Het is evident dat iedere gelovige zijn politieke overtuiging moet
hebben, maar niet dat hij die overtuiging staaft met religieuze argumenten. Het is
heel

5

Cfr. H. Desroche, Sociologies religieuses, PUF, Paris, 1968, p. 168. Zie ook P. Wiemers,
‘Braziliaans’ katholicisme, in Streven, nov. 1969, pp. 135-145, en id., Godsdienst in een
ontworteld continent, in Streven, jan. 1970, pp. 376-383.
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goed mogelijk tot een bepaalde overtuiging te komen vanuit een religieuze inspiratie,
maar meestal zal deze overtuiging steunen op een bepaalde interpretatie van de
religieuze teksten, waar een andere interpretatie tegenover gezet kan worden. En
om de waarde van die verschillende interpretaties te beoordelen, beschikken we
alleen over de redenering. Vrijwel iedere godsdienst zal aansporen tot
rechtvaardigheid. Maar als het gaat om de middelen te vinden waarmee die
rechtvaardigheid gerealiseerd moet worden - revolutie? geweld? verdraagzaamheid?
- dan zal men voor ieder middel argumenten kunnen vinden.
Een tweede vooronderstelling, die logisch uit de eerste voortvloeit, is dat het
mogelijk zou zijn de godsdienst apart te bestuderen, los van de concrete situatie
waarin hij beleefd wordt. Ook dat is een vals spoor. Heeft bijvoorbeeld de Hervorming
de ontwikkeling van het kapitalisme in Europa bevoordeeld, of heeft juist het
kapitalisme de Hervorming bewerkt? De twee beweringen zijn even waar. De
godsdienst maakt altijd deel uit van een geheel, bestaat niet zonder dat geheel.
Daarom moet men voor de bestudering van de relatie tussen godsdienst en
ontwikkeling:
1) onderscheid maken tussen drie verschillende niveaus binnen de godsdienst.
‘De godsdienstsociologie bestudeert niet één gemeenschap, maar de betrekkingen
tussen drie gemeenschappen: een georganiseerde menselijke communauteit: het
inwendige; daarnaast, de interactie met de civiele maatschappij waarin deze
communauteit ingebed is of waarover zij heerst: het uitwendige; daarboven, de
gemeenschap van het hiernamaals: het hogere’ (G. le Bras). Voor onze studie lijkt
het tweede niveau het belangrijkste. 2) veel aandacht wijden aan de verhoudingen
tussen de godsdienst en zijn milieu.

Godsdienst en milieu
1. Het milieu legt accenten. De omgeving maakt dat men dit of dat aspect van de
leer onderstreept en dat een ander geen enkele nadruk krijgt. Nooit worden alle
waarden van een godsdienst tegelijk beleefd, maar men maakt steeds een keuze.
Deze keuze vindt meestal noodgedwongen plaats en geleidelijk. Ze is dus nooit
vastgelegd in formuleringen, omdat die makkelijk ketters lijken. Er vinden dus
accentverschuivingen plaats zonder dat die door de gelovigen opgemerkt worden:
wat eens belangrijk was, wordt vergeten, en waar vroeger niemand aan dacht, wordt
hoofdzaak. Het contact met de sociale context, die zelf voortdurend in verandering
is, blijft zo bewaard, terwijl het essentiële zijn kracht van leer en boodschap blijft
6
behouden . Wie bijvoorbeeld de stelling wil verdedigen dat het christen-

6

P. Marthelot, op. cit., p. 20.
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dom aanspoort tot conservatisme en passiviteit, hoeft slechts teksten te onderstrepen
als: ‘Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten?’ (Mt. 6, 31-32).
Wie daarentegen wil aantonen dat het evangelie tot actie aanzet, zal bijvoorbeeld
de parabel van de talenten kiezen (Mt. 25, 26-27). Op dezelfde manier zijn er in de
Koran en de Soenna teksten te vinden om een fatalistische levensopvatting kracht
bij te zetten, maar even makkelijk kan men vanuit deze teksten een progressieve
maatschappij verdedigen. De Ichwân al-Moeslimîm doen dit, evenals vele
‘modernistische’ moslims en welwillende oriëntalisten.
Het milieu maakt niet alleen een keus uit de verschillende elementen van een
doctrine, maar beïnvloedt vaak ook de interpretatie van eenzelfde gegeven. De
predestinatieleer is er een goed voorbeeld van. De moslims zouden zeggen: waarom
zich moe maken als men toch niets aan zijn lot veranderen kan? Max Weber
daarentegen beschouwt de calvinistische predestinatieleer als een stimulans voor
de ontwikkeling: gegeven het feit dat welvaart een bewijs van uitverkiezing is, zal
iedereen werken wat hij kan om te slagen en zo zijn uitverkiezing te bewijzen.
2. Het milieu introduceert elementen die aan de doctrine vreemd zijn. De omgeving
voert soms elementen in de doctrine binnen die daar vreemd aan zijn, maar die
door vele gelovigen als een belangrijk bestanddeel van hun geloof beschouwd
worden. Andere, soms wezenlijke elementen worden als onbelangrijk beschouwd.
Zo heeft Germaine Tillion in haar boek Le Harem et les Cousins de volgende regel
kunnen formuleren: ‘Als een godsdienst een gebruik dat ouder is dan hijzelf heeft
geaccepteerd, versterkt de praktijk, zonder uitzondering, de wet. Als de godsdienst
zich daarentegen tegen een gebruik verzet heeft, geeft het aantal overtredingen
van de religieuze wet ons de meest serieuze aanwijzingen over hoe diep het gebruik
in kwestie geworteld was’. En zij geeft er verschillende frappante voorbeelden van
(vasten, sluier). De plaatselijke maatschappij met haar overtuigingen en gebruiken
heeft een grote invloed op de godsdienst, zeker als deze godsdienst in een
bestaande maatschappij binnen is gevoerd, zoals dat geldt voor het christendom
en de Islam.
Om al deze redenen menen wij dat, om de verhouding tussen godsdienst en
ontwikkeling te bestuderen, de godsdienst benaderd moet worden, niet als een
openbaring of een onveranderlijk systeem, maar als een culturele structuur.

Het eigen karakter van de godsdienst
Deze culturele structuur heeft een heel eigen karakter. Voor ons onderwerp zijn
enkele karaktertrekken van bijzonder belang:
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Het absolute karakter van de godsdienst. De religieuze waarheid, die steunt op de
absolute autoriteit van het transcendente, is een persoonlijke en gemeenschappelijke
overtuiging, die geen tegenspraak duldt. Wie handelt in overeenstemming met de
godsdienst heeft altijd gelijk, en wie er mee in tegenspraak komt altijd ongelijk:
uitzonderingen zijn er niet. Daarom geven veel politieke leiders en partijen zich veel
moeite om de godsdienst aan hun kant te krijgen.
Maar juist omdat de religieuze waarheid geen uitzondering duldt, is de godsdienst
buitengewoon kwetsbaar. Krijgt hij op één punt ongelijk, dan wordt het hele gezag
van de godsdienst op losse schroeven gezet. Slaag ik er bijvoorbeeld in om een
animistische boer ervan te overtuigen dat de vruchtbaarheid veel meer een gevolg
is van goede kunstmest dan van de zegen der voorouders, dan zal zijn hele geloof
geschokt zijn.
Ieder mens heeft om een evenwichtige persoonlijkheid te kunnen zijn een zekere
mate van veiligheid en zekerheid nodig. In deze geborgenheid speelt de godsdienst
of de levensovertuiging een belangrijke rol. Een mens die in zijn geloof of overtuiging
geschokt wordt, wordt in zijn hele wezen geraakt. Daarom is de verdediging tegen
iedere aanval van buiten zeer fel.
De absolute waarheid van de godsdienst vindt zijn uitdrukking in een cultus, in
voorschriften, in een organisatie en andere tastbare fenomenen, die allen in zekere
mate delen in de onfeilbaarheid van de godsdienst en diens onschendbaarheid.
Niet alleen de waarheid van de godsdienst is absoluut, maar ook het gezag dat
door de godsdienst geheiligd wordt. In veel onderontwikkelde maatschappijen zijn
religieuze, politieke en rechterlijke macht één. De civiele macht deelt daarom in het
sacrale en absolute karakter van de religieuze macht en in de onfeilbaarheid ervan.
Aldus kunnen wij - voor ons onderwerp - de godsdienst definiëren als: een
algemene uitleg van de wereld en van de plaats van de mens in die wereld
1) die absoluut is en geen tegenspraak duldt, omdat zij berust op het gezag van het
transcendente;
2) die vorm krijgt in een - vaak hiërarchische - organisatie en die een absolute
macht geeft aan degenen die zich op het gezag van de godsdienst baseren;
3) die aan de gelovigen een gemeenschap geeft, richtlijnen voor hun gedrag, een
doel aan hun handelen (het heil) en een persoonlijke en gemeenschappelijke
zekerheid.
Dit alles maakt de godsdienst tot een machtig wapen in de handen van
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degenen die de traditie en de bestaande orde willen verdedigen maar soms ook tot
een inspiratiebron van hen die een vernieuwing voorstaan.

Enkele voorwaarden van de ontwikkeling
Bevordert de godsdienst vooral de stabiliteit in een samenleving, de ontwikkeling
eist daarentegen een grote mobiliteit.
Als een traditionele cultuur door contact met het Westen gedwongen is zijn
economie te hervormen, moet zij haar hele cultuur hervormen: het ene element trekt
het andere mee. Vaak vindt dit hervormingsproces geleidelijk plaats, zodat twee
verschillende culturen, die ieder hun eigen logica hebben, tegelijk bestaan. Daarin
ligt de voornaamste reden van de wanorde, de onsamenhangendheid in vele
ontwikkelingslanden die de westerse bezoeker zo treffen. Dit pijnlijke conflict tussen
twee culturen wordt bijvoorbeeld behandeld in een roman van cheikh Hamidou
Kane, L'aventure ambiguë. In de westerse beschaving worden doeltreffendheid en
winst heel belangrijk geacht, duidelijk belangrijker dan bijvoorbeeld vroomheid. En
dat is schokkend voor degene die doortrokken is van een cultuur waar een andere
waardenschaal overheerst. Een van de hoofdpersonen uit het boek ziet zich dan
ook voor het dilemma gesteld: het werk of God?
Men kan moeilijk tegelijkertijd een eerste plaats geven aan de traditie en aan de
wetten van de economie, de aanbidding van de natuur combineren met pogingen
om die aan de cultuur te onderwerpen, zijn blik op het verleden richten en zich met
planificatie bezighouden. De culturen die door de westerse cultuur worden
‘aangevallen’, kunnen het er slechts levend afbrengen als ze bereid zijn de prijs van
een totale hervorming te betalen. Vaak verlangt men al min of meer naar die
hervorming. Maar dat verlangen kan slechts gerealiseerd worden indien aan een
serie voorwaarden wordt voldaan:
- zonder industrialisatie is er geen onafhankelijkheid mogelijk, noch een optrekken
van de levensstandaard;
- zonder wetenschappelijke methoden kan er geen industrialisatie plaatshebben
en kan de economie nooit evenwichtig worden;
- zonder veranderingen in de hele cultuur is er geen verandering mogelijk in het
economisch gedrag;
- de economische ontwikkeling veronderstelt een grondgebied van zekere
7
afmetingen ;
- zo'n radicale transformatie van een cultuur is niet mogelijk zonder dat er een
sterke eensgezinde wil bestaat en alle beschikbare krachten worden ingezet.
Dat lijkt onmogelijk als er niet een sterke nationale macht en een

7

Cfr. F. Perroux, L'Economie des Jeunes Nations, PUF, Paris, 1962.
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nationale coherentie achter staat. Daar is een ideologie voor nodig die de
mensen perspectieven biedt en hen bereid maakt de nodige offers te
accepteren.
De onderontwikkelde maatschappijen hebben geen keus: de westerse cultuur is al
binnengedrongen en heeft de traditionele orde al ondermijnd. Maar dat betekent
nog niet dat deze maatschappijen nu de hele westerse cultuur moeten accepteren.
Het dilemma tussen de westerse en de traditionele cultuur is er geen: de traditionele
cultuur is niet meer de cultuur van de ontwikkelingslanden, juist omdat zij haar
coherentie verloren heeft, maar de westerse cultuur is evenmin de hunne. Voor de
ontwikkelingslanden zal er een nieuwe weg gevonden moeten worden, die
correspondeert aan de eisen die het milieu vandaag aan deze landen stelt. Deze
nieuwe weg zal niet zonder continuïteit zijn met wat eraan voorafging, want
verschillende factoren van het milieu zijn niet veranderd. Maar hij zal evenmin een
pure voortzetting van het verleden zijn, omdat, juist door het contact met andere
culturen, het milieu belangrijke veranderingen heeft ondergaan.

De ontwikkeling van de godsdienst
Voor de godsdienst geldt wat geldt voor de cultuur in haar geheel: er is verandering
én er is continuïteit, en het is moeilijk duidelijk af te perken wat er absoluut is en wat
niet. Ondanks de verscheidenheid van situaties zijn tenminste twee grote lijnen aan
te geven volgens welke de godsdienst in de ontwikkelingslanden zich zal ontwikkelen,
als hij tenminste niet gewoon verdwijnt als een niet aan de ontwikkeling aangepaste
instelling.
1. Differentiatie van de cultuur. Het weinig gedifferentieerde karakter van de cultuur
in vele ontwikkelingslanden zal moeilijk gehandhaafd kunnen blijven. In dit soort
cultuur wordt het gedrag vooral bepaald door de traditie, de cultus soms. De wetten
van de economie, van de landbouw, van de industrialisatie of de planificatie treden
in conflict met die traditie. Elk van deze domeinen zal naar een steeds grotere
autonomie streven: met de dag zal de inmenging van de godsdienst moeilijker
verdragen worden. De Islam biedt hier een frappant voorbeeld. Hij kent geen
onderscheid tussen godsdienst en staat: Mohammed was een profeet en tegelijkertijd
een staatschef; de Koran bevat een wetgeving voor alle terreinen van het leven. En
de moslim-juristen hebben een uitgebreide codex samengesteld, redenerend vanuit
de Koran: omdat de Profeet in die bepaalde omstandigheid zo'n gedrag voorschreef,
zou hij in dit concrete geval verordend hebben dat.... Op dit soort analogieën is de
hele Shari'a (de Wet) gebaseerd. Maar toch ziet men overal in de Arabische wereld
een aarzeling. Slechts
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weinige Arabische staten baseren hun constitutie en wetgeving op de Koran en de
Shari'a. De Turkse regering heeft openlijk voor de scheiding tussen godsdienst en
staat gekozen. In de laatste, voorlopige, constitutie van Syrië (april 1969) staat niet
meer dat de Islam de godsdienst van de staatschef moet zijn. De houding van Egypte
is ambigu, maar in ieder geval is het regime sterk tegen het integrisme van de Ichwân
al-Moeslimîm gekeerd. De meeste moslimlanden neigen naar een duidelijk
onderscheid, zo niet een scheiding tussen godsdienst en staat en zoeken een uitleg
van de Koran te vinden die aantoont dat men deze scheiding kan accepteren zonder
daarom op te houden een goed moslim te zijn. Dat is overigens ook wat er in het
Westen gebeurd is: ‘In het Westen hebben zich de actieve handelscentra gevestigd
(grote ontdekkingen) en de industrie, terwijl het kapitalisme aan de aldus gevormde
en uitgeruste technische beschaving een nooit geëvenaarde expansiekracht
verleende. Er ontstaat - en dat ging niet ineens - een nieuw soort betrekkingen
tussen maatschappij en godsdienst dat zowel de een als de ander tekent: de
maatschappij laïciseert zich geleidelijk aan, terwijl de godsdienst zich, met wisselend
8
succes, van de meest drukkende sociale beperkingen probeert vrij te maken’ .
2. Rationalisering en individualisering van het gedrag. De ontwikkeling van de
grote steden is een constante die we bijna in alle ontwikkelingslanden terugvinden.
Die ontwikkeling houdt een individualisatie in van de godsdienst en van het hele
gedrag. De ontmoeting met andere mensen en andere gewoonten ontneemt aan
de gebruiken die men had, hun vanzelfsprekendheid. Zo krijgt ook de godsdienst
een minder uitgesproken gemeenschapskarakter. Vroeger was het feit dat men tot
de dorpsgemeenschap behoorde, voldoende om zijn religieus gedrag te motiveren;
in de stad moet de mens zelf zijn gedrag waar maken en zijn geloof verantwoorden.
Ook de toename van het onderwijs dringt de godsdienst terug. Wat men vroeger
deed omdat de godsdienst het voorschreef, doet men nu omdat het logisch is en
doelmatig. En een groot deel van de gebruiken die niet direct inzichtelijk zijn, dreigt
te verdwijnen. Uit alle domeinen die niet expliciet religieus zijn en die geregeerd
worden door economische, medische, sociologische of psychologische wetten, zal
de godsdienst langzamerhand terug moeten trekken.

Ideologie en godsdienst: concurrentie of samenwerking?
Een diepgaande transformatie van de onderontwikkelde maatschappijen vraagt
grote offers. Om de bevolking bereid te maken deze hoge prijs te betalen, is een
sterke motivering nodig. Dat is de rol van de ideologie in de

8
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ontwikkeling. De vraag is nu: kan de godsdienst die rol vervullen? Zo niet, kan men
zich van deze ‘hinderlijke concurrent’ ontdoen? En als dat ook onmogelijk blijkt, wat
dan?
Maxime Rodinson heeft het dilemma waarvoor de politieke leider zich gesteld
ziet, scherp geanalyseerd voor het geval van de Islam. Van de ene kant, zegt hij,
staat zich anti-moslim verklaren gelijk met het tegemoet snellen van de mislukking.
Maar daartegenover staat dat ‘het nog niet genoeg is een bepaalde politieke of
9
sociale optie als islamitisch te bestempelen om zich van zijn succes te verzekeren’ .
Het lijkt ons inderdaad haast onmogelijk de instemming van de bevolking te
verwerven zolang men zich vijandig of zelfs maar neutraal opstelt tegenover de diep
gewortelde overtuiging die de bevolking dierbaar is. Van de andere kant: wie zich
moslim verklaart, stelt zich op aan de kant van de traditie die men juist wil hervormen.
Rodinson geeft drie redenen aan waarom het niet wenselijk is de godsdienst als
ontwikkelingsideologie te gebruiken; beter kan men ‘de traditionele profane houding
van progressistische beweging handhaven’. Die redenen zijn de volgende:
1. De ambiguïteit van de godsdienst en zijn haast onbeperkte mogelijkheden van
interpretatie. ‘Degenen die de Islam in een progressieve zin willen “gebruiken”,
moeten wel bedenken dat het even goed mogelijk is hem in de tegenovergestelde
zin te gebruiken’.
2. Het gevaar dat de politieke leider zijn autonomie verliest. Wat hij ook doet, hij
zal nooit tegelijk de religieuze chef worden. Als hij zich een vroom gelovige toont,
zal de gewone man hem in die vroomheid navolgen.... én zijn vertrouwen stellen in
de vertegenwoordigers van de godsdienst. Als er een conflict uitbreekt, zal de
gewone man de representant van de godsdienst volgen. En, terloops gezegd, de
categorie van de oelema's, die een soort moslim-clergé vormt, munt, op z'n zachtst
gezegd, nu niet bepaald uit door zijn revolutionaire geest.
3. Het gevaar van fanatisme. Het identificeren van het individuele, existentiële
aspect (de godsdienst) met de sociale ontwikkeling vormt ‘een mengsel van een
geducht geweld.... Laat men oppassen voor eventuele conflicten. Het staat nog te
bezien of niet het fanatisme van de dienst aan God de overhand zal hebben, en of
niet een of andere marabout of valse profeet de massa makkelijker mee zal slepen
10
dan de politieke leider, ondanks diens manifeste vroomheid’ .
Hetzelfde probleem vinden we, wat minder dramatisch, terug in de landen waar
verschillende godsdiensten samengaan, of waar verschillende groepen,

9
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M. Rodinson, op. cit., p. 19.
M. Rodinson, L'Islam et les nouvelles indépendances, in Partisans, 1963, No. 10, pp. 113-114.

Streven. Jaargang 24

460
traditionalisten en progressieven, elkaar het gezag van de godsdienst bevechten.
De invloed van de godsdienst is dan wat minder rechtlijnig, en de politieke leider
heeft wat meer vrijheid van handelen. Het probleem kan bovendien nog verzacht
worden doordat andere factoren, zoals nationaal bewustzijn, klassebewustzijn, taal,
enz., een min of meer belangrijke rol spelen.
Tenslotte kan er een zekere evolutie geconstateerd worden in het aandeel van de
godsdienst in de ontwikkelingsideologie. De eerste etappe is vaak de strijd om de
onafhankelijkheid en daarmee samengaand een terugkeer naar vroeger: de
godsdienst speelt dan nog een buitengewoon belangrijke rol. Is de onafhankelijkheid
eenmaal verworven, vaak door een revolutie van de bourgeoisie, dan wordt vaak
het bourgeois-regime op zijn beurt omvergeworpen door ‘de gewone man’. Egypte
is een klassiek voorbeeld. Met Mohammed Abdoh en de beweging van de Salafiyya
(de ‘voorlopers’: vooral de eerste gezellen van Mohammed) zet de terugkeer naar
de bronnen in. Daarna komt de Wafd-partij aan de macht, waarin de bourgeoisie
vertegenwoordigd is. In 1952 heeft de revolutie van de Vrije Officieren plaats, die
op dat moment door de Ichwân al-Moeslimîm gesteund worden. Beide groeperingen
zijn vooral gerecruteerd onder de gewone man. President Nasser is bijvoorbeeld
de zoon van een postbeambte uit opper-Egypte. De strijd tussen de Vrije Officieren
en de Ichwân al-Moeslimîm na 1952 duidt op de vermindering van de rol van de
godsdienst. Maar wel moet goed voor ogen gehouden worden dat geen van deze
11
etappes de vorige in zijn geheel uitsluit . De kleine bourgeoisie is opgevoed met
de religieuze ideeën van Mohammed Abdoh, Rashid Rida en anderen; hoewel het
regime dat aan de macht is, trekken van technofilie vertoont, is de klerk in hem nog
altijd aanwezig. Bovendien wijst het regelmatig terugkeren van de oppositie van de
Ichwân al-Moeslimîm op het feit dat de rol van de godsdienst nog lang niet
uitgespeeld is. Het ideaal van parlementaire vrijheid, dat vooral door de Wafd
belichaamd werd, leeft ook nog steeds voort.
Het probleem is dus met zo acuut in landen waar meerdere godsdiensten bestaan
of daar waar de godsdienst niet meer zo'n allesoverheersende plaats heeft. Maar
hoe dan ook, het dilemma blijft buitengewoon moeilijk op te lossen. Vaak is de
ontwikkeling het werk van revolutionaire krachten die vooral uit de steden komen
en een minderheid vormen. De dorpen staan er vaak zeer wantrouwend tegenover.
Dat houdt in dat de ontwikkeling gedragen wordt door slechts enkele personen die
in staat zijn het
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Voor deze schematische indeling in drie etappes: cfr. A. Laroui, Idéologie arabe contemporaine,
Maspéro, Paris. 1967, pp. 19-28.
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immobilisme en het traditionalisme aan te vallen, twee houdingen die vaak door de
godsdienst gedekt worden.

Godsdienst en nationaal bewustzijn
Het probleem van de onderontwikkeling staat in nauw verband met dat van de
onafhankelijkheid. Daardoor krijgt de constellatie natie-klasse-taalgodsdienst een
enorm belang: het verlangen van zelf-affirmatie, van continuïteit met zichzelf is er
de ziel van.
Soms is het gevolg daarvan dat kleine naties zich verzetten tegen elkaar, en zich
opsluiten in een fanatiek nationalisme. Tot overmaat van ramp worden deze
onenigheden vaak op een gewetenloze manier aangemoedigd door commerciële
en strategische belangen van de ontwikkelde wereld. Lang niet altijd speelt de
godsdienst een belangrijke rol in deze strijd, maar als hij de hoofdrol heeft, kan men
zeker zijn van een fanatiek en geweldvol gevecht. Het verlangen naar zelf-affirmatie
kan ook heel nuttig zijn. Birma, Indonesië en de Filippijnen geven er het voorbeeld
van. ‘De éénmakende kracht van de godsdienst oefent een belangrijke invloed uit
op de nationalistische beweging. Deze aanwezigheid van een geloof als katalysator
was buitengewoon betekenisvol in de gebieden waar geen enkele andere factor
van samensmelting zoals de taal, de cultuur, de geschiedenis of een
gemeenschappelijk grondgebied zich aanbood. De godsdienst verschafte een
emotionele basis voor het nationalisme en een steunpunt voor de ambitie van de
12
politici’ .
Tenslotte kan het verlangen naar zelfaffirmatie ook een ambiguë invloed op de
ontwikkeling uitoefenen: positief, inzoverre het een factor van éénmaking is en een
stimulans tot het realiseren van grootse prestaties; negatief, doordat het een verzet
inhoudt tegen alles wat niet uit het eigen verleden voortkomt en een haat tegen alles
wat van de onderdrukker lijkt te komen, ook wat daarin nuttig en zelfs noodzakelijk
is voor de ontwikkeling.

Meerdere godsdiensten: één natie?
Het komt vaak voor dat meerdere godsdiensten samenleven op één grondgebied.
Libanon is een land dat dit probleem buitengewoon scherp voelt: sunnieten,
maronieten, chi'ieten, druzen, armeniërs, melkieten en verschillende andere kleine
groeperingen moeten er samenleven; Syrië vecht ook met het probleem, zij het in
een meer gematigde vorm. De politieke onstandvastigheid van de Derde Wereld
hangt nauw met dit probleem samen: vaak zijn de grenzen artificieel en groeperen
ze geen coherente gehelen. Soms heeft de vroegere koloniale mogendheid dat juist
zo gewild: zelfstandigheid
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werd gegeven aan landen die inwendig altijd verdeeld genoeg zouden blijven om
nooit een gevaarlijke concurrent te worden!
Toch is er ook een positief facet. Ten zuiden van de Sahara bestaan verschillende
godsdiensten naast elkaar. H. Desroche onderscheidt er het traditionele geloof, de
geïmporteerde godsdiensten (Islam, katholicisme, protestantisme), allerlei
syncretismen en messianismen en ten slotte de nietgelovigheid. Al deze typen
hebben één gemeenschappelijk kenmerk van groot belang: ‘Steeds gaat het om
een verbintenis met een “maar”: ik ben katholiek, maar....; ik weeg de waarde van
13
het traditionele geloof zwaar, maar....; ik behoor niet tot een godsdienst, maar....’ .
Dit houdt zin voor relativiteit in. Een katholiek: ‘Het katholiek onderwijs heeft vaak
het onderwijs zonder meer met zich meegebracht en heeft een brede sector van
het lager en landbouwonderwijs op zich genomen. De omstandigheden maken dat
het vaak de promotor van de economische en sociale vooruitgang was.... Maar dat
belet niet te erkennen dat de buitenlandse katholieke hiërarchie maar al te vaak
geweigerd heeft onze eigen persoonlijkheid te erkennen.... Bovendien waren haar
belangen te nauw verbonden met die van de macht van het ogenblik....’. Een moslim:
‘De Islam schept een eenheid van inzichten en ideeën, een scherpe zin voor
solidariteit.... Hij heeft de ontwikkeling van een nationaal bewustzijn mogelijk
gemaakt..... Maar zijn aanhangers raden de genadeloze strijd aan tegen degenen
die deze wet niet aannemen.... Hij kan een instrument worden in de handen van
één klasse: de marabouts, de religieuze broederschappen, die weerstand bieden
aan alle projecten en de neiging hadden rigoureuze voorschriften en negatieve
14
taboes zich te laten vermenigvuldigen’ . Het zijn waarschijnlijk in hoofdzaak
geschoolde mensen die zo praten, maar hoe dan ook, de relativiteitszin is kostbaar
en opent de weg naar een aan de ontwikkeling aangepaste godsdienst. En dat zou
een positieve vrucht zijn van het samengaan van verschillende godsdiensten.

Conclusie
De godsdienst plaatst de politieke leider vaak in een moeilijke situatie. Hij heeft niet
veel keus: de godsdienst is er en heeft invloed op de mensen, hij moet er dus
rekening mee houden. Maar hoe? Is de godsdienst als visie op de wereld te
gebruiken voor de ontwikkeling? Moet men een volk aansporen aan zijn ontwikkeling
te werken uit religieuze motieven? Moet men van de religieuze leiders eisen dat ze
tevens promotoren van de ontwikkeling zijn, uit naam van de godsdienst en met het
gezag ervan?
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Het lijkt ons niet wenselijk dat de godsdienst ‘gebruikt’ wordt, d.w.z. ondergeschikt
gemaakt aan een doel. Als de politieke leider zelf een gelovige is, zal hij trouwens
niet spreken over het ‘gebruiken’ van de godsdienst; hij zal zeggen dat hij er zich
op baseert, zich erdoor laat inspireren. En omdat hij gelooft dat zijn godsdienst de
goede is, zal hij niet aannemen dat er een obstakel in zit voor wat goed is. Maar
zelfs híj zal vaak verplicht zijn te erkennen dat in de instellingen, de gewoonten, de
organisatie van de gemeenschap, de interpretatie van de leer, kortom het hele
uiterlijke kader veel zal moeten veranderen om zijn godsdienst verenigbaar te maken
met de ontwikkeling. Als de politieke leider niet gelovig is, zal hij misschien minder
gegeneerd zijn om de godsdienst te ‘gebruiken’, maar zijn positie in de ogen van
zijn landgenoten zal daardoor ook meer ambigu worden.
Het gaat er daarbij niet om dat de godsdienst zich uit bepaalde domeinen - uit
alle domeinen, behalve één: het religieuze - terug moet trekken. Godsdienst gaat
de hele mens aan. De religieuze leiders zullen doorgaan met zich overal in te
mengen. Maar wat er verandert, is de manier waarop zij zich erin mengen. Hun
interventies kunnen niet langer het gezag van de godsdienst tegenover die van de
redenering stellen. De godsdienst als leer zal zich steeds minder uit kunnen spreken
over de te volgen methode, over de manier waarop de problemen opgelost moeten
worden, maar zal zich steeds meer met de motiveringen bezig moeten houden. Dit
onderscheid tussen methode en motivering is erg vaag en schematisch, maar het
geeft een richting aan. Om het in preciezer termen te stellen, moet men over de
individuele godsdiensten gaan praten; de verhouding tussen politiek en godsdienst
ligt bijvoorbeeld totaal anders voor de Islam dan voor het christendom. In plaats van
concurrentie tussen godsdienst en ontwikkeling of van ondergeschiktmaking moet
er samenwerking komen. Maar laten we ons niet te vroeg blij maken met een
idealistische conclusie: de moeilijkheden zijn serieus, soms haast onoplosbaar.
Conflicten tussen traditie en verandering zullen zich blíjven voordoen. De godsdienst
zal nog lang doorgaan met het voorstellen en opleggen van oplossingen die door
de experts schadelijk worden geacht, met het bestrijden van oplossingen die door
de experts worden voorgesteld. Men hoeft slechts het dossier van de
geboorteregeling en de reacties van christelijke, islamitische en andere religieuze
leiders daarop te bestuderen, om ervan overtuigd te raken. Het probleem is oud en
nog lang niet opgelost. Van de ene kant dreigt een onmenselijke technocratie, van
de andere kant een onvoorzichtige improvisatie en een makkelijke overheersing
door een kleine groep machthebbers die de godsdienst naar hun hand weten te
zetten.
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Rondtocht door het Midden-Oosten
J.W. Schneider S.J.
Op een rotsachtige heuvel, die vrij steil uit de Middellandse Zee even boven Beyrouth
oprijst, slingert zich een wat smalle weg rond dit uitsteeksel. Daarlangs, in de
rotswand, wordt men telkens geboeid door een in de steen uitgehakt plateau dat
met min of meer leesbare inscripties de doortocht, in feite de overwinning, van een
langstrekkend leger memoreert. Met ontstellend gemak loopt men langs duizenden
jaren geschiedenis, van spijkerschrift tot de wat gezwollen taal van een zeer recent
verleden. Meteen beseft men hoe langs deze vitale ader in het Nabije Oosten de
ene beschaving de andere overspoeld heeft, het ene volk het andere heeft
verdrongen, de ene overheersing de andere heeft afgewisseld. Hoezeer andere
middelen en andere theorieën in de plaats zijn gekomen van de vroegere, men
ontkomt moeilijk aan de indruk dat de huidige crisis in het Midden-Oosten de grillige
historische lijn voortzet en dat het gebied zijn geografische tol betaalt aan zijn ligging,
waar drie continenten samenstoten en over elkaar schuiven.
Een actievere fase van het panarabisme stoot op nationalistische tendensen,
zionisme vermengt zich met het doordringen van een meer ontwikkelde westerse
technische beschaving en geesteshouding, vaak kortweg aangeduid als imperialisme,
revolutionair socialisme vecht tegen dit imperialisme even goed als tegen de politieke
en sociale onderontwikkeling in de Arabische wereld, verbeten strijdvaardigheid
mengt zich met twijfel over de zin van oorlog, godsdiensten botsen op elkaar maar
zijn ook innerlijk gevangen in de spanningen tussen religie en politiek, terwijl de
invloed van grote mogendheden dit gistingsproces polariseert. Iedere poging om in
simpele trekken het hele probleem te analyseren, moet derhalve reddeloos
schipbreuk lijden, terwijl het voor toeschouwer en belanghebbende beide vrijwel tot
de onmogelijkheden behoort niet op een of andere manier zich met een der
stromingen en derhalve met een der partijen verwant te voelen.
Een eerste indruk die zich opdringt aan de trekker in dit gebied, is de
onontkoombaarheid zich met de crisis bezig te houden. Het Midden-
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Oosten leeft op en in zijn crisis. De ene partij na de andere stort een stroom van
inzichten, partis pris, feiten en argumenten over de bezoeker uit en het zou naief
zijn te denken dat men met wetenschappelijke koelheid gelijk en ongelijk, recht en
onrecht, juistheid en onjuistheid scherp kan ontleden. Zo paraderen Israëli's met
hun eigendomstitel dat zij een woestijn tot bloei hebben gebracht, terwijl men van
de andere kant, soms enige malen per dag, het verhaal aanhoort hoe de jaffa's van
het voormalig Palestina het bewijs voor het tegendeel vormen.

Beyrouth
Een ernstige schietpartij in Ramallah, de ernstigste gebeurtenis sinds een tiental
jaren, vormde een achtergrond voor de kennisname van de innerlijke spanning die
1
Libanon beheerst . Beyrouth, van meer betekenis voor Libanon dan Parijs voor
Frankrijk, heeft ernstig geleden van de oorlog van 1967, het heeft veel van zijn
betekenis als vluchthaven voor Arabisch kapitaal verloren, zijn toerisme heeft duchtig
schade geleden en zijn handel blijft enigszins precair. Libanon heeft veertig eeuwen
lang gebalanceerd op de rand van uiteenvallen door de innerlijke twisten tussen
zijn bevolkingsgroepen en de vraag is of de nieuwe dimensie, door het
Arabisch-Israëlisch conflict, niet te veel gaat worden voor de balanceerkunst. Men
is voor de Arabieren, maar gedeeltelijk voor de fedayin, maar men voelt het meest
voor een eigen Libanese identiteit, die toch leeft in dit land met zijn merkwaardige
tegenstellingen. De democratie voert een wat schimmig bestaan, men kan van
verbazingwekkende gevallen van corruptie horen, men spreekt over het bestaan
van persoonlijke legers en het bestaan van sterke clans wordt door niemand in
twijfel getrokken. Iedereen blijkt iedereen te kennen en heeft vriendjes in de keuken
of voorkamers van de voornaamsten in het land en men is dus door een uitermate
vruchtbaar systeem van geruchten van alles op de hoogte. 24 Uur na de schietpartij
in Ramallah had ik al vijf uiterst plausibele en voor hoogst authentiek verklaarde
versies van de eigenlijke toedracht en de diepere betekenis en achtergronden
gehoord, hetgeen, naar mij verzekerd werd, ten enenmale karakteristiek is. Even
verrassend is de omstandigheid, die men ook regelmatig en vooral de laatste tijd
in Jordanië kan waarnemen, dat binnen de kortste keren de op elkaar schietende
partijen eindeloos aan de tafel kunnen gaan zitten om de zaken uit te praten.
Overigens is dit een punt waarmee de Israëlische onderhandelingstechniek tegenover
de Arabieren geen rekening wenst te houden en vandaar dat men wel schiet of
soms ook niet, maar niet onderhandelt.

1

Cfr. Thom Sicking, Libanon neutraal?, in Streven, oktober 1970, pp. 13-24.
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In Libanon houdt men geen volkstelling, want de uitslag zou de constitutionele fictie
van een fifty-fifty verdeling tussen christenen en moslims kunnen verstoren. Toch
lijkt het waarschijnlijk, dat het groter kinderaantal (vanwege de mindere
ontwikkeling?!) van de moslims de balans in feite wat heeft doen doorslaan. De
Palestijnen zijn veelal die van 1948 en zij zijn lange tijd min of meer opgenomen in
de Libanese maatschappij en hebben het Libanees staatsburgerschap gekregen,
maar er blijven ook kampen over, terwijl onder Arabische druk geen naturalisaties
meer plaatsvinden. De vluchtelingen zijn voor een niet onaanzienlijk deel christen.
Het gedrag van de Palestijnen, die zich al gauw als meesters in eigen huis gedragen
en de politie de toegang tot de kampen praktisch ontzegd hebben, wordt als genant
ervaren. Een aalmoezenier vertrouwde mij toe dat de werving, met name in de
christenkampen, niet erg goed liep en dat men eigenlijk alleen maar de vrij jonge
mannen kon bewegen tot dienstname bij de fedayin, dit zeer tegen de wensen van
de ouderen.
Libanon is sterk afhankelijk van Syrië. Men is niet geheel gerust op de twee- tot
driehonderdduizend Syriërs die met name in de bouwvakken in Beyrouth werken.
Van de andere kant betekenen de geldovermakingen van deze groep toch wellicht
een rem op al te straffe Syrische maatregelen. Syrië kan door het sluiten van de
grenzen, waardoor vooral aan bederf onderhevige landbouwprodukten getroffen
worden, de Libanese economie snel in vrij groot gevaar brengen en deze tactiek
wordt nogal eens toegepast evenals het zenden van fedayin, waarvoor de regering
een oog dicht moet knijpen wil een handelsboycot deze beweging geen vernietigende
kracht bijzetten.
Libanon zal steeds als tweede ieder akkoord ondertekenen, ziedaar de delicate
positie zoals men die in dit land zelf ervaart. Er zijn groeperingen die niet zozeer de
Arabieren als de fedayin om min of meer ideologische motieven hun sympathie
schenken. Of dat ook geldt voor de hele studentenwereld is niet duidelijk,
waarschijnlijk slechts voor een zeker gedeelte. Meer georiënteerd op de buitenwereld
dan de andere Arabische staten herbergt Libanon groeperingen die in die richting
sympathie zoeken voor wat de Arabische zaak heet, waarbij het niet steeds duidelijk
lijkt of Arabier en fedayin identiek zijn. Naar aanleiding van een aantal uitlatingen
kan men zich ook afvragen of die poging voortvloeit uit overtuiging voor de Arabische
zaak of uit een behoefte de wereld te laten horen dat hier een probleem ligt waarvoor
ze zich heeft te interesseren. De traditionele scheiding in sympathieën voor de
anti-Israëlische zaak loopt min of meer langs die van moslim en christen, maar het
is mogelijk dat die scheiding aan het verschuiven is. Er is in Libanon echter niet een
echte pro- en anti-stemming
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maar een scheiding tussen gehele en gedeeltelijke sympathie, tussen Libanon
dienstig gemaakt aan de anti-Israëlische campagne en Libanon dat zijn eigen
identiteit moet laten prevaleren.

Amman
Jordanië leeft van en in het conflict en men kan er minder vrijblijvend met zijn
sympathieën en theorieën terecht. Het conflict beheerst het leven en zijn ontwikkeling
raakt iedereen. Een vaak troosteloos stuk woestijn, waar de eenheid meer in het
algemeen Syrische vlak ligt, omdat vroeger deze gehele regio Syrisch was, meer
dan in een nationale Jordaanse eenheid, waarin de tegenstellingen maar al te
duidelijk zijn. De Palestijnen maken praktisch de helft van de bevolking uit, maar op
een ongelijke manier. Er zijn kampen waarin in een primtieve en troosteloze behuizing
grote groepen leven in een somber nostalgisch verleden, dat haast ziekelijk in
zichzelf gekeerd is, maar waarin ook velen thuishoren die of door scholing of door
werk aan het leven van de Jordaanse staat deelnemen. Er zijn de fedayin die ook
hier vormen van aanwezigheid erop nahouden die niet nalaten ‘echte’ Jordaniërs
diep te grieven en de bloedige gevechten van onlangs zijn geen verrassing voor
wie de tweespalt heeft kunnen voelen enige maanden tevoren. De toenmalige
minister van voorlichting hield een redevoering die door iedere woordvoerder van
de fedayin uitgesproken had kunnen worden en men was geneigd zich af te vragen:
voor ons of uit overtuiging? De UNRWA, die namens de VN voor de vluchtelingen
zorgt, heeft een personeel dat voor 99% uit vluchtelingen bestaat en heeft dus weinig
politieke armslag.
De scholing onder de vluchtelingen neemt sterk toe en misschien ligt hier op de
duur de mogelijkheid om een bevolkingsgroep weg te halen uit de mentaliteit waarin
oorlog de enige hoop betekent. Wie is vluchteling, wie is fedayin, wie is Jordaniër?
Voor allen bestaat de werkelijkheid van de oorlog tegen Israël, maar kan Jordanië
op enigerlei wijze zijn eigen weg gaan in een regeling met Israël? Nasser werd
ongetwijfeld nog gezien als de enige man die een weg uit het moeras kon wijzen
en doen aannemen. De vraag is natuurlijk of een min of meer collegiale Egyptische
regering veel van die autoriteit zal blijven behouden. Valt Egypte echter uit als een
dwingend element in een regeling, dan blijven nog de Palestijnen, wier denkbeelden
weinig twijfel overlaten en die voor Jordanië alleen makkelijk een te grote brok
kunnen blijken.
Het is duidelijk dat onder de fedayin grote verschillen bestaan. Naast een soort
oorlogsroes die denkt in termen van bevrijding van Palestina zijn er die denken in
termen van bevrijding voor de Arabische massa en voor wie
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de Arabische regeringen, althans een aantal, ongeveer even erge vijanden zijn als
de zionisten. Fanatiek, emotioneel, revolutionair in de beste vage zin van het woord,
leeft de laatste groep meer van een ideaal dan van een concreet actieplan, hoewel
strijd tegen Israël op een of andere manier deze revolutie niet te kort doet maar toch
slechts als een eerste stap gezien wordt. Ook hier schijnen de scheidingslijnen
nogal vaag. De idee dat een overwinning op Israël of minstens op de zionisten de
ontwikkeling van de Arabische massa's kan helpen lijkt wel algemeen.
De oplossing die men voorziet, afgezien van de wat romantische integrale
terugkeer naar de grond en de bezittingen waarvan men verdreven - of gevlucht is, is bijna aandoenlijk door zijn simpelheid: een democratische Palestijnse staat
met gelijke rechten voor iedereen, ook joden en christenen. Met dien verstande
toch, schijnt het, dat het een Arabische staat moet zijn, met recht van terugkeer
voor alle Palestijnen, maar verbod van immigratie voor de joden. Dit is ook het beeld
dat bij meer links georiënteerde christenen elders in de wereld gretig onthaal vindt,
getuige het congres vlak na ons vertrek in Beyrouth georganiseerd. Men is tegen
de zionisten, als verlengstuk van de imperialisten, als expansionistische veroveraars
die niets in deze streken te maken hebben. Maar men is niet tegen de joden, die
eerder een soort broeders in het geloof zijn, het geloof van het boek. Men ziet de
moeilijkheid van deze formulering als men in Israël hoort dat praktisch iedereen
zionist is, maar het woord, zoals wij zullen zien, heeft een nogal verschillende
betekenis in beide kampen. Voor de Jordaanse staat is een regeling heel anders,
maar niet minder ingewikkeld: teruggave van het bezette gebied, einde van de strijd
en, hoopvol, een einde aan de tweeslachtigheid die deze natie toch eigenlijk
verscheurt.

Cairo
De sfeer van censuur lijkt zwaar te drukken, een bewijs dat het regeringsapparaat
in Egypte verder ontwikkeld is en dat de staat veel verder doordringt in de organisatie
van het hele leven. Men maakt een duidelijk onderscheid tussen het probleem van
Egypte: teruggave van gebied, waarbij men panarabisch wel de andere bezette
gebieden min of meer moet insluiten, en de kwestie van Palestina of de Palestijnen.
Het tweede dient het eerste niet te verhinderen, een houding die Nassers
aanvaarding van het plan Rogers kan verklaren. Men tilt zwaar aan de oorlog als
een te zware belasting voor het land, maar zal (te) optimistische verhalen ophangen
over het opvangen van de nederlaag. De Russen zijn ook hier de vrienden die de
Arabieren in hun vernedering te hulp zijn gekomen en die niet het expansionistische
en imperialistische Israël steunen zoals de Verenigde Staten. De gewone man
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lijkt echter minder met zijn wezen bij de strijd betrokken: hij heeft geen direct voorof nadeel bij het bezit van ‘een stuk woestijn’ maar wel bij economische verbetering.
Maar ook zijn de Russen de mensen die de Aswan-dam gebouwd hebben die tot
een soort nationale mystiek geworden is en waarvan men moet hopen dat de gouden
beloften op kortere termijn werkelijkheid gaan worden.
Toch zijn de Russen niet geliefd: zij geven niet op grote schaal geld uit in een
land dat zijn toeristische industrie bijna vernietigd heeft gezien, zij houden zich
afzijdig en gaan slechts in groepen uit en leven apart. Over de mogelijke
onmogelijkheid zich aan Russische invloed te onttrekken praat men niet. De Russen
schijnen ook wanhopig geworden te zijn om het leger te moderniseren en hebben
daarom geavanceerde eenheden zelf ter hand genomen. Reeds in het voorjaar was
de weg naar Alexandrië vaak versperd voor militaire colonnes en materieel dat
ontscheept was. Het getal dat men het meeste hoorde, lag toen rond de
twintigduizend. De huidige versterking van de Suezkanaalzone lijkt van Russische
origine te zijn: niet zozeer het tegenhouden van een mogelijke Israëlische aanval
op het binnenland van Egypte, maar een duidelijke markering waar de Russische
invloedssfeer niet mag worden overschreden en in Sovjetrussische ogen betekent
dat, dat er niets of niemand in zo'n zone kan doordringen.
Egypte heeft een laaiend bevolkingsprobleem. Om het gevaar van intellectuele
werkeloosheid op te vangen heeft ieder van de talloze studenten een baan wanneer
hij klaar is. Egypte heeft zwaar behoefte aan vrede en heeft niet zoals Jordanië
weinig zorg voor zijn deviezen. Israël zou door een starre houding wellicht een
unieke kans voorbij kunnen laten gaan. Een Egypte dat bevrijd is van de oorlog en
bevrijd ook van de erfenis van een Nasser die eigenlijk te veel hypotheken verenigd
had op Egypte door zijn pioniersfiguur in verschillende opzichten, dit Egypte maakt
het meeste kans zich op korte termijn op zichzelf terug te trekken en zich te wijden
aan de meer dan voldoende problemen die zijn interne toestand betreffen.
De Aswandam alleen is nog niet het einde voor de Egyptische moeilijkheden.
Kan het enorme elektrische potentieel voldoende naar de gebruikers gebracht
worden tegen een prijs die de hooggespannen verwachtingen en beloften niet
teleurstelt? Is er niet teveel waterverlies door verdamping en lekkage door de rotsen
en krijgt de Nijldelta benedenstrooms van de dam wel voldoende water voor een
eeuwenoude doorspoeling van de gronden? Kan een chemische industrie en
kunstmest snel genoeg een mogelijk deficit opvangen in de overgangsperiode?
Suezkanaal en toeristenindustrie zijn verlamd en kunnen deze snel genoeg weer
op peil gebracht worden, vooral als de bereidheid van de oliestaten om bij te springen
in het deficit gaat
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verminderen? Ook hier kan het verdwijnen van Nasser onberekenbare gevolgen
hebben. Of is het aannemelijk dat de Sovjet-Unie voldoende bijspringt in burgerlijk
opzicht? De mogelijkheid dat een akkoord met de gemeenschappelijke markt veel
kan opvangen, moet uitgesloten worden geacht, zeker in de nabije toekomst. Met
al deze problemen is het zeer de vraag of een Egypte dat de vrede teruggewonnen
heeft, veel zin zou hebben het oorlogspad te blijven kiezen. Het tegendeel ligt eerder
voor de hand.

Israël
Het land maakt niet direct een indruk van een oorlogvoerende natie zoals Cairo dat
deed, met zijn halve verduisteringsmaatregelen, zijn op wacht staande soldaten
achter half leeglopende zandzakken en de al te opvallend afwezige toeristen. Voor
een westerling is het binnenkomen in Israël een beetje een thuiskomst, na Jordanië
en Egypte. Jerusalem, dat ik van de verdeelde tijd kende, had de sporen van de
vroegere deling verloren. Taxi's zagen er nieuw uit en werden met deskundigheid
bereden. Maar Jerusalem blijft een stad in twee helften, waar iedere zijde spreekt
over de andere kant achter een sterk gevoelde maar onzichtbare scheidingslijn.
Toeristen en welvaart gaan nu grotendeels naar het joodse gedeelte en er is een
soort bittere berusting in het Arabisch gedeelte over deze wellicht niet altijd zo
bedoelde maar in feite wel werkende discriminatie.
De Israëli's hebben een diep gevoeld nationalisme, waarvan het zionisme
waarschijnlijk het belangrijkste ingrediënt is. Een diep gevoel over de rechtmatigheid
van hun aanwezigheid in dit land, waarmee zij een geestelijke verbondenheid voelen
en waarin zij de bijbel kunnen lezen in zijn natuurlijk milieu. Het idee dat zij bij het
land maar ook dat land bij hen hoort, is een band die uitgaat boven die van een
traditioneel grondbezit. Het joodse volk is door en met de bijbel opgegroeid en
rondgaan in dit land is ronddwalen langs de eeuwige paden van het Oude Boek.
Dit is Israël of er is er geen. Immigranten voelen zich haast nog meer thuis in dit
land dan zij die er geboren zijn. Geen wonder dat, nu de westoever van de Jordaan
bezet is met zijn berg van de tien geboden, Gilboa en al zulke plaatsen, het opgeven
ervan in een vredesregeling heus wat meer is dan een strategisch stukje land. Voor
strategische plaatsen zijn oplossingen te vinden, voor dit zionistisch probleem niet.
De Arabieren in Israël zijn uiteraard op hun plaats, voor hen bestaat er niet het
melancholische terugverlangen naar huis en haard waarvan zij verdreven zijn. Maar
hun probleem is hun minderheid: zij zijn een soort vreemdelingen in eigen land, min
of meer verdachte vreemdelingen. Dit geldt vooral voor degenen die in het bezette
gebied leven. De Arabieren in
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het Israël van 1947 hebben, nu zij in één land (voorlopig) wonen met andere
Arabieren onder bezet regiem, er eigenlijk een identificatie-probleem bij. Men
waardeert de joden om hun efficiënt bestuur, zij weten heel goed dat zij het heel
wat beter hebben dan omringende Arabieren of, in de bezette gebieden, veel beter
hebben gekregen; zij zijn het voorwerp - ook de bezette Arabieren - van verschillende
vormen van sociale zorg, iets wat hun in vele eeuwen, zo al ooit, niet is overkomen;
de bezette Arabieren zien misschien met enige schrik de dag tegemoet dat dit weer
ongedaan gemaakt wordt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In Jerusalem
zijn vele Arabieren die het juist slechter gekregen hebben, het Palestijns verzet heeft
iets romantisch en heroïsch, loyaal samenwerken met de joden, hoezeer ook door
vele Arabieren gezien als eerzaam en voor de hand liggend en eigenlijk als de beste
oplossing, kunnen zij niet of willen zij niet, mede onder druk van de guerilla's of met
hen samenwerkende Arabieren in Israël. Men kan overtuigd zijn van de humaniteit
van de joodse bezetting, voor de bezetten is dit niet steeds even duidelijk en de
bezetting wordt door zuiveringsacties steeds weer gevoeld.
Arabieren willen wel samenwerken, maar voelen zich eigenlijk de mindere, een
voor Arabieren harde pil. Joden willen graag samenwerken, maar voelen zich soms
hopeloos superieur. Een egalitaire staat is voor de joden anathema, en is in feite
een utopie voor de tijd dat mensen zo perfect zijn dat onderlinge verschillen
samenwerking niet in de weg staan. De Israëli's zijn een volk dat samengesmeed
is door vele jaren oorlog en druk, dat zich staande houdt door een zeer overtuigde
en geslaagde poging het moreel hoog te houden, dat een soort mystiek geloof heeft
in de kracht van zijn leger. Het is een houding die tot grote prestaties leidt, maar
niet tot grote soeplesse in de ogen van de buitenstaander, hoewel de Israëli's daar
optimistischer over denken. Wat dat betreft is er een soort overeenkomst tussen de
Gaulle, beschreven als ‘l'homme de défi’ en Israël, dat door dezelfde de Gaulle
beschreven werd als ‘le peuple de défi’. Wellicht is daar de diepste reden dat zij
beiden het niet konden vinden.
Toch is de Israëlische samenleving niet zo homogeen als het soms lijkt. Er zijn de
kwesties tussen orthodoxe joden, die eigenlijk de staat niet willen, tussen
praktiserende joden en niet-praktiserende, tussen gelovige en ongelovige joden die
beide echter de bijbel vasthouden en op school als verplicht vak leren, tussen de
joden uit Oost-Europa die hun stempel op de staat drukken en de anderen uit het
Westen die dat weinig waarderen, tussen al de joden uit het Westen en die uit de
Arabische staten die zijn geïmmigreerd en met een half wantrouwend oog worden
aangezien. Een hoogst sympathiek en aristocratisch denkend Palestijnse Arabier
maakte
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ons de misschien ware opmerking, dat als de Arabieren onmiddellijk in 1967 vrede
hadden gesloten, Israël dit niet had kunnen weigeren en spoedig daarop zozeer in
eigen problemen zou zijn verstrikt geraakt, dat dat het einde zou zijn geweest. Het
zou in zijn eigen boezem teveel fundamenteel verschillende opvattingen herbergen
die het nu, dankbaar, door oorlogs-spanning tracht te maskeren en te overwinnen.
Israël is, zeker voor de gelovige bezoeker, een fascinerend land. Ongetwijfeld is
het een oase temidden van de meestal barre woestijnomgeving in het
Midden-Oosten, met zijn kiboetzim die oases in de oase zijn, met zijn door
oorlogsdruk merkwaardig weinig belaste atmosfeer in het dagelijkse leven. Israël
lijkt een volk met ongehoord grote geestelijke en morele reserves, een juichend
gevoel van nationalisme en een soort familiesaamhorigheid die helaas scheidend
werkt in het totaal der bevolking. Er is oorlog, maar het verkeer tussen west- en
oostoever van de Jordaan is vrij levendig. Er zijn heel wat mensen die op pensioenen
van Amman leven en die daar gaan halen en die geen Arabier kennen die zo schoon
Arabisch spreekt als Abba Eban, de minister van buitenlandse zaken. Het is een
wereld waar met historische claims van duizenden jaren wordt geschermd alsof het
de levende historie van gisteren was. Een streek waar ‘fact and fiction’ zo
onontwarbaar en emotioneel geknoopt liggen dat er niet meer uit te komen valt.
Waar met ontstellend gemak aan het bestaande en vermeende onrecht taai wordt
vastgehouden en over revolutionaire veranderingen tot oplossing wordt
gediscussieerd, kortom waar het ergste kan gebeuren en het meest ongedroomde
waarheid zou kunnen worden. Maar eenmaal los van de grond en met een snel zich
verwijderende horizon van het Midden-Oosten realiseert men zich, dat men uit een
soort kwade droom ontwaakt en daarin ligt wellicht de mate waarin het conflict ernstig
is, omdat men als het ware blij is het te kunnen ontlopen en de verantwoordelijkheid
er van, ja aan wie, te kunnen overlaten?
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Een gekozen Minister-President?
H. Senior
Er is de laatste jaren heel wat te doen geweest over de vraag hoe Nederland zich
een Minister-President moet aanschaffen.
Lange tijd heeft men met deze vraag niet goed raad geweten. Aanvankelijk was
de Minister-President niet meer dan een ‘tijdelijk voorzitter van de Raad van
Ministers’. Zéér tijdelijk zelfs. Hij werd iedere drie maanden opnieuw door de Raad
gekozen. In 1854 werd zelfs bepaald dat alle ministers bij toerbeurt voor de tijd van
drie maanden het voorzitterschap van de Raad moesten bekleden, tenzij zij hun
beurt voorbij wilden laten gaan. Abraham Kuyper liet zich dit niet welgevallen en
veranderde de regels in dier voege dat de Kroon de Minister-President voor bepaalde
of onbepaalde tijd benoemde, doch na zijn aftreden werd het oude systeem weer
in ere hersteld. In principe wees dus óf de Ministerraad óf de Kroon de premier aan,
zulks met dien verstande dat zijn voorzitterschap van de ministerraad een tijdelijk
karakter droeg.
Langzamerhand heeft zich echter in de praktijk een ander systeem ontwikkeld.
Er is geen sprake meer van dat de ministerraad zijn eigen voorzitter kiest. Wie als
minister-president zal optreden over een nieuw-gevormd kabinet, wordt in feite
bepaald bij de formatie van dit kabinet. De Kroon wijst een formateur aan met de
stilzwijgende bedoeling dat deze, als hij erin slaagt een Kabinet te vormen met
voldoende steun in het parlement, ook voor de volle levensduur van dit Kabinet de
leiding ervan op zich zal nemen. Op die regel komen wel uitzonderingen voor. Een
formateur kan ook een Kabinet vormen waar hij zelf geen zitting in neemt of waarvan
hij het voorzitterschap niet wil bekleden, maar dan blijft hij het toch die de premier
aanwijst.
De aanwijzing echter van een formateur-premier of van een premier dóór de
formateur is geen daad van willekeur. Die aanwijzing geschiedt in overleg met de
partijen, wier steun het Kabinet een meerderheid in het parlement moet verzekeren.
Dit overleg begint al direct na de verkiezingen als de fractieleiders één voor één bij
het Staatshoofd worden ontboden om advies uit te brengen over de politieke situatie
die door de verkiezingen is
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ontstaan en over de baan waarin onder de gegeven omstandigheden de vorming
van een nieuw Kabinet moet worden geleid. De fractieleiders stellen naderhand hun
adviezen op schrift en wanneer de Kroon op grond van het gepleegde beraad een
formateur - of een informateur, die zelf niet formeert doch de formatie alleen
voorbereidt - aanwijst, krijgt deze de beschikking over die schriftelijk uitgebrachte
adviezen, zodat hij op grond daarvan verder kan werken.
Hoe die adviezen tot stand kwamen, onttrok zich lange tijd aan iedere waarneming
van buiten. Gaven de fractieleiders alleen hun persoonlijke mening of pleegden zij
overleg met hun fracties? En áls zij overleg pleegden, waarover dan? Alleen over
het program dat de formateur aan zijn Kabinet wilde meegeven of ook over de
‘mennekes’, zoals Ruys de Beerenbrouck het uitdrukte? Of raadpleegden zij hun
partijbestuur?
Ten aanzien van de formaties der coalitiekabinetten tussen de beide
wereldoorlogen is daar weinig over bekend. Over het regeringsprogram werd
waarschijnlijk betrekkelijk summier overleg gepleegd binnen de Kamerfracties; in
de keuze van de ministers genoten de formateurs nagenoeg volledige vrijheid van
handelen. De aangezochte kandidaten mochten er zich desgewenst van vergewissen
dat hun benoeming hun partij of hun fractieleider niet onwelgevallig was, de formateur
had daar geen boodschap aan. Hij koos zijn ‘mennekes’ naar eigen inzicht en op
eigen verantwoordelijkheid zonder - officieel althans - ruggespraak met wie dan
ook. Na de tweede wereldoorlog hebben de fracties zich in steeds toenemende
mate met de kabinetsformaties bemoeid en bepaald gemakkelijker hebben zij het
formeren naarmee niet gemaakt. Vóór de oorlog duurde een kabinetsformatie in de
regel niet meer dan een paar weken - met uitzondering van 1925, toen de ene
formateur na de andere strandde op de breuk in de coalitie. Na de oorlog behoorden
formatieperioden van drie, vier maanden niet tot de zeldzaamheden, eer tot de regel.
Tot in de kleinste details wensten de fracties gehoord te worden; iedereen moest
en zou zijn zegje hebben; iedereen eiste van iedereen concessies in het
regeringsprogram en iedere fractie wilde haar ooilammeren of haar kneusjes kwijt
in het Kabinet. De formateur moest kolen en geiten sparen bij de vleet en dan nog
maar afwachten of hem uit de massale koehandel die rondom zijn formatie werd
bedreven, nog mogelijkheden tot de vorming van een aanvaardbaar Kabinet
overbleven.
Dat dit onappetijtelijk gehaspel met de vorming van het hoogste college van
uitvoerende macht weerzin en misnoegen opwekte, liet zich begrijpen en zo zijn
dan na de laatste kabinetsformatie stemmen opgegaan voor een algehele herziening
van de gangbare procedure.
Daarbij is de gedachte geopperd om deze herziening te concentreren op de
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aanwijzing van de Minister-President. Niet meer door de Kroon of door de formateur,
maar bij onderlinge afspraak tussen de partijen in een akkoord dat vóór de
verkiezingen wordt gesloten en bekend gemaakt, zodat de kiezers bij het uitbrengen
van hun stem weten wie zij daarmee in de voorzitterszetel van de Ministerraad tillen.
In feite dus een democratische verkiezing van de premier.
Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar het roept wel een aantal vragen op. Ten eerste
de vraag of een akkoord tussen partijen over de persoon van de toekomstige
minister-president een haalbare kaart is. Zo'n akkoord kan moeilijk tot de aanwijzing
van een premier beperkt blijven. Immers: heeft men eenmaal zo'n akkoord gesloten,
dan zit men aan de man vast. Dan kan men niet na de verkiezingen zeggen:
mijnheer, uw program bevalt ons niet; wij nemen maar liever een ander. Dat zou
niets meer of minder zijn dan kiezersbedrog. Met andere woorden: zo'n akkoord zal
zich óók over het regeringsprogram moeten uitstrekken. De partijen die zo'n akkoord
sluiten, zullen het zowel onderling als met de gewenste kandidaat voor het
premierschap eerst eens moeten worden over het program. Dit betekent in feite dat
het touwtrekken, dat tot nu toe tijdens de formatie plaats vond, wordt verschoven
naar de periode vóór de verkiezingen. Goed, zal men zeggen, dat levert tenminste
in zoverre winst op, dat de formatieperiode zelf, die voor het interimkabinet
noodzakelijk een periode vormt van inactiviteit, aanzienlijk kan worden bekort.
Maar is dat wel zo? Een akkoord over het regeringsprogram voorafgaand aan de
verkiezingen moet worden gesloten op grond van de verhoudingen in het scheidende
parlement. De uitslag van de verkiezingen kan in die verhoudingen aanzienlijke
verschuivingen teweeg brengen. Kleine partijen kunnen groter worden en bijgevolg
meer eisen; grote partijen kunnen verzwakken en zich aldus genoodzaakt zien een
toontje lager te zingen. Dergelijke verschuivingen kunnen het hele akkoord op losse
schroeven zetten en dan begint gegarandeerd het touwtrekken na de verkiezingen
van voren afaan.
Verschuivingen kunnen niet alleen verandering brengen in de verhouding tussen
die partijen die een akkoord hebben gesloten, maar ook de noodzaak oproepen om
naar andere coalitiegenoten om te zien dan waarop deze partijen oorspronkelijk het
oog hadden gericht en met het oog waarop zij hun programakkoord sloten. Zij kunnen
dwingen tot uitzien naar andere partners in de regeringscombinatie - met het gevolg
dat er wéér aan het program moet worden gedokterd. Wéér touwtrekken - met alle
kans dat de kandidaat voor het premierschap die men den volke heeft aangeboden,
er de brui aan geeft. Mooie vertoning!
Een tweede vraag is: hoe staat het dan met de keuze van de ministers?
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Moeten die ook van te voren worden aangewezen in het overleg tussen de
samenwerkende partijen en de aspirant-premier? Maar hoe wil men een
zetelverdeling in het Kabinet overeenkomen op grond van een zetelverdeling in de
Tweede Kamer vlak voordat de kiezers de gelegenheid krijgen deze laatste omver
te werpen en vóórdat men nog weet of men wel met de combinatie zal kunnen
regeren die men zich oorspronkelijk heeft gedacht? Kortom men loopt een redelijke
kans dat ook over de verdeling van de ministerportefeuilles het touwtrekken na de
verkiezingen van voren af aan begint.
Neemt men eens aan dat in het systeem van een gekozen premier tenminste
twee combinaties van partijen met een kandidaat-minister-president voor de dag
zullen komen, dan kan men op zijn vingers uittellen dat die hele walgingwekkende
parlementaire koehandel, die zich in de jaren na de oorlog om de kabinetsformatie
heeft afgespeeld, in ieder geval verdubbeld, zo niet verdrievoudigd wordt in omvang.
Het idee alleen al is om misselijk van te worden.
Het is wel duidelijk dat dit niet de bedoeling is van degenen die de gedachte van
een gekozen premier naar voren schuiven. Zij hebben waarschijnlijk zeer wel beseft
dat dat systeem alleen dan efficiënter kan werken wanneer men aan het ambt van
Minister-President een andere inhoud geeft.
Zó als dat ambt er nu ligt is het de moeite van enig touwtrekken nauwelijks waard.
Niet dat het een sinecure is; verre van dat.
Een Minister-President heeft heel wat zorgen aan zijn hoofd. Niet vanwege het
‘departement’ dat hij beheert. Het zogenaamde Ministerie van Algemene Zaken is
temidden van de andere niet meer dan een heel klein geval; en dat kán ook
nauwelijks anders want ‘algemene zaken’ van enig belang ressorteren een voor
een onder andere ministeries. Wat er voor het Ministerie van Algemene Zaken
overblijft zijn enkele restantjes, die nergens anders passen maar die ook nauwelijks
iets bijdragen aan het totaalbeeld van het regeringsbeleid. De grote zorg van de
premier is het Kabinetsbeleid. Anders echter dan de Amerikaanse President, die
zijn eigen premier is, en anders dan zijn Britse collega, de Prime Minister, heeft de
Nederlandse Minister-President rechtens geen grotere stem in het kapittel dan elk
van zijn mede-ministers. Zijn stem is niet doorslaggevend zoals die van de
Amerikaanse President en hij kan ook niet naar believen zijn ministers ontslaan of
naar andere departementen overplaatsen wanneer zij zich niet aan zijn inzicht
onderwerpen, of hen monddood houden in de vergadering van de ministerraad,
zoals de Britse premier dat kan. Zijn ministers zijn allemaal even wijs, even machtig
en even goed - behalve misschien de Minister van Financiën, die in de regel niet
wijzer en beter maar wel
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machtiger is dan de anderen. Elk van zijn ministers heeft zijn eigen problemen en
vecht voor zijn eigen zaken, niet alleen in het landsbelang maar ook in het belang
van zijn eigen politieke ambities. Amerikaanse ministers hebben geen enkele politieke
verantwoordelijkheid en in de regel ook geen enkele politieke ambitie; Britse ministers
hebben wèl politieke ambities maar zijn er zich goed van bewust dat de
verwezenlijking daarvan in aanzienlijke mate afhangt van de mate waarin zij in de
pas lopen met de Prime Minister. De Nederlandse Minister-President moet dus zien
zijn team bij elkaar te houden zonder dat hij over enig machtsmiddel van betekenis
beschikt. Zijn enige hulp komt van buiten. Het enige dwingende bindmiddel dat het
Kabinet bijeenhoudt, is de algemene politieke constellatie met haar risico's bij een
uiteenvallen van de regering. De enige middelen die de premier ten dienste staan,
zijn tact en overredingskracht. Tact en overredingskracht echter zijn eigenschappen,
die een staatsman van formaat wel te pas kunnen komen; zonder overredingskracht
kan hij het in een democratisch bestel zeker niet stellen. Maar zij zijn geen maatstaf
voor groot staatsmanschap. Daar is méér voor nodig.
De Minister-President leidt de vergaderingen van de Ministerraad. Daar is nog
een andere eigenschap voor nodig dan tact en overredingskracht: efficiency. De
Ministerraad is allerminst een kletscollege. In zijn vergaderingen moeten talrijke en
vaak belangrijke beslissingen worden genomen. Dit eist van de voorzitter dat hij de
kunst verstaat om, deugdelijk voorbereid, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden
en de gedachtenwisseling tot de eerste te beperken en naar een besluit toe te leiden.
Hij moet met andere woorden een goed manager zijn; maar ook een goed manager
is niet perse een groot staatsman.
De Minister-President moet voorts het Kabinetsbeleid voor het Parlement en
daardoor in de openbaarheid verdedigen. Ook dát is een kwestie van tact en
overredingskracht, zij het iets anders genuanceerd dan in gesprekken onder vier
ogen met een mede-minister in zijn werkkamer op het Plein 1813 of in de
bijeenkomsten van de Ministerraad of van andere ambtelijke raden op ministerieel
niveau, waar hij althans een zekere mate van homogeniteit mag veronderstellen.
Maar het blijven in wezen dezelfde eigenschappen, nuttig voor een staatsman maar
niet bepalend voor de groot-heid van zijn staatsmanschap. Een redenaar hoeft hij
nog niet eens te wezen in het vervelende Nederlandse Parlement. Als hij alles van
papier opleest en zich door interrupties niet van de wijs laat brengen, is men al lang
tevreden. Dichter komt de Minister-President bij het echte staatsmanschap in zijn
taak toe te zien dat de beleidslijn van het Kabinet binnen de banen van het
regeringsprogram blijft. Hij moet het oog op het regeringsprogram gericht houden.
Hij moet het schip van het Kabinet in de koers houden van het
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program. Dat eist inderdaad staatsmanskwaliteiten. Maar in deze kwaliteiten bestaan
nuances. Een groot staatsman is een man met een brede visie, een man die in grote
concepties kan denken, een man met persoonlijk overwicht en doortastendheid. De
grote staatsman is niet iemand die een program volgt, maar die een program maakt.
Hij is een program.
Dát nu hoeft een Nederlandse Minister-President maar zelden te zijn. Dat kán hij
zelfs niet zijn zolang hij zijn regeringsprogram eenvoudig krijgt opgelegd van de
partijen, de Kamerfracties of de formateur en zolang zijn eigen bijdrage aan dat
program nauwelijks meer is dan wat passen en meten om het zoveel mogelijk
iedereen naar de zin te maken. In het Nederlandse systeem van Kabinetsformatie
zoals het zich na de tweede wereldoorlog heeft ontwikkeld past alleen een premier
die trouw en bekwaam de aanwijzingen volgt die hij bij zijn optreden meekrijgt. Voor
een echte staatsman van groter formaat is alleen dan plaats wanneer zich
buitengewone omstandigheden voordoen zoals in de eerste jaren na de oorlog.
Wat moet men bovendien in de bestaande praktijk met een gekozen premier?
Wat haalt men er zich mee op de hals?
Een gekozen premier laat zich niet zo maar aan de dijk zetten nóch door de Kroon,
noch door de partijen die hem aan het bewind hebben gebracht, noch door het
Parlement in een nacht van wie dan ook. Hij heeft een mandaat rechtstreeks van
de kiezers. Dat brengt hem weliswaar nog niet in de positie van de Amerikaanse
President, die grondwettelijk helemaal terzijde staat van de volksvertegenwoordiging,
aan haar geen verantwoording schuldig is en door haar niet naar huis kan worden
gestuurd, maar zijn constitutionele afhankelijkheid van het Parlement wordt er wel
sterk door aangetast. Daarbij doet het weinig ter zake of men zijn veranderde positie
in de Grondwet verankert of niet. Ook zonder dat verandert die positie en wanneer
hij een sterke figuur is, een echte staatsman, kan hij vanuit die veranderde positie
zowel het Parlement als zijn medeministers voor hoogst onaangename verrassingen
zetten.
En een ‘sterke man’, daar gáát het juist om.
De pleitbezorgers van een gekozen Minister-President verwachten van het systeem
dat zij voorstaan, twee dingen, die oorzakelijk altans enigermate met elkaar verband
houden. Zij stellen zich dit systeem zo voor dat niet iedere partij automatisch zijn
lijsttrekker voor de Tweede Kamer als toekomstig kandidaat voor het
Minister-Presidentschap presenteert, maar dat bepaalde combinaties van partijen
naast hun lijsten voor de Kamerverkiezingen óók een kandidaat-premier stellen,
waarop de kiezers afzonderlijk hun stem kunnen uitbrengen. Daarbij opent zich de
mogelijkheid voor de kiezers om hun stem meer genuanceerd uit te brengen. Zij
kunnen hun
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stem uitbrengen voor de premier-kandidaat van een andere partij of partijcombinatie
dan die waardoor zij zich in de Tweede Kamer willen laten vertegenwoordigen zoals dat in Amerika ook het geval is, waar de kiezers hun stem kunnen uitbrengen
voor bijvoorbeeld een Republikeinse President, maar tegelijkertijd voor een
Democratisch Congresman of Senator. In het Nederlandse meer-partijensysteem
zou dit hierop neerkomen, dat de kiezers dusdoende een voorkeur voor een bepaalde
coalitie te kennen zouden geven en een coalitie naar hun zin zouden kunnen
afdwingen. Theoretisch zou het bijvoorbeeld denkbaar zijn, dat een combinatie van
confessionele partijen 40% van de Kamerzetels wint, maar dat de Partij van de
Arbeid met de zege gaat strijken in de verkiezing van de Minister-President. Dan
zit er voor de confessionele partijen niets anders op dan samengaan met de Partij
van de Arbeid. Die theoretische mogelijkheid echter kan alleen dán realiteit worden,
wanneer een kleine partij of groep van partijen een kandidaat-premier naar voren
schuift die duidelijk sterker is dan de kandidaat of de kandidaten van de anderen.
Een ‘sterke man’ dus voor het Minister-Presidentschap. Dat is de tweede verwachting
der pleitbezorgers van de gekozen premier.
Maar is die verwachting dat de partijen voor het premierschap een ‘sterke man’,
een staatsman van enig formaat dus, naar voren zullen schuiven, wel helemaal
gerechtvaardigd? Wat de partijen zonder enige twijfel zullen zoeken is een
stemmen-winner. Een populaire kandidaat dus, maar of dat noodzakelijk ook een
sterke man zal zijn of zelfs maar een goed Minister-President in de magere conceptie
zoals wij die thans kennen, is een open vraag. Populariteit wordt niet altijd verkregen
door deugdelijk staatsmanschap. Kijk maar weer naar Amerika, waar een filmster
tot Gouverneur van Californië werd gekozen en een serieuze gooi deed naar het
Presidentschap en waar ettelijke generaals en andere staatkundige onbenullen of
dilettanten met vlag en wimpel het Witte Huis haalden, louter en alleen omdat zij
door het volk als oorlogshelden werden vereerd of omdat een kostbare en efficiënt
opererende propagandamachine hen den volke voorstelde als de reddende engel
voor Amerika. De kans is met andere woorden maar al te groot dat in de wedloop
om het premierschap de beste en zeker de middelmatige staatsman het aflegt tegen
de man die het beste reclameof public relations bureau weet in te schakelen. Bij de
Kamerverkiezingen van 1967 is gebleken dat zelfs de partijen zich daar al van
bewust aan het worden zijn. Het is bepaald geen geruststellend vooruitzicht dat het
land in feite zijn premier opgezadeld krijgt door de reclame-jongens. Dan toch maar
liever de Koningin!
Verondersteld echter dat de meest populaire kandidaat toch de ‘sterke man’ blijkt
te zijn waar men op hoopt, wat voor soort ‘sterke man’ zal dat
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dan naar alle waarschijnlijkheid zijn? Want er zijn ‘sterke mannen’ in de zin van
‘staatsman-van-formaat’ in verschillende soorten. De man die met harde hand orde
schept in een toestand van wanorde, kan zonder twijfel een staatsman van formaat
zijn; de man die een brede toekomstvisie in zijn regeringsprogram weet te leggen
en anderen in die visie weet te doen delen en de man die tot de verbeelding van
het volk spreekt en het weet te begeesteren voor staatkundige ideeën of idealen dat zijn óók staatslieden van formaat. Maar wie zal het winnen? Nederland heeft in
de dertiger jaren ook een periode doorgemaakt waarin de roep om een sterke man
weerklonk. Een man die de problemen van wereldcrisis en werkloosheid dwars
tegen de politieke versplintering zou kunnen oplossen. De man die meende aan
deze roep gehoor te kunnen geven, Dr. Colijn, heeft er alleen maar zijn eigen politieke
reputatie aan versplinterd. Maar het feit dat grote groepen van het Nederlandse volk
in hem - in de man die bevel had gegeven op de muitende ‘Zeven Provinciën’ te
schieten - het prototype zagen van de grote staatsman, de ‘sterke man’, wijst er wel
op naar wat voor soort ‘sterke man’ de keuze van het Nederlandse volk neigt áls
het voor de keus wordt gesteld. De man met de grote, sociaal bewogen visie en de
charismatische leider maken de grootste kans het af te leggen tegen de harde
orde-hersteller. De Nederlanders vormen nu eenmaal geen volk waar visie en
charisma gemakkelijk bij aanslaan. Men dient zich met andere woorden goed te
realiseren dat áls in een vrij, democratisch Nederland de ‘sterke mannen’ die het
Kabinet gaan leiden, door de gunst van de kiezersmassa moeten worden
aangewezen, de kans op een krachtpatser die de orde wel eens zal herstellen,
groter is dan die op een man met visie of charisma. Of dat de bedoeling is van de
pleitbezorgers voor het gekozen premierschap valt te betwijfelen.
Tenslotte zal men bij de invoering van het systeem van de gekozen
Minister-President zich ook ernstig moeten beraden over de vraag welke
constitutionele grenzen aan diens macht moeten worden gesteld. Eén grens is er
al: de tijdslimiet van vier jaren, die de afstand tussen twee Kamerverkiezingen vormt
en daarmee ook de afstand tussen twee premier-verkiezingen. Alle andere bestaande
begrenzingen echter, gelegen in de verantwoordingsplicht van de Ministers tegenover
het Parlement, boeten aan kracht in tegenover een premier die een regelrecht
mandaat heeft van de kiezers. De gevolgen van een conflict tussen Kabinet en
Parlement zullen nauwkeuriger moeten worden geregeld. Waar haalt men daartoe
de voorbeelden vandaan?
Roepen om een gekozen Minister-President is een gulle kreet, maar het systeem
heeft consequenties, die men tevoren goed onder de ogen moet zien wil men achteraf
niet bedrogen uitkomen.
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Concrete poëzie in Nederland en België
Een voorlopige balans
Erik Slagter
‘Poëzie is niet langer de dienstmaagd van prinsen, prelaten, politici,
partijen of zelfs van het volk. Zij is eindelijk zichzelf’.
Paul de Vree
Op het ogenblik dat de concrete poëzie internationaal in een crisispositie verkeert,
werd op 6 november 1970 in het Stedelijk Museum van Amsterdam een
vriendschappelijk spelletje tafeltennis gespeeld ter opening van een tentoonstelling
waarin meer dan honderd kunstenaars waren vertegenwoordigd. Het spelletje
pingpong herinnerde aan een van de eerste concrete gedichten van Eugen
Gomringer. De crisissituatie kwam tot uitdrukking in een vraagteken voor de titel ‘?
Konkrete poëzie, klankteksten, visuele teksten’. In haar toelichting tot de
tentoonstelling memoreert de organisatrice, Liesbeth Crommelin, dat in de lente
van 1970 een aantal bekende dichters in het Engelse tijdschrift Stereo-Headphones
de concrete poëzie dood verklaarde. Ook Paul de Vree plaatst een vraagteken
achter zijn artikel Zijn de dagen van de konkrete poëzie geteld? (in De Tafelronde,
oktober 1970). In toenemende mate vinden de dichters in de concrete taalstructuren
onvoldoende ruimte voor hun maatschappelijk engagement. Recente gebeurtenissen
(Parijs 1968, Vietnam, Biafra en Praag) lokten ook bij hen reacties uit die niet beperkt
konden blijven tot esthetische informatie alleen. Voor anderen bleef de concrete
poëzie de frisse wind ‘die tot fascinerende creaties leidde en nog veel verder kan’
(De Vree). Ook op ander terrein dreigt de tweespalt. Daarvan geeft de tentoonstelling
die na 4 januari 1971 tot maart in het Internationaal Cultureel Centrum te Antwerpen
en vervolgens in Stuttgart, Neurenberg, Liverpool en Oxford te zien zal zijn, een
indruk in het laatste deel ‘waar mensen bijeengebracht zijn die andere middelen
zoeken dan de zuiver typografische om de poëzie konkreet te maken’.
Ter gelegenheid van de expositie verscheen behalve een uitvoerig geïllustreerde
catalogus met inleidingen van Paul de Vree, Reinhard Döhl en Bob Cobbing, die
respectievelijk de visuele, de taalkundige en de fonetische aspecten beschrijven,
een grammofoonplaat met onder meer twee klankgedichten van De Vree, Riviera
uit 1965 en Het leven is een baccarat, dat uit 1962-'63 dateert. In het Museumjournaal
van november 1970 schrijft
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De Vree dat ‘nog slechts weinig dichters zich vandaag met de term konkrete poëzie
gelukkig voelen’. Velen geven de voorkeur aan de term ‘visuele poëzie, een poëzie
die zich heeft verwijderd van het lezen en het horen en in het gebied van de
beschouwing getreden is’. Er is anderzijds een ontwikkeling naar de sound poetry,
waarbij aan het geluid, ook muzikaal, een nieuwe betekenis wordt toegekend. De
verwarring, die nu resulteert in de dood van de concrete poëzie, verklaart De Vree
uit ‘het benadrukken van de affiniteit met de plastische kunsten en de muziek’. Maar
in alle woeligheid op het concrete front ziet hij juist een teken dat de concrete
poëzieconceptie meer levend is dan dood. Hoe het ook zij, duidelijk is dat de concrete
poëzie na twintig jaar een afgerond gebied is geworden, zoals ook in de catalogus
wordt gesteld.
Wat is concrete poëzie?
Het is een Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar geweest die vijftig jaar
geleden grondslagen gaf voor een nieuwe poëzie, die dertig jaar later in Zuid-Amerika
haar tegenwoordige ontwikkeling begon onder de naam: concrete poëzie.
Hoewel deze ‘impopulaire’ poëzievorm nu in Nederland een tiental beoefenaren
kent en er, met België meegerekend, zeker vijf tijdschriften zijn die, ten dele in eigen
beheer en de meeste gestencild, concrete poëzie publiceren, wordt daaraan in de
1
officiële literatuur geen aandacht besteed . Maar Paul de Vree stelt dat de nieuwe
poëzie een revolutie betekent in de literaire ontwikkeling. Een revolutie die het
experimenteel onderzoek voortzet en er een nieuwe wending aan geeft: de concrete
poëzie kiest voor een verdergaande reductie van de taal door de grafische vorm
en/of de klank centraal te stellen.
In een ‘populaire inleiding tot impopulaire poëzie’ schreef I.K. Bonset in De Stijl
van mei - juni 1923 over ‘Symptomen eener reconstructie der dichtkunst in Holland’:
‘Men begint te beseffen dat het vers uit zijn eigen materiaal geconstrueerd moet
worden. Het heeft een eigen wezen, doch dit is niet verbintelijk, d.w.z.: het vers is
niet langer een volkomen door het subject bepaalde uitdrukking’... ‘Het nieuwe vers
betrekt ook den lezer in zich. Deze blijft niet passief, aangezien de
gedénaturaliseerde rangschikking der woorden en syllaben, de dichterlijke beelding
slechts doet ontstaan, indien de lezer ze scheppend in zich verwerkt tot een geheel’.
I.K. Bonset, pseudoniem voor Theo van Doesburg, gaf hiermee het grondbegin-

1

Het tijdschrift Raster wijdde het winternummer 69/70 aan hedendaagse literaire bewegingen
in het buitenland en gaf ook enkele voorbeelden van concrete poëzie. In het nummer van
herfst 1970 werden twee gedichten van Hans Clavin overgenomen uit de bundel Holland var.
969. C.J.E. Dinaux besprak in Zo schrijven de auteurs van nu (Contact 1969) het tijdschrift
Vers Univers.
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sel voor wat de Boliviaans-Zwitserse dichter Eugen Gomringer drieëndertig jaar
later concrete poëzie ging noemen.
In een twee jaar eerder, in 1921 in De Stijl gepubliceerd artikel definieerde I.K.
Bonset de ‘Grondslagen tot een nieuwe versbeelding’: ‘Poëzie is geen philosofie
en allerminst historie. Zij dient niet het begrip. Zij is het zijn zelf, dat zich door klank,
klankverhouding en klankcontrast uit’. ‘Het vers’, herhaalt hij in 1923, ‘heeft een
eigen wezen. De lezer is altijd zelf min of meer het onderwerp van het vers. De
dichter is slechts de koele constructeur die het materiaal, volgens de uiterste
economie, rangschikt’. Later, in 1926, steeds in De Stijl, schrijft hij: ‘Het nieuwe vers
berust op de scheppende vinding, welke zonder absolute destructie van het begrip
(en alles wat met de ordinaire rede verband houdt) en de syntaxis niet mogelijk is’.
Van Doesburg herkende het ‘open en vrije woord, het woord als materie’ bij de
dadaïsten. ‘Bij hen kreeg de syllabe een directe uitdrukkingskracht, terwijl door
typographische bepaling en indeeling een nieuw element (reeds door Mallarmé
voorbereid) wezenlijk tot de verskunst als beelding ging behoren’.... ‘De
typographische woordcompositie geeft het woord zijn perfectie als
uitdrukkingsmiddel’.
De basis voor de grondslagen van de nieuwe versbeelding legde Theo van
Doesburg reeds in 1918 in een ‘Antwoord aan Mejuffrouw Edith Pijpers en allen die
haar standpunt innemen contra de moderne beeldende kunst’. Reeds in de eerste
jaargang van De Stijl vinden we zijn overtuiging dat de kunst vergeefs haar
zelfbestemming heeft gezocht in religie of sociologie. ‘De kunst heeft zichzelf ten
doel. Het is daarom dat zij zich in de loop der tijden van alle secundaire oogmerken:
het opwekken van gevoelens van humanitaire aard enz. enz. heeft afgewend. De
beeldende kunst moet haar aesthetischen inhoud door haar eigen reine kleur- en
vormmiddelen tot uitdrukking brengen’.
De theorieën van Van Doesburg zijn zo belangrijk, omdat ze alle fundamentele
eigenschappen van de dichtkunst die zich als concrete poëzie aandiende in
elementaire vorm duidelijk samenvatten:
het vers geconstrueerd uit zijn eigen materiaal
geen filosofie, historie of gevoel
grote waarde wordt gehecht aan de typografische rangschikking en
aan de creatieve daad van de lezer.

Voor een goed begrip van de historische ontwikkeling van de concrete dichtkunst
moet vermeld worden dat de nieuwe relatie tot de taal het werk is van de futuristen.
Onder invloed van de film kreeg de montage een functie in de poëzie waaraan een
ruimtelijke structuur werd gegeven.
De futuristen, Marinetti e.a., kozen voor de ‘woorden in vrijheid’. In mei 1912
verscheen het Technisch manifest van de futuristische literatuur, in
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augustus gevolgd door een supplement. Marinetti gaf daarin uiting aan zijn ideeën
over een vrije typografische rangschikking, klanknabootsingen en interpuncties. Hij
pleitte voor afschaffing van de syntaxis, voor het gebruik van werkwoorden in de
infinitief. Hij streefde naar een nieuwe versbeelding waarin de typografische plaatsing
de samenhang uitdrukte tussen losse letters en uit hun syntaxis gerukte woorden,
door tekens en grafische hulpmiddelen en door de richting van het schrift versterkt.
Vervolgens waren het de dadaïsten en enkele Russische kunstenaars die een
nieuwe typografie hanteerden en nieuwe vrijheden toekenden aan de letter, het
woord en de zwart-wit verdeling. Naast visuele gedichten, als het ‘i-Gedicht’ van
Kurt Schwitters, ontstonden klankgedichten van Hugo Ball e.a.. ‘Het bruïtistische
vers beschrijft een tram zoals hij is, de essentie van de tramwagen met de
geeuwende rentenier Schouten en de knarsende remmen’, staat er in het Dadaïstisch
Manifest van Berlijn, april 1918. De collage en de montage werden in de schilderkunst
en in de literatuur toegepast. Het toeval en het automatisme gingen een belangrijke
rol spelen, o.a. bij Arp en Schwitters.
Behalve de futuristen en de dadaïsten heeft Apollinaire een duidelijk stempel
gedrukt op de poëtische ontwikkeling. Zijn Calligrammes uit 1918 bevatten figuratieve
gedichten als ‘Il pleut’ waarin de letters in halfdiagonale vorm over de pagina druppen.
In ‘De mandoline, de anjelier en de bamboe’ werden de woorden figuratief uitgebeeld
en versterkt de typografie de visuele werking van het gedicht.
Aan Paul van Ostayen komt de eer toe als eerste de grafische ruimte in de
Nederlandstalige poëzie te hebben aangewend. In zijn Feesten van angst en pijn
werkte hij met verschillen in de lettergrootte, handschriften, ruimtelijke verdeling en
kleuren inkten om de optische indruk te versterken. Onder invloed van Apollinaire
en de Berlijnse dadaïsten verwierp hij de subjectieve verskunst en toonde zich een
voorstander van de absolute poëzie. Hij kwam tot letter- en woordisolaties en door
middel van deze ‘ritmische typografie’ maakte hij de visuele en hoorbare woordvorm
dienstbaar aan de inhoud van zijn gedicht. ‘Poëzie’, schreef hij, ‘is niet: gedachte,
geest, fraaie zinnen, is noch doctoraal, noch dada. Zij is eenvoudig een in het
metafysische geankerd spel met woorden’ (Nogmaals poëzie, Verz. W., Proza dl.
II, p. 380). En over Bezette stad, ontstaan in zijn Berlijnse periode van 1919 tot
1921: ‘Bezette Stad is niet enkel poëzie; het is ook een boek. Het boek staat in
verhouding tot de poëzie als de geschreven partituur tot de instrumentale uitvoering’
(Over de typografie van Bezette Stad, Verz. W., Proza dl. II, p. 104).
Van Ostayen ging het gedrukte woord beschouwen als ‘een vertaling van het
muzikale in het grafische’. Paul de Vree ziet in hem daarom een voor-
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loper van de visuele poëzie. Een voorloper omdat het hem nooit heeft voorgestaan
de ruimtelijkheid van het gedicht als een zelfstandigheid op te vatten: ‘Druk is
zelfstandig als druk; tegenover de poëzie middel, secundair’. ‘Poëzie is woordkunst.
Niet mededeling van emoties. Maar wel de visie wordt gelokaliseerd door de vorm
van het woord. Ook zeker niet mededeling van gedachten... Gedrukte poëzie is
gedrukte woordkunst. Zo zijn de mogelijkheden van de druk in verband met de
woordkunst tot het laatste uit te baten. Ziehier: het klimmen en stijgen van de regels,
magere en zware letters, de cascaden van de vallende woorden over het blad, zelfs
verscheidene lettertypen: zoveel middelen die typografisch het ritme van het
gesproken woord suggestief zullen weergeven. Bruggen van dichter naar lezer. Als
middel van de lezende een lezer te maken’ (Et voilà, een inleidend manifest, Verz.
W., Proza dl. II, p. 89).
De visueel concrete poëzie gaat een stap verder: het gedicht deelt zijn eigen
structuur mee. De nieuwe poëzie geeft geen tekst weer die ook zonder het optische
beeld nog iets kan betekenen. De schriftuur, de typografische structuur zelf wordt
het voorwerp van het gedicht. ‘De konkrete poëzie onderscheidt zich o.a. van de
“geobjectiveerde lyriek: Niet het Ik van de dichter telt, maar het Ik van het gedicht”
(van Paul van Ostayen) door het vermijden van tematiek en metafysiek als zodanig
om des te meer aandacht te schenken aan de structuur en het ritme, die muzikaal
en/of visueel zijn’ (De Vree in De Tafelronde, juli 1966).

Eugen Gomringer: flow grow show blow (1953)
foto: de Gemeente Musea van Amsterdam.
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Zoals Van Doesburg schreef: ‘het vers moet uit zijn eigen materiaal geconstrueerd
worden’. Bijna veertig jaar later voegde een naar Zuid-Amerika uitgeweken Zwitserse
dichter de daad bij het woord. Eugen Gomringer, een leerling van de
schilder-beeldhouwer Max Bill, die de invloed van De Stijl onderging, begon in 1951
gedichten te schrijven die hij ‘constellaties’ noemde. Met de Noigandresgroep, die
een aantal Braziliaanse dichters verenigde, kwam hij in 1956 overeen de naam
concrete poëzie te gebruiken als ‘een koepelbegrip voor een groot aantal
poëtisch-taalkundige pogingen, waarvan het kenmerk is de bewuste waarneming
van het materiaal en van zijn structuur, het materiaal de som zijnde van alle tekens
waarmee we dichten..... De constellatie die aldus ontstaat, is een werkelijkheid an
sich en niet een gedicht over iets’. Gomringer wist niet dat de Zweed Oyvind
Fahlström drie jaar eerder in Stockholm zijn Manifest for konkret poesi had
geschreven. Onafhankelijk van Fahlström en van Gomringer en zijn groep werkte
in Milaan Carlo Belloli in navolging van het futurisme aan zijn tavole visuali (1948).
Ook in Duitsland en Oostenrijk werkten groepen dichters aan een poëzie die door
haar klank of visueel beeld een directe werking op de lezer uitoefenen moest.
In 1967 stelde de uit Duitsland (Darmstadt-groep) naar de Verenigde Staten
geëmigreerde dichter Emmett Williams een bloemlezing concrete poëzie samen
met werk van vijfenzeventig dichters uit twintig landen waaronder Duitsland, Brazilië
en de Verenigde Staten de meeste namen voor hun rekening nemen. De bloemlezing
bevatte ook zes ‘Nederlandse’ concrete gedichten, vijf van de Vlaming Paul de Vree
en een van Frans Vanderlinde. Het woord ‘Nederlandse’ wel tussen
aanhalingstekens, want het eerste gedicht van De Vree is uit Vlaamse woorden
samengesteld, twee andere met Franse woorden en het laatste bestaat slechts uit
de letters van ‘April in paris’ die, aangevuld met ronde haken (vleugels), over het
papier dwarrelen als een lentebloesemregen. Het gedicht van Frans Vanderlinde
is een herhaling van het woord ‘zee’, typografisch gezet in de vorm van de branding
langs de kust. (Het blijkt overigens uit een Frans tijdschrift te zijn overgenomen).

Paul de Vree en De Tafelronde
Paul de Vree (1909) wordt wel de belangrijkste voorvechter van de Vlaamse
avant-garde genoemd na Jan Walravens. In 1965 verscheen van hem De Vlaamse
avant-garde, in 1968 gevolgd door een bundel kritieken, Onder experimenteel vuur.
De Vree schreef een roman en tot 1965 zeven gedichtenbundels. De kritieken uit
Onder experimenteel vuur zijn voor het grootste deel afkomstig uit De Tafelronde,
het tijdschrift waarvan De Vree de
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Frans Vanderlinde: zee (1963)
foto: de Gemeente Musea van Amsterdam.

leider is. Van zijn poëtische ontwikkeling naar de visuele poëzie zegt De Vree zelf:
‘...na een uiterst combinatieve experimentele periode, die liep van 1955 tot 1962,
tekende zich een kentering af die het tijdschrift in het verbindingsnet van de
internationale konkrete beweging bracht. Het hoofdaccent in ‘De Tafelronde’ ligt
vandaag de dag op de poëzie in fusie, waarmee de poëzie bedoeld wordt die aan
de hand van elektronische middelen klank- en stemgeluiden bewerkt en/of de
grafische waarde van de gedrukte, getekende of handschriftelijke tekst (die tot een
enkele letter kan gereduceerd) integreert. Uiteraard herleidt zich de audiopoëzie
meer en meer tot het samenstellen van teksten of partituren die nog wel audiovisueel
kunnen aanspreken, maar die toch voor rechtstreeks studiowerk bedoeld zijn. De
poëzie- of verbografie daarentegen komt ten volle in ‘De Tafelronde’ tot haar recht.
Tematisch en technisch heeft de konkrete poëzie sedert het door de dadaïsten
gelanceerde Lautgedicht weer een werkelijke vernieuwing in de poëzie verwezenlijkt,
nl. het visuele gedicht. Hier is omzichtigheid geboden inzake reincultuur. De letter,
het woord, de zin zijn nooit los van de klank, de optische indruk van de vorm is
echter overwegend wezensbepalend, onder vorm verstaan de tekens die worden
aangewend. “De Tafelronde” huldigt het standpunt van een evolutieve poëzie,
waartoe ook resultaten van progressief-experimentele en nieuw realistische poëzie
behoren. In zijn programma is Dada-vorsing opgenomen’ (Literair Akkoord, 1969).
In een interview met zichzelf, opgenomen in Gazet van Antwerpen van 13
november 1969, zegt de Vree over zijn poëtische evolutie: ‘In mijn poëzie heeft zich
de reductie van de bewustzijnsstroom voltrokken tot een
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(voorlopig) synthetisch ideogram, dat ik grafisch of audiovisueel monteer. Aan de
ene kant ben ik in mijn esthetische informatie een taaltekenaar geworden, aan de
andere kant werkt zich de lyriek in een klankmontage uit’. Op een vraag of zijn
poëzie dan verband houdt met de plastische kunstopvattingen reageert hij: ‘Technisch
beantwoordt de evolutieve poëzie (concreet, spatiaal, grafisch, audio-visueel) aan
haar taaieigen discipline: de semiotiek of de leer der tekens, maar het is een feit
dat de integratietendens van de op art (Vasarely), de zerobeweging (Uecker, Macke,
Piene), het essentialisme (J. Verheyen) en het nieuw realisme (Arman, Klein, Villeglé,
Spoerri) niet vreemd zijn aan het ontstaan ervan, om niet te spreken van het
constructivisme’.
Door zijn informatieve artikelen en stimulerende contacten was Paul de Vree
verantwoordelijk voor de introductie van de nieuwe poëzie in België en in Nederland.
Hij was daarnaast zelf als concreet dichter actief. In zijn bundel h. iros. hima uit 1965
staan reeds enige gedichten die preluderen op zijn latere concrete werk. In 1968
verschenen Poëzie in fusie, een bloemlezing concrete poëzie, voorafgegaan door
een uitvoerig essay, en zijn bundel Zimprovisaties (de titel wordt verklaard als
‘zin-improvisaties’). Een voorbeeld van een concreet gedicht is het tienregelige ‘een
kleine reus viel in de beek verloren’, dat Emmett Williams in zijn Anthology of concrete
poetry verklaart met: ‘the poet imitates the desperate gestures and sounds of a little
giant who drowns in a brook’. De Vree herhaalt hier steeds dezelfde regel, maar
laat steeds meer letters weg. Andere voorbeelden zijn: ‘Revolutie’, waarin het woord
in een cirkel wordt gezet en de omwenteling visueel gemaakt, of ‘Thelonious Monk’,
waar de letters van de naam pianotoetsen uitbeelden. De Vree vervolgt zijn poëzie
in evolutie met wat hij het ‘verbale gelaat van de woorden’ noemt. Een gedicht als
‘Istamboel’ bijv. geeft met de woorden van de dingen die je in Istamboel ziet en de
culturen die je er beleeft, een beeld van de stad, zoals een later gedicht als ‘London’
de naam laat zien in de vorm van het House of Parliament. Het is een evolutie van
het concrete naar het plastische, die men ook bij andere concrete dichters opmerkt.
In 1962 kreeg De Vree contact met het tijdschrift Cinquième Saison van de
Parijzenaar Henri Chopin, ‘met wie ik (De Vree) scheep ging op het gebied van de
audio-visuele poëzie’. Samen met Chopin richtte hij eind 1962 te Antwerpen een
tentoonstelling ‘Objectieve poëzie’ in.

Frans Vanderlinde en Kentering
De tentoonstelling ‘Objectieve poëzie’ en het contact met Henri Chopin,
hoofdredacteur van Cinquième saison, revue de poésie évolutive, betekende
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niet alleen een keerpunt in de ontwikkeling van De Vree's poëzie, ze was ook de
start voor Vanderlinde's belangstelling voor concrete poëzie. Frans Vanderlinde
(1940) voerde in 1963 het secretariaat van het literaire tijdschrift Kentering, waarin
hij de ‘Nieuwe Poëzie’ verwelkomde. Aan Kentering werkte op verzoek van
Vanderlinde ook regelmatig Paul de Vree mee, die in een overzicht van de literaire
situatie in Noord- en Zuid-Nederland in maart 1963 nog niet over concrete poëzie
spreekt, al zet hij zich wel af tegen het ‘informeel-expressionisme van de
Cobra-beweging’ en noemt hij al het blad Cinquième saison.
Frans Vanderlinde karakteriseert in hetzelfde nummer Henri Chopin als iemand
die de objectiveringsmogelijkheden van de taal onderzoekt en een integratie tussen
taal en materiaal wil trachten te realiseren. De redactie van Kentering laat voorts
weten plannen te koesteren voor een tentoonstelling van objectieve poëzie. Het
verslag van de Antwerpse tentoonstelling volgt in het tweede nummer: ‘het blijkt te
gaan’, schrijft Vanderlinde, ‘om een poging tot integratie van de kunsten. Poëzie en
materie: de dichter zoekt de schilder, beeldhouwer, calligraaf en omgekeerd. We
krijgen: objektieve poëzie, poëzie geïntegreerd met de beeldende kunst. Het woord
wordt konkreet. Een eenheid van stof en woord. Het beider raakpunt van literatuur
en beeldende kunst: poëzie’. In een op het verslag volgend artikel van Henri Chopin,
getiteld Les mutations poétiques, geeft deze zich rekenschap van de fonetische
poëzie tegen de achtergrond van een universelere werelden levenssfeer. De taal
die een verlangen beschrijft, is niet in staat om ons op die ruimte te oriënteren. De
taal, het woord, is zelf actie: we moeten het geluid en het beeld ervan tot uitdrukking
brengen. In een volgend nummer introduceert Vanderlinde de ‘Nieuwe Poëzie’ als
‘een heroriëntering op de taal als autonoom verschijnsel, niet gebonden aan de
betekenisconventies van de maatschappij, maar geïntegreerd met picturale en
muzikale waarden. De “dichter” toont de taal, de taal toont zichzelf. (...) De Nieuwe
Poëzie, hoe men haar ook mag noemen: konkrete (niet die van Polet!), fonische,
fonetische, objektieve, visuele, audio-visuele, mechanische of katalysatorpoëzie,
steekt de kop op. En alles wijst erop dat met haar opnieuw waarden in het spel
komen die wij eerder verloren’, zo besluit Vanderlinde de inleiding tot zijn vertaling
van het Manifeste pour une poésie nouvelle van Pierre Garnier.
Garnier stelt daarin de visuele poëzie naast de fonische: de woorden moeten
zichtbaar worden. Het woord is een voorwerp. Hij somt vervolgens verschillende
aspecten van de visuele poëzie op. Belangrijk lijkt me zijn benadrukking van het
gebruikte technische middel, de bandrecorder, de grammofoonplaat, de televisie,
dat de poëzie even zeer bepaalt als de dichter, en zijn opmerking over het beeldende
ritme van het visuele woord dat
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als een ruwe materie moet gaan fonkelen. Ook Chopin wijst daarna op de
mechanische middelen en hij laat zijn artikel volgen door een fragment uit het
sonische gedicht ‘Pêche de nuit’ en notities over de naar dit gedicht gemaakte eerste
fonetische film met gebruikmaking van schilderijen van Luc Peire.
Deze vijfde jaargang van Kentering besluit met een eerste proeve van een
geluidsgedicht door Vanderlinde met een handleiding voor de registratie op een
bandrecorder. Zijn pleidooi voor een objectieve poëzie vindt helaas geen gehoor
bij zijn mede-redactieleden. Peter Berger laat zich laatdunkend uit over de concrete
poëzie en in 1966 noemt De Vree Kentering ‘kenmerkend voor de haarklieverij in
de nederlandse essayistiek’. (De Tafelronde, juli 1966).
De contacten van de Rotterdamse redactiesecretaris van Kentering met de
Antwerpse redactiesecretaris van De Tafelronde, Paul de Vree, hebben de concrete
poëzie via België in Nederland geïntroduceerd.
De Tafelronde is in 1963 in zijn achtste jaar en enkele speciale nummers, gewijd
aan Gedicht en grafiek van 1958 en 1959 en De Vree's intense belangstelling voor
Van Ostayen en het dadaïsme hebben de kentering naar de poëzie in fusie reeds
aangekondigd. In het nummer ‘Nieuwe Poëzie’ bespreekt De Vree achtereenvolgens
de ars poetica van Chopin en van Garnier. Van de eerste schrijft hij: ‘Nieuw is
Chopins ars poetica in het licht van wat hij de spatiale structuur van deze eeuw
noemt, “la poésie, c'est ce qui “fait” quelque chose dans l'univers”. Dit maken houdt
de objectivatie in, een ruimtelijk maken van poëzie die niet kan berusten op
subjectieve mededeling maar op sonore architectuur, die verschilt, doch ook weer
kan samengaan met deze van de muziek’. Een gevolg van de fonetische poëzie is
‘de objektieve poëzie. Wat de dichter doet met de orale en tonale bronnen van het
woord, doet de schilder met zijn taal: de kleur en de lijn. De schilder objectiveert de
fonetiek in de plastische ruimte: le mot devient volume.... Op de keper beschouwd
is de spatiale opvatting van de poëzie het bindmiddel dat dichter, musici,
beeldhouwers, architecten, kineasten en wetenschapsmensen tot coöperatie (en
integratie wellicht) zal brengen’.
Garniers visuele en fonische poëzie leidt De Vree daarna in met de woorden:
‘Zoals de objektieve poëzie van Chopin, weigert de visuele poëzie van Garnier de
subjectieve mededeling. De woorden en hun architectuur (ruimtelijke structuur)
preluderen op wat de lezer er zelf van maakt.... De ars poetica van Garnier stuurt
niet aan op een fusie der kunsten, zoals die van Chopin, een uitgesproken
voorstander van de kunst als een totaalgebeuren in de maatschappij’.
In volgende afleveringen van De Tafelronde, waaraan Frans Vanderlinde
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vanaf de negende jaargang vast meewerkt, attendeert Paul de Vree geregeld op
buitenlandse tijdschriften en publikaties. Hij houdt de internationale ontwikkeling
van de evolutieve poëzie scherp in het oog en neemt bij herhaling belangrijke
theorieën in vertaling op. In een openingsartikel tot het nummer van juni 1966
beoordeelt De Vree onder een motto van Max Bense ‘want schrijven, het is een taal
fabriceren, ze niet toepassen’ de concrete poëzie als positief en constructief,
aangezien ze zich op een nieuw bewustzijn van de werkelijkheid baseert. ‘En tot
die werkelijkheid is ook de taal zelf te rekenen, die niet als een vastgelegde
constructie van grammatica en syntaxis wordt beschouwd, maar als een grondstof
waarmee een autonoom objekt kan worden gefabriceerd’.
De Vree belicht daarna de opvattingen van Eugen Gomringer, ‘één der theoretische
grondleggers volgens wie het konkrete gedicht een denkvoorwerp en een denkspel
is. De woorden worden in een orde en een speelruimte als konstellaties voorgesteld,
konstellaties die werkelijkheid an sich zijn en niet gedichten over iets. De konstellatie
is een geboorte, ze brengt iets ter wereld. Het gedicht is taal, niet metafoor, het
roept geen verschijningen meer op (zoals het surrealisme), maar is een verschijnsel
zelf’.
De Vree wijst dan op de verwantschap tussen kinetische kunst, van o.a. Vasarély,
en concrete poëzie, welke bestaat in de ‘handreiking tot participatie met de lezer
en het wegnemen van de intellectuele kloof tussen dichter en lezer’.
- In Nederland kent de kinetische kunst een belangrijk vertegenwoordiger in
Herman de Vries die behoorde tot de plastische zero-groep en een van de oprichters
was van de Revue nul = 0. Herman de Vries wil de intellectuele kunst en de
dagelijkse werkelijkheid tot elkaar brengen door op de werking van het toeval te
wijzen. In 1964, na de internationale tentoonstelling Integratie 64 in Deurne Antwerpen doopte hij, na een breuk met zijn mederedactielid H. Peeters, zijn
tijdschrift om in Integration, revue voor de nieuwe konseptie in kunst en kultuur. Het
verschijnt gestencild in Arnhem en een van de medewerkers is.... Paul de Vree. In
het dubbelnummer 5/6 van Integration schrijft De Vree over de kinetische kunst en
de voorliefde voor het wit van Herman de Vries. ‘Het optisch en kinetisch objekt is
een compositie die niet meer refereert naar de maker maar ene die naar de
toeschouwer toe wordt gesynthetiseerd. Toeschouwer en kunstenaar zijn voor
Herman de Vries totaal vrij. De toeschouwer is mede bepalend voor het kunstwerk
omdat hij door zijn persoonlijke beweeglijkheid en zijn actieve medewerking de
talloze variaties van de Objekten helpt ontdekken en verwezenlijken’. In zijn spatiale
poëzie zet De Vries uit zekere standaardwerken gekozen tekstmonsters in toevallige
orde en in gevarieerde typografie op het blad met de bedoeling de woorden zelf
hun gang te laten gaan en
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bij de lezer-kijker het collectief-onderbewuste los te maken. De bewuste
overzichtelijkheid van een tekst wordt door de spreiding der woordbeelden
uitgeschakeld en het associatief verband tussen de losstaande woorden werkt vrij
en onbeperkt. Voor de concrete poëzie komt Paul de Vree in het juninummer van 1966 van De
Tafelronde tot enkele algemeen geldende regels: ‘de konkrete dichters zijn ofwel
vinders van grafische beelden, ofwel van accoustische structuren. De inspiratie is
quasi gelijk aan de montagetechniek, die varieert al naar gelang de sociale context
of het klimaat waarin het gedicht ontstaat’. De Vree concludeert dat ‘de konkrete
poëzie een integratiekunst is, die hierin bestaat dat het woord als positief, organisch
element van de technische esthetiek optreedt. De waarneming van de open dichter
betrekt niet meer zijn persoonlijke ervaring, maar wel zijn ontvankelijkheid voor de
interpretatie van de verschijnselen, waarbij hij tracht de objectieve wezensvorm te
vatten, d.w.z. te essentialiseren’.
Het zou te ver voeren om hier de vele andere theoretische bijdragen die voor de
ontwikkeling van de concrete poëzie van belang zijn geweest te bespreken. De
Tafelronde heeft voor de verbreiding van de nieuwe poëzie baanbrekend werk
verricht, vooral door het hoge niveau van de gevarieerde inhoud met vele
buitenlandse medewerkers. Het was na Vers Univers de enige uitgave in het
Nederlandse taalgebied waarin Nederlandse concrete dichters, die in de gevestigde
literaire tijdschriften geen voet aan de grond kregen, een publikatiemogelijkheid
werd geboden. Hans Clavin, Herman Damen, Pierre Hendriks, Robert Joseph en
Frans Vanderlinde vonden eerst in Vers Univers, daarna in De Tafelronde de
stimulerende confrontatie met hun geestverwanten. Het in elk nummer terugkerende
overzicht van uitgaven op het terrein van de concrete poëzie heeft bijgedragen tot
het ontstaan van een groot aantal verschillend geaarde publikaties van Nederlandse
dichters. Zij brachten later hun werk in eigen gestencilde tijdschriften bijeen en De
Tafelronde verwelkomde die, gaf er de inhoud van weer met vermelding van het
redactiesecretariaat. Het pionierswerk van Vers Univers en van De Tafelronde heeft
ertoe geleid dat de weinige concrete dichters, die vrij geïsoleerd en verspreid over
heel Nederland wonen elkaars werk leerden kennen en als gevolg daarvan weer in
eikaars tijdschriften gingen publiceren, waardoor in Groningen, Heerlen, Rotterdam,
Utrecht, Duiven en IJmuiden dichters met vergelijkbare plastische doelstellingen
onderling contacten legden.
In een volgende aflevering zal hierop uitvoeriger worden ingegaan.
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L 182 of En Passion van Ingmar Bergman
Jacques De Visscher
1

Ingmar Bergman heeft een nieuwe kleurfilm gemaakt, Een Passie . Meestal situeren
we het werk van Bergman in de sfeer van een film in zwart-wit met vele grijzen.
Maar ook in kleuren blijft Bergman grotendeels zichzelf. Hij blijft erin slagen enorm
pakkende films te maken, met een indringende thematiek, in een sobere vorm.
Bepaalde stijlfiguren en cinematografische middelen komen altijd weer terug: lange
monologen (Bergman begon ermee in De Gasten van het Avondmaal), waarbij de
gezichten van de personages door close-ups worden afgetast: ze spreken de
toeschouwers als het ware toe, om het diepst van zichzelf te verwoorden. We denken
hierbij aan een uitspraak van Jean-Luc Godard: ‘Bergman est le cinéaste de l'instant.
Sa caméra cherche une seule chose: saisir la seconde présente dans ce qu'elle a
2
de plus fugitif et l'approfondir pour lui donner valeur d'éternité’ .
Ook hier zijn weer de intimistische taferelen, waarin de magistraal geleide acteurs
voor een uiterst sober bewegende camera dagelijkse handelingen uitvoeren:
ontbijten, schrijven, lezen, rangschikken, converseren....
Opnieuw heeft de cineast het belangrijk gevonden zelf afstand te nemen van zijn
film. In Persona deed hij dat door een geïntegreerd inlassen van symbolische of
allegorische tussenbeelden en door de filmband te laten scheuren; in Het Uur van
de Wolf, door de film te laten inleiden met studiolawaai en door de titel te herhalen
voor het laatste deel. In Een Passie neemt Bergman afstand door vier
vraaggesprekken in te lassen met de belangrijkste acteurs, die spreken over hun
personage. Het procédé doet

1

2

Een Passie (1969) is een betere vertaling dan ‘een hartstocht’, zoals de officiële vertaling
luidt. Scenario en regie: Ingmar Bergman; fotografie: Sven Nykvist; vertolking: Liv Ullmann
(Anna Fromm), Bibi Andersson (Eva Vergérus), Max von Sydow (Andreas Winkelman), Erland
Josephson (Elis Vergérus), Erik Hell (Johan Andersson), e.a.. Decoupage en dialogen in
L'Avant-Scène. Cinéma, december 1970.
In Arts, no. 680, 30 juillet 1958. Heruitgegeven in Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard
(Collection des Cahiers du Cinéma), Editions Pierre Belfond, p. 138.
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wel wat aan Godards vraaggesprekken met de acteurs denken (o.a. in La Chinoise),
maar Bergmans acteurs zijn minder oppervlakkig. In hoeverre de interpretatie van
hun rol de taak is van de acteurs, is een andere vraag. Een kunstwerk moet voor
zichzelf spreken en de interpretatie ligt bij de toeschouwer.

Een verhaal om te duiden
Zoals in een aantal vorige films, o.a. Het Uur van de Wolf en De Schaamte, heeft
Ingmar Bergman het gegeven van Een Passie gesitueerd op een klein eiland in de
3
Baltische zee, Farö . En het is beslist niet overbodig, het verhaal hier ietwat uitvoerig
na te vertellen.
De film vangt aan met beelden van Andreas Winkelman, de hoofdfiguur, die op
een dak een aantal dakpannen zit te vervangen. De verteller zegt: hij is achtenveertig
jaar en leeft eenzaam op een schaars bevolkt eiland, in een oude hoeve, omgeven
door sparrebossen en schapen. Later vernemen we dat hij gescheiden leeft van
zijn vrouw. Contact heeft hij alleen met een oude zieke buurman, Johan Andersson,
die even teruggetrokken leeft als hijzelf. Vandaar ontwikkelt zich het verhaal, in
grote ellipsen. Een vrouw verschijnt op het hof. Zij stelt zich voor als Anna Fromm
en vraagt of zij de telefoon mag gebruiken. Andreas luistert haar af en merkt dat
het een pijnlijk telefoongesprek wordt met een vriend, Elis, over geld en een
overleden Andreas.
In haar verwarring laat de vrouw haar handtas liggen. Vlijtig onderzoekt hij die en
hij wordt vooral geïntrigeerd door een afscheidsbrief van die andere Andreas, die
Anna's echtgenoot moet zijn geweest. Vooral enkele zinnen leest hij verscheidene
malen opnieuw: ‘....het voortzetten van de verhouding zou aanleiding geven tot
vreselijke mentale stoornissen, die op hun beurt fysische en psychische gewelddaden
met zich zouden meebrengen’. Deze passage van de getypte brief verschijnt in de
film in een enorme detailopname, blijkbaar opdat ook wij ze niet zouden vergeten.
Later brengt Winkelman de handtas terug en maakt zo kennis met het echtpaar
Eva en Elis Vergérus, bij wie Anna Fromm inwoont. Hij wordt er voor een avondje
uitgenodigd. Het soupeetje begint vrolijk. Ieder vertelt iets. Eva Vergérus over haar
spontaan Godsgeloof in haar kinderjaren, dat zij te danken heeft aan een prent van
een man met een grote baard. Elis Vergérus, die architect is, praat over zijn project
in Italië: een cultureel centrum, ‘een mausoleum van de onbenulligheid van onze
tijd’. Hij gelooft niet in zijn werk, cynisch distantieert hij zich van alles. Anna Fromm,

3

In 1969 heeft Bergman samen met cameraman Sven Nykvist over dit eiland zijn eerste
documentaire film gemaakt.
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eveneens aanwezig, reageert hiertegen heel emotioneel. Zij gelooft in waarheid en
authenticiteit. Haar huwelijk, zegt zij met klem, was een bewijs van die mogelijkheid.
Iedere dag van haar huwelijk was een poging om steeds opnieuw die eerlijkheid en
de geestelijke volmaaktheid en harmonie te realiseren: ‘Dat was voor mij het
belangrijkste, en daarin ben ik niet mislukt’. Maar Winkelman is de brief niet vergeten
en opnieuw krijgen we de enorme detailopnamen van de getypte letters te zien: ‘het
voortzetten van de verhouding zou aanleiding geven tot vreselijke mentale
stoornissen, die op hun beurt fysische en psychische gewelddaden met zich zouden
meebrengen’.
Winkelman blijft bij zijn gastheer overnachten. 's Nachts wordt hij uit de slaap
gerukt, omdat iemand zijn naam schreeuwt. Het blijkt Anna Fromm te zijn, die in
een nachtmerrie om haar overleden man roept. 's Anderendaags krijgt de bezoeker
Elis' fotocollectie te zien: fotografische registraties van menselijke gevoelens, zoals
hij ze noemt, geklasseerd in grote dozen die, op elkaar gestapeld, als het ware een
muur vol grafplaten vormen. Naar aanleiding van een foto van Anna vertelt Elis over
haar nachtmerrie; Andreas verneemt dat haar man en zoontje omgekomen zijn in
een autoongeluk. Zij hield van haar man tot het waanzinnige toe. Elis typeert hem
als een mengeling van warme zachtheid en cynisme. Eva, Elis' vrouw, heeft een
tijd met hem een verhouding gehad.
Winkelman, dronken, bij hem thuis, in het keramiekatelier van zijn vrouw. Hij
strompelt moeizaam naar buiten, roept en vloekt: ‘Kan ik iets horen?.... Niets!...
Andreàs!... Andreàs... Andreàs Winkelman!... Hoor je wat ik zeg?... Vervloekt!’ Hij
valt in de sneeuw, verzet zich ertegen dat hij naar huis geholpen wordt door zijn
buurman Andersson.
Andreas krijgt bezoek van Eva Vergérus. Hij toont haar het huis, het nu verlaten
keramiekatelier, ze eten samen, luisteren naar muziek en dansen. Hij vertelt over
zijn jeugd en dat hij geoloog is geweest, maar nu aan claustrofobie lijdt en niet meer
in de putten durft afdalen. Eva houdt een lange monoloog: ze denkt dat Elis haar
beu is, toch wil ze hem niet blameren, want hij is fantastisch en heeft altijd succes.
Ze klaagt vooral over zichzelf: ‘Ik maak een massa plannen en dan praat ik er met
Elis over, maar uiteindelijk komt er niets van. Alles wat ik aanraak, loopt mis.... Wat
is toch dat dodelijk gif dat het beste in ons wegvreet?’
Als ze samen zijn gaan slapen, worden ze opgeschrikt door een telefoontje van
Elis uit Stockholm. Hij heeft Eva niet thuis gevonden, is wantrouwig, vraagt
Winkelman haar te gaan opzoeken. Toch blijft Eva die nacht. Ze vertelt hem over
haar slapeloosheid. Eens toen ze zwanger was, heeft ze zich tegen haar
slapeloosheid laten injecteren: ‘ik bleef echter wakker, maar het ongeboren kind
stierf. Dat was de enige keer dat Elis heeft
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gehuild’. Als ze weg is, blijft Winkelmann alleen achter, eenzaam, wanhopig.
Andreas met enkele eilandbewoners, verbijsterd, tussen acht, door onbekenden
afgemaakte schapen. Ze maken putten om ze te begraven. Winkelman opnieuw bij
Elis. Hij wordt gefotografeerd. En Elis toont hem foto's van Johan Andersson, vertelt
hem dat Andersson in vroegere jaren ten onrechte gestraft is en uit een
psychiatrische instelling ontslagen. Als Eva de kamer binnenkomt en Elis even
buitengaat, streelt zij Andreas, die bang lijkt, en verzekert hem dat ze niet jaloers
is vanwege zijn verhouding met Anna Fromm. Maar hij moet met Anna wel voorzichtig
zijn. Als Elis terugkomt, vraagt hij Winkelman, zomaar ineens, of hij ooit in de
gevangenis heeft gezeten en waarom. Het ging blijkbaar om een vervalsing van
checks. Andreas geeft toe dat hij nu leeft als een geslagen hond die toch niet zal
bijten.
Tot hiertoe is de bouw van de film sterk elliptisch en dus synthetisch, het camerawerk
is dynamisch, zelfs nerveus. Dit wekt in het op het eerste gezicht verwarrend verhaal
een spanning die bijna aan een thriller doet denken. In wat nu volgt blijft die spanning
bewaard en zelfs nog opgedreven, maar nu door middel van een meer analytische
filmmontage, een trager ritme, langere beeldshots en close-ups, waarvan een grote
identificatiekracht uitgaat.
Ineens zien we datgene in beeld waarop Eva Vergérus daarnet zinspeelde: Anna
Fromm woont blijkbaar in bij Winkelman. Al verscheidene maanden leven zij samen
in relatieve harmonie. Zij praat graag over haar volkomen huwelijk met de andere
Andreas, over het auto-ongeval waarbij haar man en kind zijn omgekomen. Toen
kon zij niet verder leven, zegt zij. Maar Winkelman ziét weer de woorden van de
afscheidsbrief: ‘het voortzetten van de verhouding zou aanleiding geven tot vreselijke
mentale stoornissen, die op hun beurt fysische en psychische gewelddaden met
zich zouden meebrengen’. Hij blijft echter zwijgen. ‘Fysische en psychische
gewelddaden’. Herhaaldelijk laat het verhaal fysische gruwelen zien. Vroeger in de
film heeft Winkelman al eens een man zien vluchten en het gejank gehoord van
een hondje dat werd opgehangen; met tederheid heeft hij het hondje mee naar huis
genomen. Hij heeft staan kijken op een troep afgemaakte schapen. Nu is hij, samen
met Anna, de verbijsterde getuige van gruweldaden op de TV: de beruchte
terechtstelling van een Vietcongsoldaat door de commissaris van Saigon; als ze
een gerucht aan de deur horen, blijkt het een verdwaalde vogel te zijn; met een
steen maakt Andreas hem af en wast zijn handen. De buurman, Johan Andersson,
die er door onbekenden van beschuldigd wordt dat hij dieren verminkt en doodt,
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pleegt zelfmoord. Tegen het eind van de film wordt, steeds door onbekenden, vee
met benzine overgoten en in brand gestoken. En slaat Andreas op Anna toe met
een hakbijl, mist haar en ranselt haar dan af met de blote hand.
Want ook psychisch is het tussen hen beiden een hel geworden. Anna praat maar
over zichzelf, verdedigt zichzelf maar. Als zij zegt dat zij voor de dode Andersson
bidt, zegt Andreas honend: ‘je bidt alleen voor jezelf’. Zij vertelt een droom, die ze
eens gehad heeft met Pasen: de bewuste nachtmerrie? Een bootje met liggende slapende of dode - mensen strandt op een kust (als 't ware een filmisch vervolg op
De Schaamte). Anna stapt uit, gehuld in een smerige winterkledij. Tevergeefs vraagt
zij hulp aan een passerende vrouw. Zij ziet een optocht van in het zwart gehulde
vrouwen, komt bij de treurende vrouw wier zoon geëxecuteerd is, vraagt haar
vergiffenis, maar wordt door haar geslagen. Zij rent weg, ineens anders gekleed
(weer een stuk uit De Schaamte), gillend tussen brandende wrakstukken van een
auto en lijken (o.m. dat van een kind), en schreeuwt ‘Andreas’, zonder dat wij dat
horen. (Deze bijzonder pregnant en akelig verfilmde passage is de enige in zwart-wit).
Voortdurend verslechtert hun verhouding. Ze worden nerveus, in de war. Hij voelt
zich gekrenkt, vernederd, zonder zelfrespect; dagdroomt van een erotische
verhouding met een verpleegster, die hem zegt dat hij aan zielekanker lijdt. Tot de
uitbarsting komt. Als ze samen in de auto terugkeren van het erf waar het vee in
brand is gestoken, en Anna bijzonder onvoorzichtig rijdt, ziét Andreas weer de brief
van Anna's eerste Andreas. Nu zegt hij haar dat hij wéét dat ze liegt, dat haar
verhalen over haar harmonisch huwelijk leugens zijn. Hij wil een nieuw auto-ongeluk
vermijden en dwingt haar te stoppen: ‘Het is uit. Je hebt geen geluk met je mannen,
Anna’. Voor hij kan uitstappen, zegt zij: ‘Ik was gekomen om vergiffenis te vragen’.
Andreas blijft alleen achter in de wegsmeltende sneeuw. In een vergrotende
filmkorrel verdwijnt hij in de vooruitzoomende lens; hij, zegt de verteller, die ‘in die
tijd Andreas Winkelman werd genoemd’.
Het was nuttig, geloven wij, het verhaal van deze film uitvoerig te reconstrueren,
met de ellipsen en al. Niet alleen omdat de meeste Belgische recensies de
inhoudelijke gegevens nogal stiefmoederlijk hebben behandeld, maar vooral omdat
Bergman in de constructie van de feiten, in de dialogen en monologen een massa
gegevens heeft ingebouwd waarvan de kennis ons wezenlijk lijkt om de film te
kunnen duiden. Die inhoudelijke draagwijdte van Een Passie willen we nu even
belichten. Daarna proberen wij het werk te situeren in Bergmans jongste ontwikkeling.
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Een interpretatie
Een Passie vertelt de dodelijke ontwikkeling van een mens, zijn ziekte tot de dood.
Het begin van de film schetst Winkelmans situatie. Het enige wat hij nog kan
doen, is het dak van zijn eenzame, laatste pleisterplaats wat opkalefateren. Hij is
naar dit eiland gevlucht, omdat hij bang was vernederd te worden en alle zelfrespect
te verliezen. Zijn beroep, de geologie, oefent hij niet meer uit, hij lijdt immers aan
claustrofobie: angst voor zijn eigen onbekende belet hem zijn levenstaak te vervullen.
Zijn ziekte is een hypertrofie van het intellect, die zijn emotionaliteit en imaginatie
heeft onderdrukt. Zijn vrouw, die een kunstenares was, een incarnatie van het
emotionele, het imaginatieve en het artistieke, heeft hem verlaten. Dat wreekt zich:
zonder emotionele infrastructuur verschralen intellect en rede: zijn boeken staan
bestoft in de bibliotheek. De regressie is onafwendbaar. Voor Winkelman is dit nog
slechts een latente crisis, maar reeds zien we er een weerspiegeling in van de crisis
van de Westerse cultuur, uitgebeeld in een heel reële menselijke figuur.
Hij is nog niet helemaal dood, hij is nog in staat tot een zekere passie, tot het
opklimmen tot een acute, bewuste crisis. Dit gebeurt door een aantal ontmoetingen
(hetzelfde model als in Wilde Aardbeien): met Anna Fromm, Elis en Eva Vergérus,
Johan Andersson. Stuk voor stuk zijn deze confrontaties trappen in het proces die
leiden van een vernieuwd zoeken naar een eigen identiteit naar de vernietiging
ervan.
Aanvankelijk wekt de meelijwekkende Anna Fromm Winkelmans nieuwsgierigheid.
De brief van haar man confronteert hem met het dieptepunt van de verstoring van
de existentiële relatie. Dezelfde naam, Andreas, verwekt tegelijk verwarring en
identificatie. Roept de steeds weer terugkerende tekst: ‘het voortzetten van de
verhouding zou aanleiding geven tot vreselijke mentale stoornissen, die op hun
beurt fysische en psychische gewelddaden zouden meebrengen’, reminiscenties
op aan zijn eigen huwelijksleven?
Een aantal ontmoetingen met Eva heeft op Winkelman een katalyserende werking.
Haar spontaneïteit, haar uitnodigend voorkomen, haar kwetsbaarheid zetten hem
aan zijn remmingen wat op te heffen. Emotioneel gevoed, wordt hij opnieuw
toegankelijk voor anderen; aanvankelijk een beetje houterig: ‘ik ben dit niet gewend’.
Maar eens dat hij zichzelf een zekere extraversie heeft toegestaan, wordt hij ook
kwetsbaarder. Daarop speculeert Elis Vergérus, de cynische architect, die menselijke
‘gevoelens’ collectioneert en klasseert. Deze nihilistische technocraat houdt Andreas
in zijn macht: door hem te laten merken hoeveel hij van zijn verleden weet en hem
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financieel te ‘helpen’. Hetzelfde heeft hij gedaan met Anna en haar man en dezelfde
psychische druk oefent hij uit op zijn vrouw. Door die macht en autoriteit van Elis
over hem voelt Winkelman zich wanhopig vernederd, juist op het ogenblik dat hij,
door Eva gestimuleerd, zich weer open ging stellen, weer hoop kreeg. Dit drijft hem
naar een nieuwe vlucht: de verhouding met Anna Fromm.
Andreas en Anna zijn beiden vernederd door de afhankelijkheid van Elis en beiden
op zoek naar een nieuwe aanhankelijkheid. Hun verhouding krijgt op die manier
iets van een behoefte, iets ook van een onderlinge steun in de vlucht, weg van de
almacht van de autoriteit, Elis. De verhouding is echter van meet af aan
gehypothekeerd: niet alleen omdat zij eigenlijk een vlucht is, maar ook omdat Andreas
weet heeft van Anna's hardnekkige onoprechtheid. Zij vernietigt in Andreas dan ook
alle hoop. Haar geschiedenis, wellicht ook zijn eigen geschiedenis, herhaalt zich.
Meer dan ooit tevoren wordt hij zich (in een droom) bewust van de zielekanker die
in hem woekert. Juist zij van wie hij wellicht verwachtte dat zij hem uit zijn
eenzaamheid kon halen, maakt door haar leugen elke existentiële relatie onmogelijk.
Zoals Eva moet hij zich afvragen: ‘Wat is toch dat dodelijke gif dat het beste in ons
wegvreet?’ De andere wordt voor hem een hel. Anna's onwaarachtigheid is, om het
met Sartre te zeggen, de bevestiging van zijn ‘grote metafysische eenzaamheid die
ons aller lot is’. Zo in het nauw gedreven, slaat zijn (vernieuwde) passie om in haat
en destructiedrang. De werkelijkheid van Andreas, Anna's eerste man, wordt de
werkelijkheid van Andreas Winkelman: ‘het voortzetten van de verhouding zou
aanleiding geven tot vreselijke mentale stoornissen, die op hun beurt fysische en
psychische gewelddaden met zich zouden meebrengen’. Het enige wat hij nog kan
doen, is zijn eenzame ‘vrijheid’ terugnemen, het ‘niet-zijn’ boven het ‘zijn’ verkiezen:
‘zijn’ is nutteloos geworden.
In zijn keuze wordt hij niet gestoord door Anna's vraag om vergiffenis. Dat is
consequent: als de passie van het leven zinloos is, als de ene mens het bestaan
van de andere niet kan rechtvaardigen, tenzij misschien door de haat (zie L'Etranger
van Camus), en als de menselijke conditie sterven is aan zielekanker, dan heeft
vergiffenis vragen zonder schuldbekentenis hetzelfde statuut als de zovele
getuigenissen van Anna over haar huwelijk: kwade trouw. Andreas Winkelman
verkiest niet meer te zijn, hij voltrekt zijn ziekte tot de dood. Dat is de consequentie
van zijn individuele situatie: hij kan niets veranderen aan een wereld waarin hij
schuldig leeft (hij heeft checks, d.i. waarden, vervalst), niemand kan hem in zijn
bestaan rechtvaardigen, hij kan niet geloven in vergiffenis, de verandering bij uitstek
en de voorwaarde tot opheffing van de schuld; hij sterft. De verteller zegt: de man
‘die in die tijd Andreas Winkelman werd genoemd’.
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Hier suggereert de film een grote onrechtvaardigheid: het leven behoort de
leugenaars toe. Terwijl Winkelman schuld aanvaardt, maar sterft omdat hij zich niet
gerechtvaardigd weet, kent Anna Fromm het leven, omdat zij de wereld meent aan
te passen door te léven in de leugen tegenover zichzelf (de kwade trouw) en
tegenover de anderen. Wie haar doorziet, ruimt ze daarenboven uit de weg: Andreas,
haar eerste man, en Winkelman met wie zij hetzelfde probeert te doen tijdens de
autorit op het einde van de film. Ook in haar droom is zij hardnekkig te kwader trouw.
Als enige overlevende uit een gestrand bootje, vraagt ze hulp en vergiffenis zonder
schuldbekentenis. Hetzelfde doet zij als zij naar de plaats van de moord (het
autoongeluk) rent en verbijsterd ‘Andreas’ roept.

Situering in Bergmans recente ontwikkeling
De themata en ontwikkelingen die in Een Passie zijn te vinden, zijn in Bergmans
oeuvre niet nieuw. Maar dat wil niet zeggen dat hij in herhaling vervalt. Telkens
opnieuw weet hij andere, verdere stappen te zetten in de thematische ontwikkeling
en nieuwe vormen te creëren.
Sedert Het zevende zegel (1965) is er in het werk van de Zweedse cineast een
duidelijk decrescendo van de hoop te ontwaren. De hoop sterft af, omdat ze niet
meer emotioneel gevoed wordt: de mensen van Bergman lijden aan een hypertrofie
van het rationele, de zielekanker: ‘Wat is toch dat dodelijke gif dat het beste in ons
wegvreet?’ Kennen, weten primeert boven beleven. Maar het bewustzijn, dat naar
een oplossing van de fundamentele levensvragen moet worden gezocht in de
rationele kennis, gaat gepaard met de vaststelling dat deze oplossing op haar beurt
vernietigend werkt, omdat ze niet te verzoenen is met de levensbron zelf: de
emotionaliteit, de verbeelding en de beleving. Dit is o.i. een thema dat niet alleen
bij Bergman voorkomt, maar werkelijk centraal staat bij de meeste grote filmauteurs
4
van het laatste decennium .
In de vorige films van Bergman zien wij dat ook Antonius Block in Het zevende
Zegel aan deze zielekanker lijdt. Uitdrukkelijk zegt hij in de biecht met de dood: ‘Ik
verlang kennis, geen geloof, geen veronderstellingen, maar kennis, zekerheid’. Maar
in het gesprek met Mia, even later, geeft hij toe dat hij zo wreed aan zichzelf lijdt.
Aan dezelfde ziekte lijdt Izaak Borg in Wilde Aardbeien (1957), hij wordt veroordeeld
tot eenzaamheid. (Trouwens in deze film komt ook uitdrukkelijk het thema van de
vergiffenis voor. De oude Borg is in zijn rationeel-wetenschappelijkheid vastgeankerd,
om-

4

Cfr. J. De Visscher, Rationaliteit versus emotionaliteit en fantasie in enkele hedendaagse
films, in Film, december 1969, pp. 29-33.
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dat hij zich niet schuldbewust wil weten en dus niet verstaat waarom de eerste taak
van de geneesheer is, vergiffenis vragen aan de patiënt). Dezelfde zielekanker
woekert in David in Als in een duistere Spiegel (1961), Tomas Ericsson in De Gasten
van het Avondmaal (1962), Esther in De Stilte (1963), zowel Alma als Elisabeth in
Persona (1966), Johan en later Alma in Het Uur van de Wolf (1967) en tenslotte
Jan in De Schaamte (1968), (Het Ritueel heb ik niet gezien).
Het merkwaardige is nu dat Bergman in elke film, alhoewel in decrescendolijn,
een alternatief liet zien: mensen die toch in de hoop konden leven en een zekere
spontaneïteit bewaarden: Jof en Mia in Het zevende Zegel, Sara en op het einde
de herboren Izaak Borg in Wilde Aarbeien, de ervaring van de bron in De
Maagdenbron (1959), Minus in Als in een duistere Spiegel, Algot en in zekere zin
Marta Lundberg in De Gasten van het Avondmaal, de boodschap van Esther aan
Johan in De Stilte, de integratie van Alma en Elisabeth in Persona, en tenslotte de
zwangerschap van de reeds verloren Alma in Het Uur van de Wolf. Maar hier eindigt
het. De Schaamte loopt uit in hopeloosheid. Werd in de vorige Bergman-films nog
een antwoord geboden op de desintegratie en de liefdeloosheid, op het einde van
De Schaamte is niets meer te verwachten. De pessimistischer wordende thematiek
is duidelijk: meestal kan de vrouw, als het symbool van het emotionele, de rationele
man in crisis nog te hulp snellen, maar in De Schaamte gaan ze beiden tenonder
(in een stuurloos bootje) bij gebrek aan liefde. ‘Liefde’ is het woord dat Eva
Rosenberg zich in haar droom op het einde van deze film vruchteloos poogt te
herinneren. Een Passie nu gaat nog verder: hier is het de vrouw die verwoest en
vernietigt, Anna Fromm neemt het roer van Eva Vergérus over. Het symbool wordt
omgekeerd.
De mens is dus bij Bergman gedoemd tot onmacht. Toch zijn er figuren die zich
machtig wanen: vaak zijn ze cynisch, in-authentiek en is hun machtsvertoon alleen
een vorm van compensatie voor een niet aanvaarde of geïntegreerde onmacht. In
Een Passie vertonen Anna Fromm en Elis Vergérus een dergelijke schijnmacht,
zoals Andreas Vergérus in Het Gelaat (1958) of Anna in De Stilte.
Uit het voorgaande more blijken dat Ingmar Bergman zich niet herhaalt, zoals zo
vaak ten onrechte wordt beweerd in de stilaan tegen deze Zweedse kineast
vooringenomen pers. Dat verwijt van de herhaling lijkt ons veeleer een rationalisatie
te zijn. om zich van de gestelde problematiek (inderdaad steeds dezelfde, maar
steeds verder uitgediept) te ontdoen. Bergmans problematiek is uiterst actueel en
de Westerse samenleving van vandaag is er nog lang niet mee klaar. Dat wil men
liefst niet constateren. Hautain noemt
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men dit werk dan liever exhibitionistisch of een uiting van zwartgallig intellectualisme .
Ingmar Bergman beeldt vragen uit die psychisch explosief zijn. Wie zich met zijn
werk bezighoudt, kan niet meer vrijblijvend met zichzelf bezig zijn. Bergman werkt
inderdaad altijd verder, herwerkt, diept uit en evolueert, legt de puzzelstukken telkens
weer anders om de voor hem juiste combinatie, de juiste compositie van de
waarheidsvraag te vinden. Hij is er allang mee bezig. Voor de ongeduldige mens,
te lang.

5

Op dezelfde manier werd ook Fellini's Satyricon afgemaakt. Cfr. J. De Visscher, Waarom
toch wordt Fellini's ‘Satyricon’ zo oppervlakkig geïnterpreteerd?, in Kultuurleven, juni 1970,
pp. 482-486.
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Experimenten in meditatie-training
M. Smulders
De pas overleden hoogleraar in de psychologie van culturen en godsdiensten, Prof.
Han Fortmann, schreef in zijn boek Hindoes en Boeddhisten: ‘Opnieuw moet ik
besluiten dat een confrontatie tussen Oost en West voor beiden een weldaad zou
zijn, maar dat daaraan nog nauwelijks iets is gedaan’ (p. 157). Bisschop Möller van
Groningen deed op de laatste zitting van het pastoraal concilie in Noordwijkerhout
een dergelijke uitspraak.
Beïnvloeding van het Oosten dringt duidelijk door in psychologisch onderzoek in
de Verenigde Staten van Amerika, waar meditatie gezien wordt als een belangrijke
weg naar bewustzijnsverruiming en ook therapeutisch wordt aangewend. De
Human-Potential-beweging vertelt ons dat maar 15% van onze hersencellen
gedurende ons leven worden gebruikt en dat er dus nog een onvoorstelbaar aantal
andere mogelijkheden van geestelijke activiteit wacht op exploratie. Drs. Cohen
spreekt van ‘een geestelijke ruimte-vlucht’. Voor jongeren is ‘meditatie’ een magisch
woord geworden. Het meditatiecentrum ‘De Kosmos’ in Amsterdam verheugt zich
in een grote belangstelling. Het lijkt of het Westen zich plotseling gaat realiseren
dat er meer bestaat dan de stof en materiële processen.
Vooralsnog is dat ‘niet-materiële’, dat ‘andere’ bijzonder geheimzinnig en daarom
ook lokkend en wordt er van alles in ondergebracht, van parapsychologische
verschijnselen tot de mystiek van Sint-Jan van het Kruis. Iedereen die zich de moeite
getroost bepaalde concentratie- en meditatietechnieken in te oefenen, kan tot
bewustzijnsverruiming komen, ook zonder druggebruik. Maar hoe gaan we deze
zaken gebruiken? Welke richting gaat dit uit? Gaat de techniek er zich meester van
maken om de menselijke capaciteiten op te voeren ten bate van meer macht en
geweld? Of zal de mens er meer mens van worden in de zin van: harmonischer
leven, meer geïntegreerdheid, meer liefde? De keus zal wel niet louter ten gunste
van een van beide richtingen uitvallen.
Jongeren die niet alleen terecht zijn gekomen in een chaotische draaikolk
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van verschillende filosofieën, morele opvattingen en eisen die dwingend op hen
afkomen, maar bovendien in een religieus vacuüm, vragen naar de zin van het leven
en hopen door meditatie enige helderheid en houvast te krijgen. Als het christendom
hun dit houvast niet kan geven op een wijze die zij verstaan, dan heeft het voor hen
afgedaan. Van de godsdienst verwachten zij een antwoord op de meest wezenlijke
vragen. Theologische constructies vinden ze volmaakt onbelangrijk. Het gaat hun
om ervaringen en niet zozeer om een leer. Zij willen gewoon ervaren dat het eigen
leven zin heeft.
Deze ervaringen trachten jongeren soms te vinden in druggebruik en in het beste
geval in meditatietechnieken van Hindoeïsme en Boeddhisme. Deze worden echter
gepresenteerd vanuit een Oosterse gedachtenwereld, zijn gebaseerd op Oosterse
filosofieën, waaraan zij vaak geen touw kunnen vastknopen. Als voorbeeld van wat
ik bedoel citeer ik enkele passages uit het tijdschrift van ‘de Kosmos’ Lemuria: ‘Wat
is de menselijke ziel? Een deeltje van de grote wereldziel, een vonk van de
Goddelijke Geest...’; ‘datgene wat zich in je doet horen, wat je ziel noemt is een
etheries dubbel van het lichaam, waarin de onsterfelijke ziel woont. Die geest bouwt
en weeft voor zich door eigen werkzaamheid zijn geestelijk lichaam’.
Ondanks alle goede wil slaagt men er niet zomaar in, een enigszins bevredigende
synthese te vinden tussen Oosterse meditatietechnieken en christelijk denken. Toch
lijkt mij dat het daadwerkelijk zoeken naar een synthese op dit moment uiterst urgent
is. Maar hoe?

Experimenten
Omdat de omstandigheden erom vroegen zijn we in het ‘Cenakel’ te Tilburg, dat
per 1 november naar Oirschot verplaatst is, begonnen met meditatietrainingen voor
een groep jongens en meisjes van rond de twintig, die al vrij regelmatig meededen
aan gespreksweekends. Er bleek nl. behoefte om dieper te gaan dan in een
weekeinde van alleen gesprekken mogelijk is, vooral wanneer die gesprekken teveel
op rationeel vlak bleven. Aan de experimenten waren studie en reflectie op eigen
ervaringen en gesprekken voorafgegaan. Maar we konden niet wachten tot de zaak
theoretisch geheel rond was. Uit de praktijk zou wel blijken, welke wegen we moesten
volgen. Van het begin af wisten de deelnemers dat ze meewerkten aan een
experiment en dat ze hierin verantwoordelijkheid droegen. Zelf waren we ons van
het begin af bewust dat het een zeer moeilijke en delicate opdracht is, waar we voor
staan.
In dit jaar experimenteren is er langzamerhand meer duidelijkheid gekomen, zowel
wat betreft de praktijk als wat betreft de theoretische achter-
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gronden. We weten echter dat we er nog lang niet zijn. Wat betreft de verhouding
tussen het christelijke denken en de Oosterse filosofie, volgen hier de inzichten
waarvan we in de praktijk uitgaan. We zijn er ons van bewust, dat we alleen maar
enkele zeer algemene tendensen aangeven, die we ook nog zwart-wit moeten
voorstellen.
De grondervaring van het Boeddhisme is: het leven is enkel lijden. De mens moet
zich hiervan bevrijden door volmaakte onthechting. En wat betreft het Hindoeïsme
schrijft een van de beste kenners van het Oosten, Mircia Eliade (in Le Yoga, p. 24):
‘De wet van het lijden herinnert de wijze en de asceet eraan dat er maar één middel
is om tot vrijheid en zaligheid te komen: zich terugtrekken uit de wereld, zich
onthechten aan de dingen en aan verlangens, zich volkomen afzonderen’.
De Indiase meditatietechniek beoogt dan ook alle indrukken en gedachten voorbij
te streven en stil te leggen om open te staan voor de ontdekking van het ‘Zelf’, het
diepste Ik, waar de mens deel heeft aan het kosmische beginsel, het Goddelijke,
door de meesten gezien als een onpersoonlijke krachtbron en soms ook als een
persoonlijke God. In Voorbij het bewuste citeert R. Lohman de volgende uitspraken
over God: ‘De wereld beweegt ieder ogenblik, iedere seconde, zij verandert als het
water van een stromende rivier. Zij is op geen enkel moment hetzelfde. Zij gaat
steeds maar door. God is dit plus iets blijvends. Zowel het veranderende als
blijvende’.
Ook het Boeddhisme blijkt uit te gaan van de idee dat de stoffelijke schepping
een hinderpaal is om tot God te komen, het lichaam met zelfs zijn meest geestelijke
activiteiten inbegrepen.
Nu staat deze opvatting in de praktijk heel dicht bij die van veel christelijke
mystieken. Ook zij streefden alles voorbij, zelfs iedere gedachte om God te kunnen
ervaren. Zo schrijft de 17e-eeuwse mysticus Constantijn van Barbanson in zijn boek
De geheime paden van de goddelijke liefde: ‘Het zoeken naar God in de ziel
geschiedt door het rotsvaste geloof en de enkelvoudige blik, opgeheven naar de
spits van de geest, terwijl men ontkent en afziet van alles wat ook, meditatie,
voorstelling, bespiegeling, redenering, verheven Godsbegrip. En zo, langs deze
ontkennende weg, die afziet van de natuurlijke en menselijke werkwijze met haar
grove begrippen en voorstellingen, komt de ziel tot een ontbloot zijn van al haar
vermogens en tot een simpele eenheid van blik en van aandacht op God’.
En in onze tijd Thomas Merton in Ter overweging: ‘Wat er wel gebeurt is, dat het
afzonderlijke wezen dat gijzelf zijt, blijkbaar verdwijnt en dat er niets schijnt te zijn
overgebleven dan een zuivere vrijheid, die niet kan worden onderscheiden van de
oneindige Vrijheid, een liefde die vereenzelvigd wordt met de Liefde’.
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Voor de christelijke mystici echter is het passieve mediteren waarin God de leiding
van de innerlijke activiteit van de mens overneemt, een gave die hij schenkt aan
wie en wanneer hij wil. De innerlijke stilte en onmacht om nog zelf te mediteren
overkomt hun meer dan dat ze het zelf oproepen. De yogi en de Boeddhistische
monnik daarentegen streven zelf naar deze innerlijke leegte door een intense en
zware training.
Er is nochtans reden aan te nemen dat de resultaten, de ervaringen van innerlijk
getrokken worden en bevrijding zoals christenen en oosterlingen dit ervaren, niet
vreemd zijn aan elkaar. Ik heb een zeer sterk vermoeden dat, hoewel de rationele
duiding verschilt, de existentiële ervaringen van boeddhistische, hindoeistische en
christelijke mystieken bijzonder dicht bij elkaar staan. Gedurende een training in
een boeddhistisch centrum deze zomer is dit vermoeden bevestigd. Toch meen ik
dat de wegen er naar toe verschillend moeten blijven, althans in het
aanvangsstadium.
De christen ziet, in tegenstelling met de oosterling, de stof, het lichaam en de
werking van de zielsvermogens als positief en als een hulpmiddel om tot God te
komen. Juist in onze tijd beginnen we ons duidelijk bewust te worden hoe het
dualistisch denken een overblijfsel is van niet-christelijke invloeden. De bijbel leert
ons het goede van de schepping: ‘God zag dat het goed was’. De bijbel leert ons
ook de waarde van iedere mens als een persoon met eigen onvervangbare
individualiteit. En wat zijn taak in deze wereld betreft, de christen weet dat hij de
opdracht heeft om Gods schepping te voltooien. Maar hij weet ook evenals de
oosterling dat het leven lijden is. Zijn eerste zorg is echter niet dit lijden te ontvluchten
door zich van alle verlangens te bevrijden, maar om het op zich te nemen: ‘Niet mijn
wil maar uw wil geschiede’, en het lijden positief te duiden als een weg naar het
leven.
Gezien deze achtergrondverschillen zou het dwaas zijn een christen in zijn
meditatie dezelfde weg voor te schrijven als de oosterling. In de christelijke meditatie
leren we niet ondanks maar via het geschapene tot God en de ervaring van Zijn
aanwezigheid te komen. Wij leren door het verhullende van de stof heenkijken en
er het mysterie achter vermoeden.

Praktische oefeningen
Het gaat er in onze trainingen om, het vermogen tot beschouwen, dat in ons
geseculariseerd tijdperk door de meesten is opgegeven als iets irreëels, weer te
oefenen, zodat de deelnemers gaan ervaren wat een rijkdom er in verborgen ligt
en zij op weg worden gezet naar een meer beschouwelijke levenshouding. Dan
gaan ze vanzelf ook meer gelovend in het leven staan en zijn ze op weg om Degene
te ontdekken die ‘als het grote Mysterie’ de
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diepste grond is van al het geschapene en door wie ieder menselijk leven gedragen
wordt. De feeling aankweken voor het geheim van dingen en mensen is dus de
bedoeling van de meditatie-trainingen.
De ervaring heeft al geleerd dat je bij het mediteren uit kunt gaan van al het
bestaande, van stoffelijke en geestelijke realiteiten. Om wille van ons uitgangspunt
beginnen we bij voorkeur met het concrete en ervaarbare, en niet zozeer met teksten.
Dikwijls beginnen we met een stoffelijk voorwerp, een bloem, een appel. Door
intens zintuigelijk ervaren, kijken, tasten, ruiken, enz. laat je het ding tot je spreken
en neem je het in je op. Het lijkt soms of het dan een individualiteit gaat krijgen.
Zelfs op dit allersimpelste niveau van mediteren, kunnen zich al
bewustzijnsverruimende ervaringen voordoen. Het gaat er echter om, dit ding als
wonder te ervaren, als iets wat niet vanzelfsprekend is, maar vol geheim. Dit is het
door wat het nu is, biologisch gezien, maar ook in zijn wordingsgeschiedenis en in
het gave-zijn voor mij. Deze ervaring van het wonder bereiken we niet door vooral
erover te denken en te rationaliseren, maar door het ding op je af te laten komen in
intuïtieve ontvankelijkheid. Het ding wordt ontdekt.
Het gebeurt dikwijls dat vanuit de simpele beschouwing van een voorwerp de
vonk al overslaat naar Degene die aan het meditatie-object primair het zijn gaf.
Ook in het Oosten wordt bij het mediteren vaak uitgegaan van een stoffelijk
voorwerp. Ik meen echter, dat het dan in hoofdzaak gaat om een
concentratieoefening en niet om het ‘Ding an sich’. Dit laatste is bij ons zeker wel
het geval, in die zin dat het een wegwijzer is naar een mysterie. Iemand die deze
weg volhardend opgaat, zal op een goed moment ook klaar zijn voor de grote
ontdekking, de bevrijdende ervaring, de Satori in het Zen-Boeddhisme, waar alle
oosterse en christelijke mystici over spreken.
Behalve aan een stoffelijk voorwerp uit de natuur wordt in een eerste training altijd
een meditatie besteed aan het feit van het eigen bestaan. We gaan uit van het sterke
bewustzijn van het ‘Ik ben’, om tot verwondering te komen over het feit dat je er
bent en dat je anders bent dan ieder ander. Daaruit vloeien dan voort:
zelfaanvaarding en aanvaarding van de eigen levensopdracht.
Er bestaat overigens een eindeloos aantal mogelijkheden van uitgangspunten
voor meditatie. Het gaat er om dit te leren ontdekken en de dingen met de hele
wereld te gaan zien met nieuwe ogen.
Als zo'n ontvankelijke houding in iemand groeit, kan hij ook het lijden gaan zien
in een ander licht en het meest onbegrepene aanvaarden, zoals K. von Dürckheim
zegt in zijn boekje: Zen en wij: ‘Er zijn ogenblikken
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waarin volkomen onverwacht iets diepers ons aanraakt en ons eensklaps in een
andere werkelijkheid overplaatst. Dat kan ons overkomen in onze diepste nood, het
is dan als een licht dat plotseling alles verandert; het kan ook tot ons komen op een
toppunt van aards geluk, waar dan opeens alles hogere glans krijgt... Waar de mens
het onaanvaardbare aanvaardt, wat niet uit te houden is, uithoudt, kan hij in dit
aanvaarden, in dit uithouden, in de vallende duisternis, plotseling een innerlijk Licht
ervaren dat hem in een toestand van ‘klaarheid’ brengt die niets meer te maken
heeft met het tot klaarheid komen over iets, maar die alle klaarheid waarvoor nog
een oorzaak is aan te wijzen te boven gaat’.

Hoe leer je dit?
Technisch eist dit mediteren nogal het een en ander van de beginneling. Het gaat
niet zo maar. Er zijn heel wat voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil een
meditatie enigszins lukken.
Het zich ontspannen en innerlijk volkomen rustig maken, is altijd de voorwaarde
voor een vruchtbare meditatie, alleen dan is het mogelijk ‘te zien’ in plaats van te
redeneren, wordt het ‘een ervaring’ die niet te verwoorden is en ontstaat er een
totale kennis met het hele wezen, die veel dieper gaat dan het analyseren. Werkelijke
creativiteit is alleen mogelijk vanuit dit soort kennen, het kennen van de kunstenaar
en van de ziener.
Echte liefde is hierop gebaseerd, want deze kan alleen alle beproevingen te boven
komen als ze gebouwd is op de verwondering over het mysterie van de ander. Uit
dit soort kennen komt het vertrouwen voort in de goedheid van het leven, ondanks
alles.
Door de massacommunicatiemiddelen worden we iedere dag geconfronteerd met
misdaad, wreedheid, verwording, zonder tijd en rust te krijgen deze indrukken te
plaatsen in het geheel van het leven. Vooral op jongeren heeft dit dikwijls een funeste
invloed. Het vermogen om te beschouwen ontdekt de goedheid in dingen en mensen
die overal in aanwezig is. Ze kan het kwaad daardoor gaan plaatsen als een
betrekkelijke uitzondering: ‘er is meer goed dan kwaad’, en als een uitdaging om
mee te doen aan de evolutie naar een betere wereld.
Een beschouwelijkheid die zou blijven steken in een individualistisch genieten
zou opium voor het volk zijn. Het is een gevaar waar we gewoon voor moeten waken.
Maar het tegenovergestelde gevaar van onvruchtbaar activisme is in onze Westerse
wereld groter.

Hier en nu
In de tweedaagse meditatietrainingen waarmee we dit jaar experimenteerden, is
veel van wat boven gezegd werd op zijn waarde getoetst. Het ver-
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loop is ongeveer als volgt. De avond van aankomst is er een gesprek over doel en
opzet van de training, gevolgd door enige inleidende activiteiten die variëren naar
de omstandigheden, als visuele verkenning van de ruimte waar de samenkomsten
plaats hebben, wandeling, kijkoefeningen met dia's en muziek. De eerste morgen
zijn er oefeningen in Hatha-yoga onder leiding van een yoga-lerares, met het accent
op ontspanning en gedachtenbeheersing.
's Middags is de eerste eigenlijke meditatie. Deze wordt meestal gedaan op de
eigen kamer en iedereen doet daar als voorbereiding enige ontspanningsoefeningen.
Een van de deelnemers verklaarde op een forum dat dit individueel mediteren het
voordeel heeft dat je minder afhankelijk wordt van je omgeving, en er zo eerder toe
komt om ook thuis te mediteren.
De laatste tijd hebben we echter ontdekt dat het mediteren met verschillende
mensen in eenzelfde ruimte mogelijk is en zeer stimulerend kan werken. In een
meditatiecentrum als ‘de Kosmos’ is er zelfs geen andere mogelijkheid. Daar gebeurt
het dat dertig à veertig jonge mensen een uur in volmaakte stilte onbewegelijk bij
elkaar zitten.
Hoe dan ook, na iedere meditatie of althans 's avonds is er met de stafleden, die
alles meedoen, en de deelnemers een gesprek, meestal een uitwisseling van
ervaringen. Er kan een belangrijk groepsproces op gang komen. Daar deze
uitwisseling onmogelijk geforceerd kan worden, is het proces bij de verschillende
groepen zeer verschillend. Soms ontstaat er een sterke band, soms is er alleen
maar een sfeer van rust, waarin iedereen het geheim van de ander respecteert. Met
de mogelijkheden van het groepsproces gedurende meditatiedagen moet nog veel
geëxperimenteerd worden, we zijn er nog lang niet mee klaar. Misschien moeten
we het zoeken in non-verbale communicatie? De opgedane ervaringen zijn immers
van dien aard dat ze haast niet te verwoorden zijn.
Behalve de eigenlijke meditatie, de yoga-oefeningen en de gesprekken zijn er
activiteiten die als voorbereiding en begeleiding een belangrijke rol spelen, bv.
wandelingen met of zonder kijk- of luisteroefeningen, en kijkoefeningen met dia's,
naar muziek luisteren. Verder creatieve oefeningen als boetseren. Er is een ruime
mogelijkheid tot veranderingen van dagorde en programma, voor fantasierijke
invallen en gezamenlijk iets helemaal nieuws uitproberen. We zijn bang dat zodra
we het experimentele stadium te boven komen, de zaak zal verstarren.
Een intensieve training in een boeddhistisch centrum in Engeland heeft nieuwe
gezichtspunten geopend. Kort geleden hadden we de gelegenheid om iets van de
daar opgedane ervaringen te benutten. Met een kerngroep van enkele mensen even
boven de twintig hebben we een training uitgeprobeerd die veel meer eist dan die
we tot nu toe gehouden
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hebben. Er werd meer nadruk gelegd op ‘awareness’, het zeer bewust en rustig
uitvoeren van iedere handeling en het zich bewust maken van iedere uitwendige
prikkel, gevoelen of gedachte. Dit leidde bijna vanzelf tot een ongedwongen rustige
sfeer en stilte. Genoemde kerngroep zal doorgaan met experimenteren en de leden
ervan willen individueel en in maandelijkse weekeindbijeenkomsten zich zo intensief
mogelijk trainen in Hatha-yoga en in meditatie. Het blijkt ook dat sommigen al vrij
vlug de behoefte voelen om zich innerlijk totaal stil en leeg te maken, zonder die
leegte door eigen toeleg te vullen en zo meer de oosterse meditatietechnieken
benaderen dan in het begin het geval was.
Tot nu toe hebben we van mei 1969 tot juni 1970 ± 100 deelnemers gehad,
waarvan 80% jongeren, wat meer jongens dan meisjes, afkomstig uit allerlei
religieuze en a-religieuze groeperingen. Aanvankelijk waren de trainingen van
zaterdagmiddag tot zondagavond. Daar dit te kort bleek, zijn we later op vrijdagavond
begonnen. De propaganda is miniem geweest. Bijna alle deelnemers zijn gekomen
doordat andere deelnemers er met hen over spraken.
Tot slot volgen hier enige schriftelijke reacties van deelnemers na de
trainingsdagen:
‘Het is gewoon niet te begrijpen dat bepaalde dingen vroeger gewoon aan je
voorbijgingen, terwijl je ze nu als een klein wondertje ervaart, het is heerlijk. Ik kan
nu zelfs van een flinke bui regen genieten en met verwondering naar de druppels
gaan zitten kijken, iets wat vroeger niet in me opkwam, toen ergerde ik me meestal
aan zo'n regenbui. En zo zijn er veel dingen die je nu waardeert, waar je eerst nooit
bij stilstond. Je wordt er gelukkiger door’.
‘U moet het als “echt” opvatten dat naar de mening van H. en mij die dagen zéér
geslaagd zijn, vooral omdat de groep in het “proberen te beleven van religieuze
ervaringen” of het op weg zijn naar die diepere dimensie, vrij homogeen genoemd
mocht worden. (Misschien waren die twee jongens al verder hiermee). Ook zij wilden
deze vorm van meditatie voortzetten’.
Intussen is er sedert het schrijven van dit artikel enige tijd verlopen. De trainingen
blijven evolueren. De ervaringen opgedaan bij Prof. Dürckheim te Todtmoos-Rütte
en zijn persoonlijke raad en aanmoedigingen hebben een dimensie toegevoegd
aan wat we tot nu toe deden. Hier verder op in te gaan is echter onmogelijk. Hopelijk
zullen wij er nog eens de gelegenheid voor hebben.
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Metabletica of psychologie van het geschieden
Jacques Claes
Ik weet niet of mensen gelukkig worden door de vervulling van hun verlangens. Zo
ja, dan behoort K. Mannheim tot die gelukkigen. Hij heeft eens geschreven: ‘Tot
nog toe hebben wij nooit een historische psychologie gehad. Waarom hebben de
Middeleeuwen en de Renaissance totaal verschillende typen van mensen
1
voorgebracht?’ . Zijn vraag naar een historische psychologie werd inderdaad
overvloedig en briljant beantwoord in het oeuvre van J.H. Van den Berg, zenuwarts
en hoogleraar te Leiden.

Psychologie of geschiedenis?
2

Reeds in de ondertitel en de inleiding van zijn eerste belangrijke boek, Metabletica ,
spreekt Van den Berg van een ‘historische psychologie’. Evenwel, men weze
omzichtig met deze term: hij geeft zich niet zo vlug prijs als op het eerste gezicht
schijnt. Van den Berg's metabletica of leer der veranderingen is psychologie, geen
geschiedenis. Dat ligt eigenlijk voor de hand, maar het kan geen kwaad, geloof ik,
het nog eens uitdrukkelijk te onderstrepen. Scherp werd ik met deze kwestie
geconfronteerd bij de lezing van een overigens belangwekkend artikel van Dr. R.
3
Van Caenegem over Psychologische geschiedenis , waarin deze de werken van
Van den Berg historische studies noemt (p. 137). Dat dit geen haastige verschrijving
is, blijkt uit het feit dat Van Caenegem het ontstaan van een werk als dat van Van
den Berg verklaart uit de nalatigheid van de historici zelf: ‘Het is vreemd dat de
indrukwekkende vooruitgang van de psychologische weten-

1

2

3

K. Mannheim, Man and Society in an age of reconstruction, London: ‘Up till now we have had
no historical psychology.... Why did the Middel Ages and the Renaissance produce entirely
different types of men?’.
J.H. Van den Berg, Metabletica of Leer der Veranderingen. Beginselen van een historische
psychologie, Nijkerk, 1956. Cfr. destijds het artikel van J.M. Kijm, Metabletica, in Streven, juli
1957, pp. 942-949. Verder: J. Auping, De metabletica metabletisch gezien, in Streven, februari
1970, pp. 469-473.
R. Van Caenegem, Psychologische geschiedenis, in Tijdschrift voor geschiedenis (78) 1965,
afl. 2, pp. 129-149.
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schap tot geen vergelijkbare opgang van de psychologische geschiedenis heeft
gevoerd. De historici hebben weinig en vooral weinig systematisch gewerkt op dit
terrein. Er heeft zich dan ook een fenomeen voorgedaan dat fataal was en een
gevolg van het feit dat de geschoolde historici nalieten antwoord te geven op
bepaalde vragen die door de tijdgenoten werden gesteld: het vacuum werd door
niet-historici gevuld. Het is inderdaad zo dat onder de interessantste experimenten
der laatste jaren historische studies van de hand van psychiaters en sociologen zijn
te vermelden’ (ibid.). Aangezien elk vacuüm om vervulling roept, werd deze
historische leemte door van niet-historici afkomstig materiaal gedempt.
Om deze onderneming een naam te geven, stelt Van Caenegem, ‘om elke
verwarring te vermijden’, voor om de comprehensieve term ‘psychologische
geschiedenis’ te gebruiken, die beter is dan de door H. Berr, J.H. Van den Berg, R.
Mandrou gebruikte term ‘historische psychologie’: men spreekt toch ook niet van
historische economie, wel van economische geschiedenis (p. 132). Voor een
historicus als Van Caenegem is het werk van Van den Berg dus geschiedschrijving,
weliswaar gepleegd door een niet-historicus. Van den Berg zelf daarentegen noemt
zijn werk van meet af aan: historische psychologie, dus wel degelijk psychologie.
Welke rol de geschiedenis daarin speelt, moge blijken uit het volgende: ‘Dit boek
gaat uit van het postulaat der veranderlijkheid. Het onmiddellijk gevolg daarvan
bestaat in de bijzondere belangstelling voor het historisch verleden. Is voor de
psychologie steunend op het postulaat der onveranderlijkheid het leven van een
vorig geslacht een variatie op een bekend thema, de onderstelling dat het menselijk
leven een veranderlijk leven is, staat de gedachte toe, dat vroegere generaties
anders, en wel wezenlijk anders leefden. Met deze gedachte is de historische
4
psychologie in beginsel gegeven’ . Is voor Van den Berg geschiedenis dan slechts
een soort van hulpwetenschap? Daarmee is de juiste verhouding tussen historische
psychologie en geschiedenis niet zuiver getekend en Van den Berg's opvatting over
wat geschiedenis eigenlijk is, lang niet uitgeput.
Van den Berg verwerpt uitdrukkelijk elke opvatting over geschiedenis die in feite
neerkomt op herhaling. Herhaling betekent in feite voor hem continuïteit: een gang
van zaken waarbij het ene element uit het andere volgt, verklaarbaar, soms bijna
voorspelbaar. In het begrip geschiedenis ligt voor Van den Berg het woord
geschiedenis bijna levend te ademen. Geschiedenis is niet wat continu voortvloeit
uit, het is wat discontinu geschiedt. Hierbij gaat de auteur terug op Augustinus, ‘die
de eerste is die de “kringloopgedachte” doorbreekt: op grond van zijn geloof, dat
het Nieuwe in het

4
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midden der halingen zet. Sindsdien is geschiedenis Setzung des Neuen (P. Tillich,
Religiöse Verwirklichung, Berlin, 1929) welk nieuwe eens was, doch vooral komt:
5
het blijvend andere, het eschaton’ . Geschiedenis schrijven is dientengevolge niet
zozeer terugzien. ‘Terugziende is de geschiedenis van een volk of van de mensheid
continu, het ene tijdvak vloeit uit het andere voort, de historische personen voltrekken
6
alleen wat zich met noodzaak aan hen kenbaar maakt’ . Statisch terugzien (vanuit
zijn eigen, onbeweeglijk standpunt), naar het verleden, is geen goede zaak; het is
beter, voor zover mogelijk, zich te verplaatsen in het verleden. ‘Verplaatst men zich
in het gebeuren, dat is: maakt men het verleden tot heden, tracht men de betekenis
van de woorden of de daden te bespeuren toen zij nog niet geëgaliseerd waren
door de gebeurtenissen die volgden, dan blijkt een ander karakter. Men houdt zijn
adem in en constateert met voldoening, of met ontzetting, dat de beslissingen zo
7
uitvielen en niet anders’ .
Het doorbreken van het egaliserende en continu-makende terugzien bewerkt Van
den Berg door zich met ‘adequate emotie’ in het historische ogenblik te begeven,
een emotie - hoe durft men? - die helemaal aansluit bij wat Descartes, Breuer en
Freud voelden op het moment van hun ontdekkingen en gekleurd is door de zorg
over de gevolgen ervan. Dit wordt méér dan geschiedschrijving: geschiedbeleving
en als medebeleving bijna psychiatrie, een psychiatrie dan nog van een speciaal
gehalte. Want belevend en begrijpend, poogt de historische psychologie een leer
van de grondslagen te zijn: ‘Bij elke grondgedachte der psychologie stelt de
historische psycholoog de vraag: welke wijze van leven en denken maakte deze
8
gedachte nodig? - en deze vraag is een vraag naar de grondslagen’ . De historische
psycholoog zoekt niet alleen, objectief, naar feiten of naar een verband van feiten;
vanuit eigen grond peilt hij, betrokken, naar de grond van feiten, van gedragingen,
en dit in een zo nauw mogelijke, emotionele symbiose met deze feiten en
gedragingen: men ziet de psychiater aan het werk.
Dit is een psychologie die, als beleving van het geschieden, zowel dichtbij het
eigen leven als bij het leven van de feiten en de gedragingen van anderen staat. Zij
heeft de moed het grootste en rijkste deel van dit leven niet vooraf tussen
kwantificerende en abstraherende haakjes te zetten. Psychologie die, te ver van
het eigen leven en van het leven der feiten, te objectief

5
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of te subjectief te werk gaat, loopt het gevaar een misschien schitterende, maar
irreële constructie te worden, ‘een ingenieus gebouwd paleis, maar een paleis waarin
9
niemand woont en ook niemand kan wonen’ . Door deze ‘volledige’ psychologie
ruist echt leven, niet slechts de enkele, verkilde klanken die vervormd van achter
blussende laboratoriummuren doordringen. Het is de wetenschap van de
10
menswording van de mens als tweede persoon , levend tussen reële en
gemeenschappelijk beleefde dingen, d.i. tussen dingen die vooraf niet gereduceerd
zijn tot hun pure meetbaarheid. Van den Berg's ‘Beginselen van een historische
psychologie’ verschillen dus in feite grondig van geschiedenis in de gewone betekenis
van het woord. In het woord vooraf van Metabletica schrijft hij trouwens
programmatisch: ‘Ter vermijding van misverstand komt in dit boek de benaming
historische psychologie alleen in de titel. Om van de aanvang af duidelijk te maken,
dat het niet gaat om een geschiedschrijving, is de benaming bovendien weggelaten
11
uit de hoofdtitel’ . Kenmerkend is ook de wijze waarop Van den Berg zijn tweede
12
belangrijke boek, Het menselijk lichaam. Een metabletisch onderzoek , inleidt. Zich
bewust van de noodzaak zich te behoeden voor geschiedschrijving zegt hij: ‘De titel
behoeft weinig uitleg. Dat er niet staat: de geschiedenis van het menselijk lichaam,
vindt zijn verklaring in de ondertitel. Het betreft een metabletische studie, dat is, de
aandacht valt op het veranderlijke karakter van ons lichaam, en niet in de eerste
plaats op zijn geschiedenis. De geschiedenis van het lichaam wordt te berde
gebracht, slechts om de veranderlijkheid van het lichaam aan te tonen. Of, met
andere woorden, het onderwerp van deze studie is de metabletische aard van ons
lichaam: van dat lichaam dat thans ons lichaam is; de belichting van dit aspect
evenwel maakt een teruggang in de geschiedenis onontbeerlijk’ (p. 11).
Deze historische psychologie is zo doordrongen van een bepaalde mensopvatting,
een opvatting die het leven van de mens denkt en ervaart als open, discontinu en
telkens nieuw, d.w.z. veranderend, dat de termen geschiedenis en psychologie in
hun gangbare betekenis enigszins misleidend zijn om dit soort werk te omschrijven.
Een nieuwe benadering had een nieuwe naam nodig: metabletica.

Metabletica: een methode in zes beginselen
De titel van het eerste werk van Van den Berg is Metabletica. Een leer der
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13

veranderingen . De metabletica is een leer van de mens die in hoge mate onder
de indruk gekomen is van het feit dat het bestaan in zijn herhaalbaarheid een
avontuur is. Een avontuur is, niet was. De beste manier om dit avontuur-zijn van
het leven te begrijpen en te beleven bestaat erin met adequate emotie de
onvoorzienbare wendingen van dit avontuur in geschied-beleving opnieuw mee te
maken. Zoals een psychiater doet. Dat de mens veranderlijk is, betekent niet dat
hij vlottend en ongewis is. Het leidt veeleer tot een, bijna sacraal, ontzag voor het
mysterie van de existentie, die zichzelf bij voortduring máákt, op een manier die
nooit te voorspellen is. Metabletica is een vorm van psychologie die de
existentie-filosofie au sérieux neemt. Zoals een belangrijk deel van de moderne,
positieve psychologie slechts denkbaar is in een textuur van mechanica, zo is de
metabletica slechts denkbaar in de context van een existentiefilosofie, een
existentiefilosofie evenwel die het voortdurend Nieuwe waaruit het leven van de
mens opgebouwd is, niet ziet als iets absurds, maar als de onvoorspelbare en steeds
nieuwe emergentie uit de chaos, die steeds eender is, zichzelf steeds eender
herhaalt. Zo wordt duidelijk dat voor Van den Berg de leer der veranderingen een
leer der grondslagen is.
Hoewel alles reeds impliciet aanwezig was in Metabletica van 1956, heeft Van
den Berg gewacht tot zijn laatste grote publikatie, Metabletica van de materie 1, om
zijn lezers een expliciete beschrijving te geven van de metabletische methode, een
14
soort magna charta van zijn wetenschap . De grondslagen waar het Van den Berg
om te doen is, worden zichtbaar in het stel beginselen waarin de methode geankerd
is.
Van den Berg noemt er zes. Het voornaamste is het beginsel niet te verstoren.
Dit principe, een kardinaal punt in de metabletische denkwijze, eist dat de ‘gehele’
realiteit onder ogen wordt gezien, zoals zij menselijk beleefd wordt. Het verwerpt
een reductie van de realiteit, zoals deze stelselmatig en in bepaalde opzichten met
succes door de positieve wetenschap wordt toegepast. Het experiment, hoeksteen
in de vooruitgang van de positieve wetenschap, is het prototype van een
stelselmatige verstoring: een levende situatie wordt omgebouwd tot een mechanisch
model, gereduceerd tot haar observeerbare en kwantifeerbare wetmatigheden.
Metabletica postuleert dat de realiteit voller is dan dit patroon. De wereld waarin wij
leven, de dingen die ons omringen, zijn meer dan elementen van een mechanisch
model, dat uiteraard continu is. Wereld en dingen kunnen niet gereduceerd
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worden tot mechanische continuïteit. Zo is metabletica van huis uit anticartesiaans.
In het tweede hoofdstuk reeds van zijn eerste boek toont Van den Berg hoe
Descartes de dingen reduceert tot homogene continuïteit, de uitspraak van Leibniz
voorbereidend: ‘Tout va par degrés dans la nature et rien par saut’. Metabletica
heeft juist wel oog voor de sprong in de dingen; niets is haar zo vreemd als het
principe ‘natura non facit saltus, de natuur maakt geen sprongen’. Het beginsel ‘niet
te verstoren’ komt er dus, in het kort, op neer dat men de dingen het recht laat in
hun volledigheid te verschijnen, ons in doorbraak van de continuïteit te boeien en
te verbazen, ons telkens weer te ontgaan en onverklaarbaar anders weer op te
doemen.
Het eerste beginsel bevat in aanleg het tweede en het derde: het beginsel van
de werkelijkheid, en het beginsel van de veranderlijkheid. Met het beginsel van de
werkelijkheid stelt Van den Berg een fenomenologie voor die consequent is met
zichzelf. Hij wil de fenomenologie redden uit het slop van de subjectivering waarin
zij, juist in de poging om er eens en voorgoed aan te ontsnappen, altijd weer opnieuw
terecht dreigt te komen. De fenomenologie wil de dingen laten verschijnen in hun
verwondering-wekkende volledigheid. Tegelijk echter stelt zij, in het spoor van
Husserl, op grond van verschillende reducties de vraag naar de werkelijkheid van
deze rijkdom van de dingen. Principieel verwerpt Husserl de scheiding van subject
en object, maar in feite blijft hij eraan vastzitten. ‘Daarom laat Husserl het bij de
berichten, die hij niet toevallig ‘verschijnselen’ noemt, en zwijgt over de bron. Neemt
men in aanmerking dat Husserl begon met de afbraak van de zijns inziens
onhoudbare muur tussen subject en object, dan is deze instelling op zijn minst
merkwaardig. Husserl zelf heeft de muur weer min of meer hersteld. Het kon kennelijk
nog niet, wat hij wilde. Maar nu kan het wel. Ons bestaan als zodanig, in de tweede
helft van de twintigste eeuw, heeft aan de reserve van het wijsgerig idealisme een
15
einde gemaakt’ .
Het beginsel van de werkelijkheid verklaart de dingen werkelijk in hun volle omvang
16
en in hun volle boodschap. In zijn korte monografie De Dingen behandelt Van den
Berg uitvoerig het verschil tussen de eerste en de tweede structuur van de dingen.
De tweede structuur van de dingen is hun nauwkeurig te meten onveranderlijkheid.
De maat van een ding is de hoeksteen van zijn onveranderlijkheid en de sleutel tot
zijn vergelijkbaarheid met andere dingen. Een ding metend weef je het in de
continuïteit van andere dingen in. De Onze-Lieve-Vrouwetoren van Antwerpen is
123 meter hoog. Dat is een vaste maat, die krimpt noch rekt, volkomen vergelijkbaar
met andere maten. Die 123 meter kan je afstappen, horizontaal
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uitzetten op het plein naast de kerk: de 123 meter horizontaal zijn identiek aan de
123 meter van de toren. Letterlijk. Deze ‘tweede structuur’ is het domein van
Descartes' idée claire et distincte van de uitgebreidheid: de dingen zijn niets anders
dan hun uitgebreidheid, een stelling die de dingen eindeloos monotoon heeft
gemaakt. De wereld, alle materie was het exclusieve jachtterrein geworden voor de
(land)meter.
De eerste structuur van de dingen is hun rijkdom, onder meer weerbarstig voor
meting. Dit betekent: in hun eerste structuur weigeren de dingen zich door meting
tot onveranderlijkheid, continuïteit en homogene vergelijkbaarheid te laten reduceren.
Deze structuur leent zich niet tot een systeem van onveranderlijke, gouden
standaarden. De 123 meter van de toren en de 123 meter die ik horizontaal uitzet
op het plein, zijn anders, verschillend, gewoon onvergelijkbaar. Een meter hoog is
een andere maat en een andere ervaring dan een meter vlak. In een van zijn briljante
17
mijmeringen in de Sint-Pieter te Rome verbaast Van den Berg er zich over dat
maten, met name hoogten van kunstwerken vergeleken worden: hoe is het mogelijk
te zeggen dat de Domtoren van Utrecht lager is dan de koepel van de Sint-Pieter?
Als er één vergelijking mankt, is het deze: de hoogte van de gotiek en de hoogte
van barok zijn niet te vergelijken. Dingen op die manier vergelijken is even frustrerend
als ze reduceren tot hun meetbaarheid.
Het beginsel van de werkelijkheid wil vooral beklemtonen dat de eerste structuur
even reëel is als de tweede. De tweede structuur is niet de enige realiteit; zij is een
realiteit. De eerste structuur daarentegen wordt ontdaan van haar illusoir karakter,
zij verliest definitief haar verminderd statuut van epifenomeen en schijn. In beginsel
worden de verschillende aspecten van de dingen - niet alleen de meetbare - in
gelijke mate au sérieux genomen. De dingen krijgen de kans over hun meetbaarheid
heen te groeien.
Het beginsel ‘niet te verstoren’ en het beginsel van de werkelijkheid samen eisen
dat de dingen niet gereduceerd worden, maar aanvaard in hun geheel; ze mogen
niet herleid worden tot positieve, eenzijdige en voorspelbare manipuleerbaarheid,
met andere woorden tot continuïteit. De continuïteit wordt vooral verworpen in het
beginsel van de veranderlijkheid, de grondslag van de leer der veranderingen. Wie
de dingen niet ziet als continu, aanvaardt dat ze veranderen, dat ze in staat worden
tot iets waar ze eerder niet toe in staat waren. Deze verandering in de dingen voltrekt
zich niet los van de veranderende mens. Van de andere kant voltrekken de
veranderingen in de dingen zich niet uitsluitend onder invloed van de drijvende geest
van de mens. Als er één gedachtengang is waar Van den Berg bewust
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beducht voor is, dan is het de idealistische, die de gehele verandering in de kosmos
in feite reduceert tot een evolutie van de geest. In gelijke mate evenwel is elke vorm
van simplistisch realisme, waarbij de dingen een van de mens onafhankelijk bestaan
leiden, vreemd aan Van den Berg's visie. Zijn gehele werk is juist een poging om
te laten zien hoe de verbroken relatie tussen een gesubjectiveerd subject en een
geobjectiveerd object tot verstarring leidt. Telkens opnieuw wordt de lezer betrokken
in het drama - het woord is letterlijk te nemen - van de altijd onvoorspelbaar nieuwe
mens tussen de onvoorspelbaar nieuwe dingen. Heel de metabletica of leer der
veranderingen is één geloofsbelijdenis in, een fijnzinnige apologie tevens van een
kosmos die groeit uit nieuwe dingen, een nieuwe mens, en bovenal een nieuwe
God, die het mysterie is van het al. Mysterieus is juist dat wat zich steeds nieuw en
onvoorspelbaar aandient, de mens fascineert door zijn verschijning, hem tegelijkertijd
beducht maakt voor het nog niet onthulde. Van meet af aan is de leer der
veranderingen een leer van het mysterie, en het is geen toeval dat het voorlaatste
hoofdstuk van Metabletica reeds gewijd was aan het wonder.
Op de drie genoemde, theoretische beginselen zijn drie praktische beginselen
geënt. Sommige daarvan liggen misschien niet geheel in de bedding van deze tijd,
maar ze zijn, als men de theoretische grondslagen aanvaardt, niet uit de weg te
gaan. Een eerste praktisch principe is het beginsel van de gelijktijdigheid. Nieuwe
visies, uitvindingen en ontdekkingen komen volgens Van den Berg niet toevallig tot
stand. Ze komen tot stand op een bepaald moment, precies op dat moment, niet
eerder of later, omdat er vóór dat moment niets te zien, te vinden of te ontdekken
viel. Het is precies omdat de dingen veranderen, dat op bepaalde momenten
elementen of aspecten die uit die verandering volgen, voor het eerst en samen
opgemerkt, gezien en ontdekt kunnen worden. Freud en zijn voorlopers, om een
voorbeeld te noemen, zijn over het onbewuste beginnen te spreken omdat zich voor
hun ogen iets aan het voltrekken was dat eerder niet bestond. Wie dit aanvaardt,
kan verder begrijpen dat verschillende ontdekkingen, uitvindingen of visies aspecten
zijn van één vernieuwing in de relatie tussen mens en ding en dat verschillende
mensen, ieder op zijn domein, deze vernieuwing gewaarwordend, hierover simultaan
gaan spreken. Van den Berg zelf noemt als voorbeeld de gelijktijdigheid van de
ontdekking van de bloedsomloop door Harvey in 1628 en het initiatief van Jean
18
Eudes in verband met de devotie tot het Heilig Hart .
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De idee van de niet-toevalligheid van visies en uitvindingen en dus van hun
gelijktijdigheid is overigens een niet te ontwijken gevolg van Van den Berg's poging
om uit het slop van de onvruchtbare scheiding tussen het gesubjectiveerde subject
en het geobjectiveerde object te raken. Wat is het bestaan - en dit woord is hier
ernstig te nemen - van een vermogen of een kwaliteit in de dingen die nooit door
iemand waargenomen of aangewend is? Gesteld dat men toch op het onafhankelijk
bestaan van zulke vermogens of kwaliteiten staat, wat betekent dan zulk een
onafhankelijkheid? Ze komen trouwens enigermate tot stand alleen al doordat erover
gesproken wordt. De idee van volkomen kant en klare vermogens of kwaliteiten in
de dingen, die dan toevallig, op een of ander ogenblik, door een of andere
onderzoekende, in de relatie los staande mens, ontdekt worden, is ook - vooral filosofisch niet interessant. De idee van een telkens nieuwe en verrijzende mens
tussen telkens nieuwe en verrijzende dingen is rijker, vruchtbaarder, juister, op
voorwaarde dat men de continuïteit loslaat als enige en alleen zaligmakende
waarheid.
Een tweede praktisch beginsel, nauw samenhangend met het vorige, is het
beginsel van het unieke voorval. De verandering, de vernieuwing van de dingen is
een aangelegenheid voor de enkeling, de ziener, de vinder. Na de éne die ziet of
vindt, zien of vinden allen; op het ogenblik echter dat het zien of vinden van het
nieuwe gemeengoed is geworden, heeft men het domein van de metabletica verlaten.
Van den Berg is allerwegen doende ‘de woorden of de daden te bespeuren toen zij
19
nog niet geëgaliseerd waren door de gebeurtenissen, die volgden’ . Samen met
zijn lezers zou hij in Descartes' kamer bij Ulm willen wezen om met spanning de
gebeurtenissen van dat ogenblik te volgen en de uitslag ervan te betreuren. ‘Het
was niet nodig, dat Descartes de dingen de betekenis gaf van uitgebreidheid,
20
waardoor hij alles gelijk maakte en de continuïteit der voorvallen stichtte’ . Of bij
Freud op het ogenblik van zijn ontdekking: ‘Zo wilde ik, dat de lezer zijn hart vasthield,
toen hij bemerkte, dat Freud, in de verslagenheid van het ogenblik, van het heden
dat de zieken ziek maakte, wegzwenkte naar het verleden - waardoor zij aan dit
verleden gingen lijden en ons aller bestaan aan dit lijden verwant maakten. Het was
21
niet nodig geweest’ .
Het zien, het vinden, in een zekere zin het creëren van het nieuwe is een zo
bijzondere aangelegenheid, dat het slechts enkelen te beurt valt. Daar voor Van
den Berg, zoals gezegd, het hart van de geschiedenis klopt in
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belangrijke maar schaarse, de continuïteit doorbrekende momenten van vernieuwing,
kan geschiedenis ten slotte slechts een zaak van enkelen zijn. Deze opvatting is
geen romantisch-oligocratische stelling, zij is een niet te vermijden conclusie van
de klemtoon die gelegd wordt op de verandering als doorbraak van het telkens
onvoorspelbaar nieuwe. ‘Op het ogenblik dat geschiedenis ontstaat, is alles ongewis.
Niets is noodzakelijk. De historische personen handelen, zij worden niet gedreven.
De loop der dingen ligt in handen van enkele vermetelen. Geschiedenis is
geschiedenis van groten, van grote beslissers - zij zijn tegelijk de grote
22
verantwoordelijken’ .
Door deze uit de aard van de metabletische visie volgende stelling komt de
metabletische methode in een nogal rechtlijnige oppositie te staan met de
empirisch-sociologische methode. Breder nog kan en moet men zeggen - een ietwat
ongewone belijdenis in deze tijd - dat metabletica niet statistisch te werk gaat.
Statistiek is wezenlijk en in feite geïnteresseerd in wat allen of velen zien, voelen,
denken. De curve van Gausz is de dwingende lijn die laat zien hoe weinig kans de
enkele heeft niet te zijn zoals de velen. Statistiek is bij uitstek een poging om
beschrijvend, liever nog voorspellend, iets te zeggen over het continue gedrag van
de velen, een gedrag evenwel dat op gang wordt gebracht door de niet te voorziene
visie van de ene of van enkelen. In feite is de statistiek een radicale extrapolatie
van het proces van het fysische gebeuren in de menselijke activiteit. De wetten van
de fysica halen hun terecht geroemde zekerheid uit het feit dat zij handelen over
gebeurtenissen die tot stand komen op grond van toevallige, naar de wetten van
de probabiliteit verlopende gedragingen van een zeer groot aantal
sub-gebeurtenissen. Het voorspelbare fysische gebeuren is niets anders dan de
probabel-zekere resultante van een massa van zulke toevallige sub-gebeurtenissen.
De tegenstelling tussen metabletisch en statistisch denken vindt uiteindelijk zijn
grond in de tegengestelde houding van beide tegenover het toevallige van het vele:
het statistische gebeuren drijft op het toevallige gedrag van vele elementen, de
metabletische gebeurtenis is in eerste aanleg een aangelegenheid van het
enkelvoudige en het nieuwe, dat anders is dan het vele.
Ook - en dit is slechts een gevolg van het zojuist gezegde - voelt de metableticus,
de zoeker van de homo novus en van de res novae - zich niet zo best thuis in
enqu\^tes en verwante bezigheden. ‘Een opinieonderzoek laat niet zien wat plaats
vindt, maar geeft op zijn best een roezige nagalm van wat eens, minder roezig,
23
plaats heeft gevonden’ . Met andere woorden, de opinieonderzoeker is steeds in
het verleden bezig, hij is bezig
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met de velen die zich bewegen in het kielzog van de ene of van de enkelen die
vroeger doende zijn geweest.
Het beginsel van de gelijktijdigheid en dat van het unieke voorval samen getuigen
van Van den Berg's geloof in de vrijheid van de mens. De loop van de geschiedenis,
zoals overigens de gedraging van ieder mens afzonderlijk, wordt niet gezien als
een zuiver verloop uit toevalligheid, het is een verloop dat voortdurend gebroken
wordt door een tempus novum, het nieuwe moment of het moment van het nieuwe,
waarin het verloop sprong wordt. Metableticus en statisticus zijn geen vijanden: zij
vullen elkaar aan in hun complementaire blik op de gebeurtenis als verloop of op
de gebeurtenis als novum. Hiermee hangt overigens de dubbele tijd samen die Van
den Berg aan de dingen toekent. Dubbel is de tijd van de dingen, omdat hij én duur
én tempo is. De duur van een ding is het aan zich zelf gelijk blijven van het ding:
durend blijven de dingen zichzelf gelijk, behoren zij tot de continuïteit. Tempo
hebbend veranderen de dingen, maken zij de sprong. Alle dingen hebben deze
dubbele tijd; voor de metableticus echter is - hoe kan het anders? - het tempo de
24
boeiendste tijd .
Het laatste praktisch principe is het beginsel van de beklemtoning. Het is organisch
verbonden, als pendant, met het beginsel van het unieke voorval: het zegt met name
hoe het unieke voorval bekeken moet worden. ‘Het moet z'n laatste inhoud, z'n
geheim prijsgeven, zodat duidelijk wordt waarom het alleen staat en toch van zoveel
25
betekenis werd’ . De beklemtoning is een specifieke vorm van zien, die bij nadere
analyse dubbel blijkt te zijn: een zien dat in de eerste plaats het object zichtbaar
maakt en vervolgens het verschenen object aanschouwt. Inderdaad, de wijze waarop
men kijkt, geeft bepaalde dingen de gelegenheid om te verschijnen, of minstens om
ongehavend te verschijnen: dingen of feiten krijgen hun volledige kans. De
metableticus kijkt met een nieuw oog naar res novae, hij kijkt zo, dat dingen zich
als nieuw kunnen aandienen. Zijn ze eenmaal als nieuw verschenen, dan geeft deze
manier van zien deze dingen de volledige kans zich te openbaren, te beklemtonen
op een nieuwe wijze. Deze houding houdt rechtstreeks verband met het eerste
beginsel, het beginsel ‘niet te verstoren’ en met zijn corrolarium, het beginsel van
de werkelijkheid. Voor een oog dat niet van plan is van meet af aan de eerste
structuur tussen haakjes te zetten, beklemtonen bepaalde dingen zich als vanzelf
in de veranderlijkheid, in de nieuwheid van deze eerste structuur. In het licht van
het nieuwe oog ontvouwen zij zich in hun rijkdom van betekenis en innovatie.
Van den Berg is zich bewust van het gevaar van subjectiviteit dat uit dit
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laatste beginsel kan volgen. Een onderzoeker is echter meer dan een automaat,
26
meer dan een registrator . Dingen of feiten hebben overigens steeds een oog nodig
waarvoor zij zich kunnen ontvouwen. Elke historicus die meer wil geven dan de
opsomming van data, weet dit. De metableticus a priori.
Men zou kunnen zeggen dat de historische psychologie van Van den Berg zich
beweegt zoals de filosofie van Heidegger. Zij is, om Heideggers termen te gebruiken,
een voortdurende Wiederholung, een Kehre zonder eind. Men probeert op deze
27
weg vragend terug te keren langs de paden die door anderen zijn begaan . Die
‘herhaling’ van de ervaring van anderen, van weinigen, van belangrijken is echter
geen terugkeer naar het verleden; zij is tevens en grondig een zich ophouden bij
de Gegenwart, het nu. ‘De hele geschiedenis voltrekt zich voortdurend hier en nu.
28
Het verleden maakt deel uit van ons eigen Wesen’ . In die zin kan men zeggen dat
de historische psychologie van Van den Berg inderdaad een leer van de grondslagen
is, een leer van de eeuwige en dus steeds nieuwe wijze waarop de mens samen
met en tussen de wordende, geschiedende, levende dingen wordt, geschiedt, leeft.
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Een generatie V
Ik dacht te beginnen vanuit mijn situatie nu. Dat is misschien het moeilijkst: het feit
dat ik nu vijf jaar getrouwd ben en drie kinderen heb. Regelmatig komt de vraag
terug: is die situatie wel goed? De manier waarop ik dat hele huwelijk zie. Ik heb
het gevoel dat ik getrouwd ben vanuit een foutief verwachtingspatroon, vanuit iets
dat me nu niets meer zegt. Nu is dat gewoon mijn dood, nu moet ik eruit geraken.
Hoe kan ik dat huwelijk en die drie kinderen helemaal omschakelen, ombouwen,
tot iets dat leefbaar is? Ik heb de laatste tijd een hele boel dingen heel scherp leren
zien die radicaal in contradictie zijn met het feit dat ik op die manier, met die
verwachtingen en volgens dat magische mechanisme samenleef met een vrouw
en kinderen heb. Het is een vicieuze cirkel: ik geraak er niet uit omdat het een
feitelijke situatie is en die feitelijke situatie gebruik ik als alibi om er niet uit te geraken.
Ik vind het fundamenteel onleefbaar, ik lijd er verschrikkelijk onder, maar in een
magische beslissing zeg ik dan: het onleefbare is leefbaar; ja, ik lijd, ik bloed, ik huil,
maar dat is leven. Leven is lijden, niks anders, dag aan dag verminkt worden voor
je eraan kapotgaat. En dan ga je dat zó doen, dat het iets moois wordt, esthetisch
mooi. Een religieus reactiepatroon ook: iemand die in extase is omdat hij bij de
melaatsen gaat werken. Iets magisch, dat op niets rationeels gebaseerd is en niets
oplost. Het is een bestiaal gevecht van iemand die in een kooi zit en aan de tralies
zit te trekken. Ik ga rustig in het midden van de kooi zitten, heel lief, en ik lach tegen
de tralies en ik zeg: o wat is het mooi, ik zie daar overal bloed van mij, heerlijk. Ik
ben weer heel sereen. Maar gegarandeerd binnen zoveel maanden zit ik in dezelfde
kringsituatie.
Ik probeer dat wat te stofferen. Ik heb in mijn leven maar twee meisjes gekend:
mijn vrouw en een meisje vóór haar. Er zijn nog wel andere verliefdheden geweest,
maar ja. De eerste, toen was ik 11-12 jaar, tijdens een vakantie aan zee. Een meisje
dat ik soms in de mis zag en dat naar me keek, dat aandacht voor me had. Gewoon
dat iemand eventjes aandacht voor me had, was voldoende om me finaal van de
kaart te vegen. Ineens
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had ik een fantastisch gevoel, een krop in de keel, een dikke zwelling in mijn lijf. Ik
wist niet wat dat was, ik kon dat niet noemen. Ik wilde bij dat meisje zijn, maar ik
kon er niet bij, ze waren franssprekend. Hoe kon je met zo'n meisje praten, spelen?
Dat ging niet in mijn context: heel verlegen en een gezin dat een monument van
geslotenheid was. Die vakanties aan zee vond ik altijd al zo verschrikkelijk en er
kwam bij dat er spanningen waren tussen mijn ouders. Op een bepaald moment
vraagt mijn moeder me: waarom ben je zo triestig? Ik durfde het niet zeggen, ik zei
iets helemaal anders, ik zei: vader ziet me niet graag. Dat was ook wel zo, mijn
vader heeft mij nooit aanvaard, maar toen ik dat zei, was dat voor mijn moeder en
ons gezin een catastrofe. Je ziet, verliefd zijn betekende voor mij meteen: afzien,
het is onmogelijk, ik kan er nooit bij, en binnen zoveel dagen gaan wij hier toch weer
weg. Dat is ook zo'n fundamentele levensdimensie van mij: de dingen gaan voorbij,
het leven is als een band die door de bandopnemer draait, ik kan er niks tegen doen,
alles gaat voorbij, alles is sterfelijk. Wat ik ook doe, het betekent niks, niks bestaat,
niks is reëel, alleen maar het voorbijgaan van de dingen, heel, heel rustig en
onverstoorbaar. Zo was die eerste verliefdheid: iets waarover ik niet kan praten, iets
waar ik niks mee kan doen, iets dat drama's ontketent, en iets dat voorbijgaat.
Ik ben later nog dikwijls verliefd geweest, op vriendinnen van mijn zuster en zo,
en altijd: ik kon gewoon niet met die meisjes praten, ik voelde mezelf heel lelijk, heel
onhandig, ik verfoeide mezelf. En toen, ik ben 18 en ik ga naar Parijs. Daar is een
Zweeds meisje dat belangstelling toont voor mij. Ik moet altijd tot leven gewekt
worden, eigenlijk ben ik dood, eigenlijk besta ik niet. Een vrouw die belangstelling
voor me toont en ik bloei open, een grote zonnebloem, paf, en ik ben er, ik leef. Ook
op seksueel gebied is dat zo, ik heb geen verlangens, dat mag niet, dat is verboden;
ik moet gewekt worden. Dat meisje in Parijs zoende me op het voorhoofd, iets heel
etherisch, en het was er. Toen heb ik heel romantisch gedaan. Ik ben naar Zweden
gegaan, ik heb er een hele tijd voor in een fabriek gewerkt. Ik heb ze maar heel
even gezien. Het was weer hetzelfde: de belofte ging niet in vervulling. En hoe
verwerk ik dat? Het is zo, ik moet afzien, het is goed dat ik lijd. Heel dat
magisch-mystieke opofferingsding. Dan ontmoet ik M. Op een afschuwelijk
dramatische manier. Zij zegt: ik ga zelfmoord plegen, wil je bij me blijven tot ik dood
ben? Ik merk niet eens dat zij verliefd is, dat kan ik me niet indenken. We beginnen
vaag te vrijen, triestig te vrijen, en over die zelfmoord wordt niet meer gepraat. De
bestaansdimensie die in 1962-'63 voor ons openstond, was heel beperkt, wij moesten
ons in leven houden met niks, wij hongerden naar echte dingen, maar er was nergens
een voorbeeld van echte dingen, van echte
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mensen. We konden er dan ook niets van maken. Een jongen en een meisje die
mekaar in Leuven leren kennen, dat is een herhaling, la répétition, van de vele
waanzinnige vrijages die er in Leuven zijn: staan vrijen in portiekjes en de meisjes
moeten op tijd terug in de peda. Het kon niet functioneren, dat zag ik toen al heel
duidelijk. En we deden dwaze dingen om het irrationele van de situatie nog aan te
scherpen. Bijvoorbeeld drie dagen niet eten en dan wijn drinken: doodgaan van de
honger en dan ervaringen van evenwichtstoornissen, je heel licht voelen. Zo'n
dingen, daar teerden wij op. Ik wilde er álles van maken. ‘Alles’ betekende:
oorspronkelijk leven. De gewone categorie waarin ik vroeger alles deed, was de
oorspronkelijkheid: constant kritisch zijn en me afzetten tegen het conventionele,
banale. Na twee, drie maanden is dat met M. afgeknapt. Toen ik haar later opnieuw
ontmoette, had zij intussen een verhouding met een andere gehad, ik vond dat
verschrikkelijk, maar weer in een magisch gebaar zeg je dan: ik kan het wel aan.
Maar ik kan het niet aan.
De school was, tot aan de humaniora, een catastrofe. Ik voelde me altijd het lelijke
eendje, voortdurend bedreigd en bang. Ik was ziek geweest, kon fysisch niet mee
(‘lichamelijke opvoeding’ is voor mij altijd een nachtmerrie geweest), maar vooral
psychisch niet. Ik herinner me bijvoorbeeld: ik ben 's middags op school, het is heel
warm, de zon ketst op de muren, met een paar jongens speel ik met een mousse
bal. Er loopt daar een jongetje dat niet meedoet, hij zou graag meedoen. Ik zeg:
mag die jongen niet meedoen? en de anderen: nee, die mag niet meedoen. Hij is
de zieke kip waar de anderen op zitten. Toe, laat hem meedoen. En dan zeggen
zij: goed, maar dan jij niet meer. En ik stond erbuiten. Ik heb daar dagen lang over
nagedacht, verbouwereerd: god, mens, wat is dat allemaal? Ik wilde iets doen voor
die jongen, het gevolg was dat ik zelf werd buitengesloten, ik was de zieke kip. Daar
merkte ik hoe mensen functioneren. Bon, dat is dus het leven.
In de humaniora kwam er wat meer perspectief in. Je leert opstelletjes maken,
jezelf uitdrukken, schrijven, vooral schrijven is altijd belangrijk geweest. Eerst een
college, daarna een atheneum. Het atheneum was een bevrijding: geen autoriteit
meer, geen frustraties meer sadistisch afreageren. Daar leer ik een jongen kennen
die me Hugo Claus leert ontdekken. En voor het eerst gaat het leven voor me open.
De familie speelt zo geen rol meer, de school speelt geen rol meer, er bestaat nog
iets anders. Ik lees De Metsiers, een openbaring. Er zijn dus mensen die tegen alles
schoppen, die schelden, vloeken, bestiaal zijn. Heerlijk, ik kan bestiaal zijn. Voilà,
ik kan ànders zijn. Fantastisch. Ik lees Le grand Meaulnes, Camus, Sartre, Also
sprach Zarathustra. Ik versta er natuurlijk niks van, maar zo'n boeken in je pollen
hebben! In de verte begint het te gloren, er is bevrijding
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mogelijk, ik kan eruit geraken. De andere jongens gaan op café. Ik vind dat vulgair,
ik ben bang van vulgariteit, ik ben vooral bang van meisjes. Er wordt daar gedanst,
dat is niets voor mij, er wordt daar bier gedronken, ik wil geen bier, er wordt daar
gerookt, ik wil niet roken. Dat heb ik allemaal klakkeloos overgenomen van thuis.
Maar ik rationaliseer dat. Die jongens wilden oorspronkelijk zijn en zich afzetten
tegen de beklemmende situatie thuis en op school. Op hun manier. Moest ik mij nu
aan dat non-conformisme conformeren? Ik paste het hele procédé toe op mijn
manier, tegenover hen. De sfeer waarin ik mezelf dacht in die tijd, en dat speelt nog
altijd door, is dat van die zieke kip. Denk je zo'n heel romantische scène in, in de
19e eeuw, zo'n grote zaal met allemaal mooi geklede mensen, opulente vrouwen,
charmerende mannen - maar charmerende mannen zijn slechte mannen, want ik
ga op een andere manier met vrouwen om, edeler - en ik ben helemaal in het zwart
gekleed, ik lijd aan tbc en kuch, ik lijd, ik ben de enige die weet dat ik er binnenkort
niet meer zal zijn. Dus weer de tijd, het voorbijgaan van de dingen. Ik heb de supreme
wijsheid dat het leven vergankelijk is. Daarvan ga ik uit om te denken en te voelen
en met mensen om te gaan. Dan ga je pas de dingen ontdekken die echt de moeite
waard zijn. Ik heb het nooit gelezen, maar Camille van Alexandre Dumas, dat zal
wel mijn emotionele categorie zijn. Iemand in een milieu waar iedereen
geconformeerd is, op zijn plaats, en hij moet dáár zijn, hij mag er niet buiten staan,
maar hij moet er zijn alsof hij er niet is. Hij moet duidelijk zeggen aan de anderen:
ik ben jullie negatie. De zieke kip wordt de negatie van de anderen en van die negatie
maakt hij zijn wijsheid, zijn levensprincipe. Zo probeerde ik ook op school te
functioneren. Daar kwam bij, ik kwam tot de ontdekking dat ik vrij goed studeerde.
Dat was de enige manier om mezelf te valoriseren. En daarmee doorbrak ik iets
wat voor de anderen taboe was. Studeren, dat mag je niet au sérieux nemen, en ik
nam dat wel au sérieux. Daarin is die vriend heel belangrijk geweest. Hij las Rimbaud,
hij maakte Une saison en enfer door, voor mij was hij een Rimbaud. De grote vraag
voor ons was: wat staat ons in het leven te wachten? Het leven, dat is de burgerij.
Maar dat wilden wij niet. ‘Un bourgeois, c'est un cochon qui meurt de vieillesse’
(Léon Bloy). Of: ‘La vie, c'est une passion inutile’: dat waren dingen die wij boven
op onze schoolwerken schreven. Wij wilden niet zijn zoals de anderen.
Maar als ik in Leuven kom, wat zie ik daar? Weer dat hele spel van het
conformisme van het non-conformisme, het studentikoze dat mijn haren te berge
doet rijzen, een manier van omgaan tussen jongens en meisjes die weerzinwekkend
is. Maar op hun manier zetten die mensen zich ook ergens tegen af. Het komt er
op aan in leven te blijven. En wat is in leven blijven? Je niet conformeren. Maar er
was op dat moment geen enkel alternatief.
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Er bestond geen politieke contestatie, er bestond geen enkel inzicht in wat een
universiteit was en wat wij daar deden. Leuven, dat was voor mij vier jaar die ik nog
kan halen, daarna is 't gedaan, daarna pleeg ik zelfmoord, want anders word je
onweerstaanbaar opgezogen in het conformisme. En dus elke dag opnieuw, met
alle macht: ik wil dat niet, ik wil dat niet. En daartegenover staat zo iets als een groot
oog dat je opzuigt en dat zegt (dat is mijn vader): jij verzet je, jij wurmpje, jij
protesteert, maar je gaat je wel conformeren, je zult wel inzicht krijgen. Neen, dat
zal niét gebeuren. Ik studeerde dus heel hard, dat was de enige manier om te
overleven. Ik ging heel weinig naar huis. En ik ging mijn ouders verschrikkelijk haten.
Heerlijk was dat, ik kan er nu om lachen. Ik lag op mijn matras en scheurde die
kapot, ik sloeg, ik brulde. Ik vond dat fantastisch, dat ik dat kon. Ik ging eraan kapot,
maar ik kon het! Ze zouden me niet hebben, ze zullen me niet hebben. En binnen
twee jaar, binnen drie jaar pleeg ik zelfmoord. Ongelooflijk, hoe ik daarmee bezig
was. In de middelbare school heeft een jongen eens al spelende me bijna gewurgd.
Dat is me altijd bijgebleven: als je gewurgd wordt, voel je je zo, ik weet het al zo'n
beetje, ik ben er al 'n beetje bij. En ik kastijde mezelf. 's Winters op blote voeten
door de sneeuw lopen en voelen: ik leef, ik besta. Pijn, pijn, maar ik voel dat ik besta,
ik hou vol, ik hou vol. Voilà, ik bén, want dat kan ik.
Heel intens contact heb ik al die tijd gehad met mijn zus. We hebben heel lang
gecorrespondeerd. Heel mooi. De enige met wie ik kon praten, kon voelen, met wie
ik het fundamenteel eens was. Als ik het gevoel had dat ik haar kwijtraakte, crepeerde
ik. En onze haat en afschuw hadden we gemeen. Ook het grote enthousiasme.
Maar we konden op dat moment met ons leven alleen maar iets negatiefs doen:
niet zijn zoals de anderen. Dat had niets te maken met maatschappij-kritiek, het
interesseerde ons op dat ogenblik niet of ons verzet ook maar enige invloed kon
hebben op anderen. Alleen maar: wat maken wij ervan? Zoals de anderen zich ook
alleen interesseren voor: wat maken wij ervan, dat is ook allemaal wij, wij, wij. We
konden die stap nog niet zetten om het ruimer te zien.
Toen heb ik dus mijn vrouw voor de tweede keer ontmoet. En we gingen direct
samenleven. En op een bepaald moment, o.m. omdat zij het graag heeft, o.m. om
onze verhouding menselijker te maken, en ook: het is zéker een manier om niet te
doen wat de anderen nu van ons verwachten - willen we bewust een kind, zonder
te trouwen. We waren er fantastisch gelukkig mee, en we konden zeggen: kijk nu
maar, wij doen het anders. Dat was een doelbewuste kaakslag in het gezicht van
al die vrijages in Leuven, van de huwelijken om ons heen, van onze ouders en wat
weet ik allemaal. Het gaf ons een gevoel van: wij zijn ontsnapt, we zijn er rakelings
aan ontsnapt.
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We hadden er nooit aan gedacht, wat dat zou betekenen een kind opvoeden, welke
verantwoordelijkheid dat insluit. Dat is heel mijn psychisch mankement: wat wil dat
zeggen, verantwoordelijk zijn voor iemand? Dat betekent niks voor mij. Later zijn
we getrouwd. Voor thuis en zo. Maar we denken er regelmatig aan, ons huwelijk
ongedaan te maken. Dat papier, dat is een band die ons aan de samenleving bindt.
Als ik eraan denk dat wij op die manier aan elkaar vastzitten en aan de samenleving,
die er iets over te zeggen heeft, dat vind ik weerzinwekkend. Al zijn we wel over die
burgerlijke samenleving heen. Dat burgerlijke leven en het non-conformisme
daartegen zijn voor ons geen referentiepunt meer. Maar dat proces gaat altijd maar
door: je verhouding en je beroep, je hele leven geraakt gefixeerd. Je speelt niet
mee, maar je zegt ja, je gebruikt als alibi dat je iets moet presteren, iets opbouwen,
of ‘ik moet continuïteit hebben’ en zo. Maar ineens zie je: god, ik ben 26, ik ben oud
aan 't worden, achter mij staan andere jonge mensen en zíj hebben het, zij hebben
dat wonderbaarlijk mooie ding van: ik kan alles zeggen, want ik ben 18, ik ben 20.
Het is pijnlijk geweest voor mij, weer in contact te komen met mijn jongere broers
en zusters, die vroeger niets voor me betekenden: die doen me iets, die verwijten
me dat ik burgerlijk aan 't worden ben. Ik zou nog willen zijn zoals zij. Maar het is
voorbij. Het leven gaat voorbij. Rustig, rustig maar. Ik zit in een trein - ik zit veel en
heel graag in de trein - ik rij, ik beweeg, het moet gaan, ze zullen me niet krijgen, ik
ga proberen ze voor te zijn, ik moet heel voorzichtig zijn, ik moet het heel goed
spelen, 't Is niets, 't is niets. Ineens ben ik mijn eigen moeder en streel ik mezelf. Ik
zeg: 't is niets, wees rustig, je mag slapen, 't is goed, zo is 't goed, ik ben niets anders
meer dan zacht sterven. Er niet meer zijn, weg zijn, overal, als het maar weg uit de
wereld is.
Ik begin opnieuw. Helemaal vanaf het begin. Altijd situatieschets en zelfinterpretatie
ineen. Ik ben geboren in Duitsland. In de oorlog. Je moet je voorstellen, die tijd voor
de oorlog: jeugdbeweging, ontdekking van de natuur, van de lichamelijkheid,
Wandervögel en van die dingen. Mijn moeder was 19. Ze wist van niks. Maar dit
was een ontdekking, ook voor haar toen: je kan uit die vreselijke burgerij ontsnappen,
je hoeft niet geblokkeerd te blijven zitten, je kan aan de potsierlijkheid van de religie
ontkomen. Ze doen mee met het nationaal-socialisme. Mijn vader trekt naar
Duitsland. En moederschap is iets moois, je kijkt maar naar zo'n propagandaboekje
van het nationaal-socialisme, dan zie je wat die mensen nodig hadden om te kunnen
leven. Mijn moeder gaat mijn vader achterna. Ze woonden ginder in een prachtig
huis, met balkons en herten die 's winters bij het terras kwamen. Maar toen '45,
pardaf, alles tegen de vlakte. Vluchten. Hier gekomen, zit ik met mijn moeder ook
een paar weken in de
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gevangenis, ik ben er bijna gestorven, zegt mijn moeder. Mijn vader heeft er vier
jaar gezeten. Als wij eruit komen, begint de grote rouw. We gaan bij familie inwonen.
Iedere dag bidden dat vake terug zou komen. Dat is zo de categorie waarin je tot
leven komt. Maar wie is die vader? Iemand die heel belangrijk is voor moeder. Ons
moeder haalt zich op aan die twee kinderen. Wacht op die man. Ze zegt: die
kinderen, dat is mooi, dat moet ik nu waarmaken. Nu en dan gaan we bij die man
op bezoek, hij zit daar in een zaal, aan één van de tafels in zo'n raar kostuum,
rijkswachters met mitrailleurs. Ons vader wil ons nu en dan toch eens zien. Maar
wij gaan niet graag mee. Dat is erg voor moeder. Ze zegt: je moet vader graag zien.
Maar die vader heeft natuurlijk alleen maar belangstelling voor zijn vrouw. Ik ben
jaloers, ja, waarschijnlijk speelt dat allemaal mee. En dan ineens: vake gaat
terugkomen, 't is kerstmis. Maar hij komt niet. Zelf ben je 'n beetje blij, maar moeder
is wanhopig. Het is dus toch wel erg. Maar op zekere dag komt hij toch. We wachten,
het wordt laat, gaan jullie maar al slapen, en ineens komt mijn vader in de kamer
waar wij slapen, ze houden elkaar zo vast, ik doe alsof ik slaap. Ik denk: er gaan
vreselijke dingen gebeuren. En de volgende morgen, mijn vader en mijn moeder
liggen in een bed met heel witte lakens, een fantastisch groot bed. Daar ligt mijn
vader, die meneer is mijn vader, en die pakt ons vast en zegt van die rare dingen.
Eerst die grote rouw, maar nu gaan we gelukkig zijn. Maar 't botert natuurlijk niet
meteen tussen mijn ouders. Je kunt denken, na zoveel jaren moeten ze hun huwelijk
opnieuw beginnen. Ik heb jou niet gewild, je bent een totaal andere geworden. Van
de rouw van mijn moeder, die ik zag, werd ook ik nu in mijn eigen rouw gedompeld:
we moeten weg bij mijn grootouders, van wie ik fantastisch veel hield, die waren
een stuk van mijn leven geworden. We gaan er regelmatig op vakantie, dan zit ik
te huilen omdat ik weg ben van mijn moeder, en zij denken dat ik huil omdat ik bij
hen ben. Dat is heel moeilijk: als je zelf ongelukkig bent, maak je ook andere mensen
ongelukkig. Dat mag je niet doen, dus stil maar, stil maar. Er komen kinderen bij.
Tot dan toe was er een perfecte harmonie tussen mij, mijn moeder en mijn zuster,
een drieëenheid, maar nu ben ik nog maar één van de kinderen. Je bent niet meer
de grote vertrooster van je moeder, ze heeft je niet meer nodig. Dus dát betekent
het, kind zijn van iemand; zo functioneert dat, een gezin. En voor mijn vader ben ik
niet de stevige jongen die hij zich gedroomd had. Wat zou ik waard geweest zijn
voor de Hitlerjugend! Ik begin te beseffen wat het is, jood te zijn. Ik zou een jood
willen zijn, dat betekent tenminste iets, de rest is maar brute kracht. Als de dingen
gefunctioneerd hadden, had mijn vader me misschien de gaskamer ingestuurd. Tot
zo'n conclusies kwam ik. Dus, voor mijn vader ben ik de goeie niet en mijn moeder
laat me in de steek. Ik weet dat ik heb zitten huilen
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van verlangen om eens met mijn vader te kunnen praten, een vader te hebben,
iemand die me vastneemt, me zegt: je bent mijn zoon, je bent voor iets nodig, besta,
vooruit jongen, doe het maar. Maar de mensen hebben me altijd systematisch het
tapijt onder de voeten weggetrokken.
Daarstraks heb ik iets gezegd over mijn haat. Ik geloof dat ik die geleerd heb van
mijn moeder en mijn familie. Als je als kind regelmatig hoort: wat ze ons allemaal
hebben aangedaan! Dat woog op me als een taak: ik mag niet vergeten wat ze ons
hebben aangedaan, en dat gaat mooi zijn, we gaan terugkomen, we gaan het doen.
Voor ons gezin bestond de samenleving niet; de samenleving, dat waren de anderen,
die ons hadden buitengesloten. Toen ze op school hoorden dat ik in Duitsland was
geboren, zeiden de kinderen tegen mij ‘mof’. Je hoort er dus niet bij, je bent anders.
En het was nog complexer. Want mijn ouders stonden ook tegen het
nationaal-socialisme kritisch. Zo was ik dubbel uitgesloten. Buiten de samenleving,
maar ook buiten dat ding dat mensen eventueel zouden opgepept hebben tot een
heil.
Met de religie was het ook al zo. Je wordt daarin opgevoed maar van meet af aan
wordt het gesteld als een last. Voor mijn moeder was dat vermoedelijk allang geen
punt meer, toch zeker de conventionele religie niet, de zondagsmis en zo. Pas laat
ben ik daar naartoe moeten gaan, ik vond het vreselijk vervelend, mijn moeder deed
er niets voor om dat te doorbreken. Ik heb geprobeerd om er zelf een zin in te vinden,
maar dat heeft nauwelijks gepakt. Toen ik 13-14 was, praktizeerden we al niet meer.
Dus weer zo'n dubbelzinnige houding. Heel dat proces van erbuiten staan en
non-conformist zijn en non-conformist van het non-conformisme, ik geloof dat het
allemaal op eenzelfde patroon berust. Het is allemaal hetzelfde. Mijn grootmoeder
die me eens meenam naar de tuin, waar een zilverberk stond en zei: ik kom hier
dikwijls naar kijken als het stormt, dan weet ik dat ik ook zo sterk moet zijn. Voilà,
dat is het. Heel mijn familie zit daar vol van. Leven is lijden. Laten we ervan maken
wat ervan te maken is en genieten van het lijden, 't Is erg, maar 't is goed dat het
erg is, want zo hoort het. Geluk kàn niet.
Geen vader gehad, wat wordt dat voor mijn kinderen? Ik weet niet wat het is,
vader zijn. Als mijn vrouw zegt: je zou toch een vader moeten zijn voor die kinderen,
word ik razend. Dat is net of iemand me zou uitschelden omdat ik gecastreerd ben
of zo iets, echt waar. Ik kan dat niet, ik wil dat niet, zwijg erover, je raakt daar een
afschuwelijk trauma aan. Het liefst zou ik hebben dat die kinderen zeiden: we hebben
je niet nodig. Dat zou hetzelfde weer bevestigen: ik ben er niet nodig.
Al wat ik tot nu toe gezegd heb, ben ik echt zo? Ik geloof het niet. Dat is een
persoonlijke mythologie, die ik nodig heb om al die ervaringen vorm te
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geven, erover te kunnen praten, ermee om te gaan. Maar de laatste tijd komt die
persoonlijke mythologie zo'n beetje op losse schroeven te staan. Juist omdat er nu
alternatieven zijn die er vroeger niet waren, word ik nu met mijn problemen
geconfronteerd à l'état cru. Bijvoorbeeld, ik zou het een oplossing vinden als ik mijn
huwelijk opgaf. Maar kan dat? Het is verschrikkelijk als je daaraan moet beginnen.
Ik zou moeten kùnnen met iemand samenleven en kinderen hebben. Maar ik zie er
geen perspectief in. Ik zit nog met zoveel problemen die niet het minste verband
houden met dat soort taken. Bijvoorbeeld in groep functioneren, wat betekent dat
voor mij? Dat betekent dat ik daar met heel mijn pakket problemen aankom, altijd
als een vrager, nooit als iemand die kan participeren. Ik ben lief voor de kinderen,
ik heb er belangstelling voor. Maar dat ben ík niet, god, neen, dat ben ík niet. Dat
is voor mij niet iets positiefs, dat geeft me niet het gevoel dat ik leef. Terwijl als ik
lees, dan wel, dan leef ik, dan besta ik. Op intellectueel niveau functioneer ik, maar
wat betekent dat, losgemaakt van de rest? Je zou kunnen zeggen: heel mijn situatie
heeft ook maatschappelijke, politieke aspecten. Maar het zou een mystificatie zijn
als ik dat politiek zou doortrekken. Dat kan ik niet. Misschien zou dat wel mogelijk
zijn als ik.... vrijer was, niet gehuwd, geen kinderen, als ik nú student was. Wij zijn
te vroeg gekomen. We hebben net de boot gemist. We hebben ons vastgezet en
kunnen nu nog moeilijk mee met de dingen die nú mogelijk zouden zijn. In de context
van nu zou ik de relatie met mijn vrouw veel minder gefixeerd hebben in die
exclusiviteit. Toen kon daar gewoon niet over gediscussieerd worden. Een
niet-exclusieve relatie was toen een liefdeloze, onpersoonlijke relatie. En wij zijn in
het mechanisme getrapt. We maken het niet waar, het oorspronkelijke project van
twee mensen die op een oorspronkelijke manier met elkaar omgaan. ‘Weg willen’
is ook de kern van de zaak niet. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik werkelijk als
een zelfstandig individu een relatie moet aangaan met een ander zelfstandig individu.
Dat veronderstelt een totaal ander relatieschema en handelingspatroon dan het
beperkte traditionele schema. Ons non-conformisme was uiteindelijk nog een
idealiseren van de traditionele man-vrouw-relatie. Er was toen geen alternatief voor
het burgerlijk patroon. De cultuur biedt je schema's aan waarin je kunt leven, en jij
met je persoonlijke geschiedenis investeert in één van die schema's en in geen
ander, je zet je vast. Dat is het grote mechanisme van heel de cultuur natuurlijk. Je
bent verloren als je dat éne spel niet goed speelt, als je het niet speelt àls een spel,
als je denkt dat er geen andere mogelijkheden zijn. Nee, je speelt aan één tafel,
maar je weet dat er nog vijf andere tafels zijn, je zet niet alles op één tafel. Maar
zolang die alternatieven er niet waren, speelde je op wat je dacht je eigen
oorspronkelijke manier te zijn en daar investeerde je alles in. Om dat nu

Streven. Jaargang 24

532
werkelijk fundamenteel in vraag te stellen, dat veronderstelt een stuk volwassenheid
en als je die niet hebt, zit je in een vicieuze cirkel.
Politiek ben ik al vroeg geïnteresseerd geweest. Er bestond toen nog helemaal
geen Derde Wereld Beweging of zo iets. Maar wacht eens, wanneer is Kennedy
gekomen, Kennedy met zijn Peace Corps? En al die onafhanke-lijkheidsbewegingen.
Thuis werd daar nogal aandacht aan besteed. Vanuit een nogal zotte context: Kongo
was tegen België, dus was het goed; anderen waren tegen Amerika en de
Amerikanen waren de Duitsers hier op hun kop komen geven, wat tegen Amerika
was, was dus ook goed. Ik schreef opstelletjes over het kolonialisme, ik was daar
heel emotioneel bij betrokken. Ik weet nog dat ik gehuild heb toen Lumumba werd
vermoord. En ik wilde naar een ontwikkelingsland gaan. Dat kwam in die tijd in de
mode. Dokter worden of landbouwingenieur. Ik las Marx, daar werd aan de
universiteit nauwelijks over gesproken. En ik begon me te interesseren voor filosofie,
om op een of andere manier zin te geven aan de marée d'ennui et de stupidité die
toen in Leuven heerste. Wat we daar kregen was 'n beetje Hegel, ongewoon
fascinerend, Heidegger, die me algauw de keel begon uit te hangen, verder
compilaties van fenomenologie en psychologie, die echt onzin waren. In het begin
lijkt dat wel aantrekkelijk, het heeft iets te maken met het dagelijks leven, met
humanisme, al die flauwe kul waar je in Vlaanderen.... enfin, dat zijn nonnekes die
daarnaar komen luisteren. Heel typisch voor Leuven: Trimbos die komt spreken,
bomvolle zaal, en wie zit daar? nonnekes en pastoors! Zoals Trimbos daarover
spreekt, wordt seksualiteit iets heel moois en Trimbos is toch zo'n charmante meneer.
Zie je, dat is Leuven. Je krijgt er hier wel een mooi tableautje van. Het is het
walgelijkste wat je je kunt indenken.
In die tijd was er ook Zwartberg, daar ben ik ook naartoe geweest. Door de mensen
met wie ik toen omging, werd dat zéér afstandelijk, zéér elitair benaderd. Dat waren
problemen van arbeiders. Dat dat serieuze problemen waren, zoals twee, drie jaar
later toch duidelijk naarboven is gekomen in de studentencontestatie, nee, daar niet
mee afkomen, wij houden ons bezig met de grote problemen van dé mens, hét
humanisme, dé moderne kunst, dé seksualiteit. Maar zij hadden geen seks, die
mensen, alleen maar grote problemen die ze nooit op hun persoonlijk leven
betrokken. Ze pakten die aan met witte handschoentjes. En dat zijn nu de coming
men in Vlaanderen. Je ziet wat dat gaat worden.
Door mijn persoonlijke structuur, echt door niets anders, was ik heel sensibel voor
dingen die van elders overkwamen. Provo bijvoorbeeld betekende iets voor mij, in
Leuven vonden ze dat maar vies. Niemand zag de link tussen mei '66 in Leuven en
wat kort daarna in Amsterdam gebeurde. De Leuven-Vlaams Beweging was maar
een afreageren van dingen, een
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grote lol, afschuwelijk fanatiek zijn, gevaren trotseren, in trance geraken, opium. Er
werd op geen enkele manier serieus aan politisering gedaan. Je kunt je niet
voorstellen hoe mensen gemanipuleerd werden, dat is werkelijk fascisme tot en
met. Ergens een frituurkoning of een grote zakenman die vroeger in het K.V.H.V.
had gezeten, kwam met een witte Mercedes aangereden en gaf de studenten zoveel
duizend frank om pamfletten uit te dragen. Wat toen in Leuven gebeurde en wat in
1933 in Duitsland gebeurde, dat was identiek hetzelfde.
Daarna heb ik een hoop dingen leren kennen waar ik in Leuven nooit van gehoord
had. Marcuse, in mei '68 hadden ze daar in Leuven nog nooit van gehoord. En ik
was nooit echt geconfronteerd geweest met de arbeidersbeweging. Ik wilde dat
allemaal inhalen, met een gevoel van: verdorie, ze hebben me aan die universiteit
toch wat aangedaan. Ik ontdek het structuralisme, ik had er al iets van gehoord
maar nooit de link gemaakt met al de andere dingen. Ik begin Althusser te lezen,
linguïstiek, toepassing op literatuur, vooral die dingen fascineren me. Ik probeer in
een groep wat theoretisch werk te doen, maar algauw komen we tot de eigenlijk
vanzelfsprekende vaststelling dat niemand er behoefte aan heeft. Niemand heeft
daar in Vlaanderen behoefte aan. Op theoretisch vlak beleven we de grootste
revolutie sinds zoveel jaren, maar je mag dat met zoveel woorden zeggen als je wil,
je mag om het even wat zeggen, dat interesseert geen mens. Die groep is als een
pudding in elkaar gezakt. Maar het was voor mij wel een ervaring: hoe functioneer
ik in zo'n groep? Het was eigenlijk een fantastische prestatie dat ik dat kon. Wel
bleef ik altijd sceptisch en angstig tegenover het strikt politieke. De S.V.B.
bijvoorbeeld, dat lag mij niet, vreselijk autoritair. Met mijn problemen zou ik daar
gewoon van de kaart zijn geveegd. Het belangrijkste voor mij is nu, het ontwikkelen
van alternatieven. Dat heeft o.m. het contact met de underground culture me geleerd.
Als je alternatieven ziet, moet je je eigen problemen gaan ontmythologiseren, tot
actie overgaan, jezelf gaan hervormen, in de praktijk, en dat wordt zeer, zeer pijnlijk.
Misschien kan het, misschien kan ik leven, misschien ga ik iets waar kunnen maken
van de taak die ik voor mezelf zie: intellectueel werk combineren met een nieuwe
levensstijl. Die levensstijl, daar komt het op aan. Iets wat ik altijd belangrijker ga
vinden is: onthechting van materiële dingen. Dát vind ik fascinerend in die
underground, die mogelijkheid bij hen. Ik zie daar heel goed het mechanisme van.
Dat is zo een van die koorden, geloof ik, waar je aan kunt trekken en je krijgt ineens
heel veel mee. Dat, samen met intellectueel werk. Maar dan moeten wij onze
intelligentie wel op een andere manier gaan gebruiken: ze investeren in menselijke
relaties. Ik ben onlangs Plato gaan herlezen, voilà, die man gebruikte zijn intelligentie
niet om een traktaat te schrijven en dan te zeggen: hier,
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doe er nu maar mee wat je wilt, mijn werk is gedaan. Ah neen, dat zou al te
gemakkelijk zijn. Nee, ik práát met de mensen, met déze mensen, met hun problemen
nú, vandaag, daar onder die bomen, op dat pleintje. We hebben geen behoefte aan
boekenintelligentie, maar aan intelligentie en kennis die meteen in praktijk kan
worden omgezet en door de praktijk geverifieerd kan worden. Underground is zo,
kan zo zijn. De strikte politiek zal daaraan getoetst moeten worden. Dat is natuurlijk
niet gemakkelijk, praten met de mensen, die toch allemaal met hun problemen in
een bepaald stadium zitten. Overal stoot je op dezelfde moeilijkheid. Ga je
bijvoorbeeld aan vrouwenemancipatie doen, dan sta je voor een muur van verzet
bij de vrouwen zelf. Hoe ga je daarmee praten, want ze willen niet vrij zijn. Waarom
niet? Dat moet je achterhalen. Wat zijn de weerstanden? Je hoeft maar naar jezelf
te kijken als je denkt aan emancipatie, aan communes enz., je voelt daar overal
weerstanden en problemen. Politieke beweging is fundamenteel een kwestie van
communicatie, hoe praat je met de mensen, en vanuit hun bewustzijnsniveau? Maar
we zijn bang van die dialoog. Want zogauw je een dialoog begint, ondermijn je je
eigen posities. De politieke strijd, de loonstrijd en wat weet ik allemaal zou permanent
gerelativeerd moeten worden door strijd voor nieuwe opvoedings- en
onderwijsstructuren, voor seksuele emancipatie, kritiek van het dagelijkse leven,
van alle autoritaire structuren. Ik geloof dat je dan een heel groot front kunt vormen,
heel ruim, wisselend, soepel, en dat je dan werkelijk belangrijke dingen vooruit kunt
helpen. Maar wat kunnen we nu doen? Dingen doorgeven. Er zijn in Vlaanderen
zo'n paar honderd mensen die van alles proberen door te geven, maar dat hangt
niet samen, dat resoneert niet. Op die manier kun je er nog lang mee doorgaan.
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Politiek Overzicht
Nederland

Loonpolitiek
Nadat in september '69 de hevig bestreden loonwet door de Tweede Kamer was
aanvaard, namen het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen) en het NKV
(Nederlands Katholiek Vakverbond) niet meer deel aan het overleg over de
loonvorming in de Sociaal Economische Raad en de Stichting van de Arbeid.
Ondanks het feit dat het CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond) niet zover wilde
gaan, was het duidelijk dat er ernstige moeilijkheden op het loonfront te verwachten
waren.
Dit gebeurde dan ook. In augustus '70 brak op de werf Wilton-Fijenoord te
Rotterdam een staking uit n.a.v. het feit dat losse krachten bij een koppelbaas, die
als onderaannemer optrad, een hoger loon ontvingen dan de vaste werknemers.
Op grond van het feit, dat de directies bereid waren gebleken ‘vreemden’ meer te
betalen, stelden de stakers niet alleen de eis het koppelbazen-probleem op te lossen
maar ook een aantal loonvoorwaarden. Spoedig lag de gehele haven plat.
De erkende vakbonden steunden aanvankelijk de staking niet, maar stelden zich
later achter de beweging om hun greep op de arbeiders niet te verliezen. In het
gevoerde overleg tussen directies en vakbonden werden enkele principiële akkoorden
bereikt, die echter door de stakers werden verworpen. In een van deze
overeenkomsten was voor het eerst sprake van een eenmalig overbruggingsbedrag
van f 400 over 1970.
Ook in het centraal overlegorgaan van de drie grote vakcentrales, waar voorzitter
Kloos wees op het gevaar van overslaan van de staking naar andere bedrijven,
sprak men zich uit voor deze extra loonsberhoging om een eind te maken aan de
ontstane spanningen; dit bedrag zou dan bij de eerst volgende CAO-wijziging in het
loon worden verwerkt. Tenslotte kwam op 1 september in de Stichting van de Arbeid
een akkoord tot stand tussen de vakcentrales en de werkgeversbonden over deze
extra inkomensverbetering. Na veel geharrewar en elkaar overtroevende eisen van
diverse communistisch georiënteerde stakingscomité's kwam eindelijk half september
via een commissie van goede diensten een door beide partijen aanvaard akkoord
tot stand en eindigde de staking.
Deze muis had een grote staart. In bovengenoemde besprekingen was reeds
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gezegd dat de f 400 - verhoging invloed zou kunnen hebben op bedrijfstakken die
geen koppelbazenprobleem kenden; partijen achtten in dit geval georganiseerd
overleg nodig met handhaving van genoemd bedrag als maximum. Een dag later
verklaarden de werkgeversbonden, dat hiermee geen algemene loonronde bedoeld
werd; de economische situatie maakte deze ongewenst. Van NVV-zijde werd echter
de aangesloten vakbonden geadviseerd een extra uitkering van f 400 te vragen.
Hiermee was het hek van de dam; spoedig volgden de bouwvakkers en talrijke grote
concerns - sommige na stakingen - en de ambtenaren, zodat een groot aantal
werknemers de extra uitkering verkregen. Deze ontwikkeling leidde er toe dat de
regering onmiddellijk wees op de reeds maanden aanwezige verslechtering van de
betalingsbalans en al in de troonrede van 15 september kondigde zij aan van plan
te zijn gebruik te maken van art. 10 van de wet op de loonvorming '69 en een
loonstop te overwegen, waarvoor zij het advies van de SER (Sociaal Economische
Raad) zou vragen. Onmiddellijke reactie van het NKV: de zojuist bereikte
inkomensverbetering wordt door de regering ongedaan gemaakt en de werknemers
betalen weer het gelag als de economie verslechtert. Alhoewel geprobeerd werd
de f 400 niet te laten doorberekenen in de prijzen bleek dit eind oktober al onmogelijk
te zijn en het departement van economische zaken moest wel toestemming geven
voor een aantal prijsverhogingen. Pogingen van de regering om de gevolgen van
extra bestedingen te voorkomen verwekten verzet van werkgevers- en
werknemerszijde.
Binnen de SER bleek geen eensgezindheid te bestaan; de werknemersorganisaties
verwierpen een algemene loonmaatregel omdat naar hun mening er een
ongecontroleerde loonbeweging zou ontstaan tijdens de loonpauze en daarna een
loonexplosie; de werkgevers waren er niet tegen en de kroonleden waren er voor.
De regering verwees het probleem naar de Stichting van de Arbeid, na eerst te
hebben verklaard het beruchte art. 8 van de loonwet '69 niet te zullen toepassen,
waardoor het mogelijk werd dat ook NVV en NKV weer aan het loonoverleg
deelnamen. Ook hier bestond echter geen eenstemmigheid; de werkgevers wilden
de loonmaatregel niet ontraden en de werknemersorganisaties wilden de
loonbeslissing laten vallen in onderhandelingen binnen de diverse bedrijfstakken,
daarbij wel aandringend op matiging van de eisen; een ander punt van verschil was
de al dan niet onmiddellijke verwerking van de extra f 400 in de loonschaal. De
vakbeweging erkende overigens geen waterdichte garanties te kunnen geven dat
het haar zou lukken de loonontwikkeling binnen zekere grenzen te houden, maar
meende dat haar methode meer kans op succes bood.
Op 7 december deed de regering een laatste poging om een oplossing te vinden;
opnieuw wees zij in haar overleg met de Stichting van de Arbeid op de slechte
economische situatie van het land en stelde dat een reële loonstijging van 2% in
1971 al zeer moeilijk te dragen zou zijn. Toen alle pogingen om partijen zelf de
beslissing te laten nemen gefaald hadden, kondigde het kabinet op 8 december
een loonstop af voor 6 maanden, behelzende een 3% verhoging op 1 janu-
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ari, 2% op 1 april en per 1 juli vrijheid om nieuwe cao's af te sluiten; de f 400 mochten
niet voor 1 juli in de loonschalen verwerkt worden.
Onmiddellijk brak er in Rotterdam een nieuwe staking uit, die weer eindigde toen
de werkgevers verklaarden zich te zullen houden aan eerder getroffen afspraken.
Volgens NVV-voorzitter Kloos betekende de regeringsmaatregel een volledig door
de knieën gaan van de regering voor de werkgevers en zouden de werknemers
ontdekken dat hun reëel loon er in de eerste helft van '71 behoorlijk op achteruit
zou gaan. De drie vakcentrales namen een voorstel over van de metaalsector om
op 15 december, de dag waarop de kamerdebatten over de regeringsmaatregel
zouden worden gehouden, over te gaan tot een proteststaking van een uur. Om de
nu dreigende politieke crisis te voorkomen deed de KVP (Katholieke Volkspartij)
nog een uiterste poging om werkgevers en werknemers tot nieuw overleg te brengen,
echter zonder resultaat.
De stakingsorder werd over het algemeen goed opgevolgd; het treinverkeer was
echter normaal, omdat de NS (Nederlandse Spoorwegen) een rechterlijke uitspraak
had weten te verkrijgen dat de vervoersbonden hun leden zouden adviseren niet
aan de proteststaking deel te nemen op grond van het stakingsverbod voor het
spoorwegpersoneel in het Wetboek van strafrecht. Ook het overheidspersoneel
hield zich aan het wettelijk stakingsverbod.
In de Kamerdebatten kwam ook van de regeringspartijen kritiek op de maatregelen
en korte tijd dreigde er inderdaad een regeringscrisis; toen echter het kabinet - zij
het schoorvoetend - enigszins tegemoet kwam door de f 400 toch onmiddellijk in
de lonen te laten doorberekenen en in ruil daarvoor de 2% op 1 april terugbracht
tot 1%, bleken de regeringspartijen op 3 leden na de voorstellen te kunnen
aanvaarden.
Hoewel zij de uitslag van de stemming betreurden, aanvaardden de vakcentrales
de loonmaatregel als een feit. Zij waarschuwden nogmaals voor een loonexplosie
na juli '71 en tevens voor moeilijkheden als de werkgevers zelfs maar zouden willen
afwijken van gesloten overeenkomsten; de vakbonden zouden zich in dat geval
achter de te voeren acties stellen.
Geen opbeurend toekomstbeeld; het vervelende is dat - als de regering gelijk
heeft en Nederland als gevolg van te hoog opgeschroefde eisen niet meer op de
wereldmarkt kan concurreren - de werknemers in de eerste plaats de dupe zijn. Te
veel bedrijven blijken het nu al niet meer te kunnen volhouden en andere moeten
overgaan tot verkorting van de arbeidstijd. De overspannen situatie op de
arbeidsmarkt kan dan wel eens vlug voorbij zijn.
Harde maatregelen zijn altijd impopulair. Nu de regering zo'n maatregel genomen
heeft, is de PvdA (Partij van de Arbeid) er onmiddellijk bij om er politieke munt uit
te slaan. Zij heeft zich fel tegen de loonmaatregel verzet en grijpt nu de gelegenheid
aan om te verklaren dat er gezien het optreden van de KVP in het debat geen sprake
meer kan zijn van een regeringssamenwerking tussen beide partijen. Mogelijk levert
dit haar verkiezingswinst op. Inderdaad bleek bij een onlangs gehouden opiniepeiling
de animo voor een regering steunend op PvdA, D'66 (Democraten 66), PSP
(Pacifistisch Socialistische
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Partij) en PPR (Politieke Partij Radicalen) nogal aanzienlijk groter te zijn geworden.
Alleen jammer dat deze partijen elkaar hier wel vonden tegen de regeringsvoorstellen,
maar het onderling nog zo weinig eens zijn. De PvdA moet bovendien afwachten
wat het effect zal zijn van het optreden van de van haar afgescheiden partij DS '70
(Democratische Socialisten '70); met Drees jr. als lijsttrekker gokt de laatste kennelijk
op een Drees-effect.
12-1-'71
J. Oomes

België

De nieuwe Staat: Een gesprek met minister Tindemans
De maand december 1970 zal voor België van historisch belang blijven. Na de
invoering van het algemeen meervoudig stemrecht in 1893, het algemeen
enkelvoudig kiesrecht in 1920-'21, kwam nu de derde grondwetsherziening tot stand.
Ze houdt een nieuw staatsconcept in. De verschillende gemeenschappen en culturen
worden uitdrukkelijk erkend en bijgevolg worden de staatsinstellingen en
bevoegdheden overeenkomstig aangepast.
Deze grondwetsherziening kan vanuit twee oogpunten als merkwaardig worden
beschouwd. Vooreerst omdat dit nieuwe staatsconcept fundamenteel veranderd is
in de loop van de onderhandelingen: de oorspronkelijke idee van decentralisatie
naar bestaande instellingen evolueerde in de richting van federalisering. Vervolgens
omdat de nieuwe grondwet een stramien aangeeft van instellingen waarvan de
juiste competentie en werkwijze voor sommige later bij wet moet worden geregeld
en dus voor wijziging vatbaar blijft. De vraag blijft dus: wanneer deze grondwet door
de uitvoerende wetten is opgevuld, in welke staat zullen wij dan leven? M.a.w. wat
kunnen wij verwachten van de uitvoerende wetten? Welk staatsconcept zullen deze
uiteindelijk realiseren? Daarover zijn wij gaan praten met minister Tindemans. In
wat volgt proberen we dit gesprek weer te geven.
De oorspronkelijke opzet van de grondwetsherziening ging uit van drie ideeën:
een economische en administratieve decentralisatie naar de provincies toe, die van
de bestendige deputatie een provinciale regering zou maken met de gouverneur
als afgevaardigde van het centrale bestuur; het culturele federalisme; een globale
economische politiek die op nationaal vlak vastgelegd zou worden. Tegelijk met de
grondwetsherziening werd een wet voorbereid voor de economische decentralisatie
en planning. De socialisten waren meer geneigd - hun congressen van Verviers en
Klemskerke indachtig - politieke organen op te richten met beslissende bevoegdheid
voor de economische gewesten. Tijdens de onderhandelingen voor de
regeringsvorming werd echter een akkoord bereikt waarbij de gewestelijke
economische raden een adviserende bevoegdheid zouden krijgen, en voor de ene
helft (30) samengesteld zouden zijn uit politici, voor de andere helft uit de ‘sociale
partners’.
De grondwetsherziening geraakte klem, het wetsontwerp op de economische
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decentralisatie en planning werd evenwel uitgewerkt en later ook goedgekeurd.
Toen kwam de groep van de 28 (de zgn. werkgroep Eyskens) met
vertegenwoordigers van alle partijen, die voor de grondwet een fundamenteel nieuw
concept uitwerkte. Vier grondbeginselen kunnen worden aangehaald: 1) De cuturele
autonomie werd door iedereen aanvaard, met raden die wetgevende bevoegdheid
hebben. 2) De decentralisatie naar de provincie toe werd grotendeels opgegeven.
De idee van een decentralisatie naar gewesten kwam van een Luiks PLP-er, maar
werd overgenomen door Waalse en zelfs Brusselse socialisten. Dit was bijna de
ondergang van de regering, omdat decentralisatie naar de provincies het
oorspronkelijke uitgangspunt was van het regeringsakkoord voor de
grondwetsherziening. 3) Het algemeen beginsel van de decentralisatie wordt
uitdrukkelijk in de grondwet opgenomen. 4) Het land wordt ook ingedeeld in gewesten
met politieke organen die een reglementerende bevoegdheid hebben. De beperkende
‘sociaal-economische’ omschrijving verdwijnt. Kaderwetten zullen de
bevoegdheidsmateries omschrijven met enkele grondbeginselen, die verder
uitgewerkt worden door de gewestelijke organen. Tevens zal de wet aanduiden
welk orgaan bevoegd is: gewest, provincie, federatie-agglomeratie of gemeente.
Deze gewesten kunnen geen nieuwe belastingen heffen, maar zullen bij wet eigen
middelen verkrijgen uit ristorno's van het bestaande belastingstelsel of bij dotatie.
In welke mate zal de uitwerking van deze grondbeginselen de gemeenschappen
toelaten autonoom op te treden? M.a.w. in welke mate zullen we in een
gefederaliseerde staat leven? De cultuurraden hebben wetgevende macht inzake
culturele aangelegenheden en onderwijs en in bepaalde gevallen inzake
taalwetgeving. De wet dient te bepalen wat culturele aangelegenheden zijn en kan
hierin zeer ver gaan. Zo zou het b.v. mogelijk zijn dat de structurele onderbouw die
het democratisch tot stand komen van een globale planning mogelijk moet maken
- idee welke goedgekeurd werd op het CVP-congres - als een culturele
aangelegenheid wordt beschouwd. Inzake onderwijs kan de cultuurraad optreden
voor het organiseren van een gemeenschappelijke structuur voor democratische
en rationele uitbouw, voor de samenwerking tussen de verschillende netten, het
zoeken naar nieuwe vormen van pluralisme en eigen karakter van de
onderwijsinstellingen, de uitwerking van de programma's, de methodische en
pedagogische vernieuwing.
Een uiterst belangrijke vraag is of de andere aangelegenheden, uiteraard best
als sociaal-economisch te omschrijven, noodzakelijk door andere organen, met
name in de gewesten, behandeld moeten worden. Dit is niet het geval. De gewesten
zijn niet bevoegd inzake taal en cultuur, maar de cultuurraden zouden tegelijkertijd
de bevoegdheid van de gewesten kunnen uitoefenen, met uitzondering voor het
nader te omschrijven gewest Brussel. Het is dus mogelijk dat de respectievelijke
organen van Vlaamse en Franstalige kamerleden en senatoren een wetgevende
bevoegdheid uitoefenen op cultureel vlak, en een reglementerende op
sociaal-economisch vlak, waarbij voor dit laatste terrein in het Brusselse gewest de
Brusselse agglomeratieraad voor zijn eigen gebiedsomschrijving eventueel
zelfstandig op zou treden.
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In dit perspectief kan de wet op de economische decentralisatie als enigszins
voorbijgestreefd worden beschouwd, Waarom zouden er twee soorten gewesten
moeten zijn, de ene met adviserende bevoegdheid en de andere met
reglementerende op eenzelfde terrein? Waorom zou de gebiedsomschrijving van
die gewesten gedeeltelijk verschillend zijn? Waarom zou de ene wet in haar
uitvoeringsbesluiten Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOMs) oprichten
op provinciaal vlak, terwijl de uitvoeringswetten van de grondwet eventueel andere
gewesten zullen scheppen in de vorm van federaties van gemeenten en
agglomeraties? Het is duidelijk dat wetsontwerp 125 destijds geïnspireerd werd
door het oorspronkelijke idee van een decentralisatie naar de provincie toe, volgens
dat idee ook werd doorgezet, terwijl ondertussen de filosofie van de staatshervorming
via de grondwet fundamenteel gewijzigd werd.
Op het lagere niveau is het de bedoeling van de regering, de vijf agglomeraties,
waarrond telkens een gordel van federaties komt, tegen 1 september van dit jaar
te realiseren. Hiermee wordt uitgedrukt dat Brussel als agglomeratie inzake
basisstructuur en uitbreidingsmogelijkheden op dezelfde voet behandeld wordt als
de andere agglomeraties.
Elders in het land zullen eveneens federaties van gemeenten worden opgericht,
met nagenoeg hetzelfde statuut als de agglomeraties. Het onderscheid tussen beide
heeft geen zin. De opzet is gewestelijke omschrijvingen te maken voor gemeenten
die sociologisch als samenhorend beschouwd kunnen worden. Die omschrijving
zou in de visie van minister Tindemans vrij groot kunnen zijn, b.v. de
Noorder-Kempen, het Hageland, het Waasland, enz.... Voor kleine - vooral
administratieve - problemen die zich op het niveau van de gemeente stellen, blijven
de plaatselijke centra ten dienste staan van de bevolking, maar alles wat voor
planning en samenwerking vatbaar is, gebeurt op het niveau van de federatie, dit
is dan een ‘streek’ met gemeenten waarvan men kan zeggen dat ze samenhoren.
Naar ons gevoel blijkt uit dit gesprek, dat via de uitvoeringswetten nog een flinke
duw gegeven kan worden in federaliserende richting.... of in de tegenovergestelde
richting. Het debat is dus nog lang niet gesloten!

Het programmacongres van de CVP
Vijfentwintig jaar na het kerstprogramma waarmee de Christelijke Volkspartij scheep
ging in 1945, werd in december een nieuw programma ter goedkeuring voorgelegd
aan het Congres. Anderhalf jaar is gewerkt aan de voorbereiding ervan. De tekst
die in het najaar ter bespreking naar de arrondissementen werd gestuurd, vertoonde
nog weinig harmonie, maar was toch een valabele vertrekbasis voor een
progressievere koers voor de volgende tien jaar. Daaruit werd een veertigtal
resoluties gedistilleerd die na amendering uiteindelijk door het Congres werden
goedgekeurd.
Dit congres is in de pers het congres van de jongeren genoemd en inderdaad de
invloed van de jongeren was duidelijk aanwijsbaar. In de CVP zijn eigenlijk
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drie tendensen te onderscheiden. Er is de groep die aan de macht is, die nog altijd
een eigen christelijke visie op de politiek verdedigt. In hoofdzaak vertegenwoordigt
deze groep de generatie die in het Kerstprogramma van '45 de politiek wilde
deconfessionaliseren, maar er niet in geslaagd is dit sociologisch waar te maken.
Een tweede tendens gaat de technocratische richting uit. Deze groep is bereid een
stuk van de traditie prijs te geven om efficiënter en moderner de hedendaagse
problemen tegemoet te treden. Ook deze groep heeft aan het nieuwe programma
gewerkt. De bezieling en de durf komen echter van een derde groep, die vooral
bestaat uit jongeren, al zijn die in de CVP echt niet zó jong meer. Op het congres
kregen zij praktisch al hun amendementen die vooraf door de eerste groep geweigerd
waren en waar ook de tweede groep niet helemaal in geloofde, door de congresleden
gestemd, zij het dan tweemaal opvallend dank zij de steun van minister De Saeger.
Uiteindelijk steekt er heel wat visie in het nieuwe programma en het is tekenend
dat het oorspronkelijke motto ‘socialisering in vrijheid’, dat zorgvuldig werd uitgeveegd
uit schrik voor contaminatie met de BSP, in de inhoud toch sterk doorklinkt. De
traditionalisten zullen wel de klemtoon op de vrijheid blijven leggen, maar de zorg
voor collectieve voorzieningen en diensten en het wegwerken van het
subsidiariteitsbeginsel werd heel duidelijk neergelegd in de teksten. De jongeren
steken er hun eigen visie onder, nl. ‘socialiseren tot vrijheid’: in deze ingewikkelde
wereld komt de individuele mens tot hogere vrijheid en gelijkheid door een bewuste
socialisering.
Op tal van terreinen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk,
voorziet het document een pluralistische aanpak die niet langer stoelt op de
traditionele verzuiling, maar op de gedachte dat creativiteit en democratisch initiatief
bevorderd moeten worden binnen een algemene normering van kwaliteit en
rationalisatie die door de overheid moet worden vastgesteld.
Deze politieke idealen wil de CVP verwezenlijken als volkspartij. In werkelijkheid
leeft hier nog de standenpartij waar men zich theoretisch reeds in 1945 van
distantieerde. De vage term ‘volk’ doelt voor de eerste groep nog steeds op het
compromis tussen de verschillende standen. De technocraten zien er meer een
formule in om door veel aanhang steeds regeringspartij te blijven. De jongeren
daarentegen leggen resoluut de klemtoon op die mensen die door hun arbeid (in
de breedst mogelijke betekenis van het woord) bijdragen aan de opbouw van de
maatschappij in samenwerkingsverband. Ook hier is er duidelijk sprake van een
compromis, wanneer de resolutietekst spreekt van een ‘volkspartij, die een
welbepaalde visie op het algemeen welzijn verdedigt...’.
Over de interne staatsstructuur zal een volgend congres in het voorjaar 1971 zich
uitspreken. Ook het hoofdstuk over de internationale solidariteit werd naar latere
datum verschoven. Belangrijk is echter dat een absolute prioriteit verleend zal worden
aan de gerechtigheid door een menswaardig bestaan te verzekeren in de
ontwikkelingslanden en in eigen land, en aan de vrijheid door ieder een aangepaste
vorming en doeltreffende informatie te waarborgen. Dit amendement, dat door de
voorzitter van de programmacommissie, Marcel Storme, zelf werd ingediend, werd
eenstemmig door het congres overgenomen.
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Een van de eerste hoofdstukken is gewijd aan ‘welvaart voor iedereen’. Ieder heeft
recht op het onmiddellijk noodzakelijke en op een gewaarborgd minimum inkomen.
De Sociale Zekerheid zal drastisch vereenvoudigd worden; de financiering ervan,
die nog steeds in hoofdzaak steunt op de solidariteit van de werkende klasse en
waarvan bewezen is dat zij als inkomensherverdeling slechts binnen de eigen groep
functioneert, tússen de groepen daarentegen meer een averechts effect bereikt, zal
grondig herzien worden in verhouding tot de financiële draagkracht zowel van de
bevolking als van de bedrijven. Een amendement dat opteerde voor het instellen
van volksverzekeringen, werd verworpen.
Het stuk over informatie en participatie werd grondig geamendeerd. Het principe
van de autonomie van de informatie werd vooropgesteld en een toepassing daarvan
in het oprichten van een Raad van de Massacommunicatiemedia, waar ook de
bevolking in vertegenwoordigd zal zijn, zette kwaad bloed bij sommige
krantenmensen. Daar informatie de toegang tot de besluitvorming en de beoordeling
van de resultaten van het overheidsbeleid mogelijk moet maken, werd als
uitgangspunt genomen dat openbaarheid van de gegevens de regel is,
geheimhouding de uitzondering.
Inzake onderwijs opteerde het congres voor een werkelijk democratische aanpak
en een grondige vernieuwing van elk onderwijs met uitbouw van permanente vorming
door middel van een gevarieerd stelsel van onderwijs dat leidt tot sociale promotie.
Aan arbeidende jongeren wil men een levensbeurs toekennen om hun reële kansen
op vorming te verhogen.
Een ophefmakend amendement, door Minister De Saegher gesteund, over het
invoeren van de pluralistische gemeenschapsschool scoorde een goede helft van
de stemmen. De CVP zal voortaan ernstig rekening houden met deze nieuwe
schoolvorm bij haar plannen voor onderwijshervorming. Een acht maanden oud
manifest van de CVP-Jongeren, dat in het voorbereidende stadium in het najaar
1969 nog sterk emotioneel verzet opriep, is hiermede een programmapunt van de
partij geworden. Een ander belangrijk punt is de resolutie die het rijksonderwijs
loshaakt uit het strakke centraliserende beleid van het departement van Nationale
Opvoeding om het in kader van de autonome functie van het onderwijs parallel op
te stellen naast het vrij onderwijs. Ook hier worden kwaliteit en rationaliteit criterium
voor de uitbouw van het schoolnet.
De maatschappelijke bestemming van de grond wordt vooropgesteld.
Grondregieën op het niveau van de federaties van gemeenten, met eigen financiële
middelen, zullen hier een rol spelen. Dit voor de CVP nieuwe standpunt werd in
sommige socialitsische dagbladen beschouwd als een kwartdraai naar links in de
richting van de progressistische frontvorming. Een politiek van erfpacht zoals door
de CVP-jongeren werd voorgesteld, werd in een gematigde vorm, nl. als een
voorbeeldige mogelijkheid, aangenomen.
Het economisch beleid moet rechtvaardig en doelmatig zijn binnen de voorwaarden
van een Europese integratie en in solidariteit met de ontwikkelingslanden. Een echt
humane vooruitgang wordt hoofdobject, daar de economie geen doel op zich kan
zijn maar een dienende rol vervult. De essentiële collec-
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tieve behoeften hebben voorrang en zij worden volgens een democratisch proces
van besluitvorming vastgelegd.
De CVP opteert voor een democratische planeconomie waarbinnen zij een ruime
plaats toekent aan de marktmechanismen. Oorspronkelijk werd de nadruk veel
sterker gelegd op de markteconomie, zoals nog blijkt uit de meer liberale basistekst
van het programma. De resoluties die gestemd werden, vertonen een duidelijk ander
accent. Het eigenaardig gelijkstellen in de definitieve tekst van democratische
planeconomie met overlegeconomie zal menig economist om dit compromis doen
glimlachen.
Of de CVP het tien jaar kan doen met deze nieuwe aanpak is een open vraag.
Wel werd de tussenkomst van professor Houben erg opgemerkt waar hij voor de
nabije toekomst een grondige discussie aankondigde over de morele vraagstukken
die in versneld tempo actueel worden. Wie was het ook weer die zei dat welhaast
een nieuwsoortige scheiding tussen conservatieven en progressisten zal optreden
en ditmaal niet op socio-economische gronden gebaseerd, maar op ethische
waarden?
10-1-1971
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Over geschiedenis
Historische belangstelling en historisch onderzoek gaan altijd van het heden uit. In
het heden is een aanleiding of een belang dat maakt dat wij ons tot het verleden
wenden. Die aanleiding kan natuurlijk bestaan in een beschouwing over het verleden,
maar zal veelal uit een actualiteit bestaan. Hoe heeft dat zo kunnen worden? Wat
waren de voorafgaande fasen die tot deze toestand hebben geleid? De historische
belangstelling geschiedt dus precies andersom als het geschiedverhaal, dat ergens
in het verleden schijnt te beginnen en dan doorloopt naar een punt min of meer voor
het heden.
Tegenwoordig is de vorm van het geschiedverhaal sterk bepaald door de
historische belangstelling zoals die uiteindelijk in de negentiende eeuw vorm kreeg.
Voordien had het wat weg van een stichtelijk verhaal en diende het vooral om aan
het heden een voorbeeld te geven. In de negentiende eeuw gaat het geschiedverhaal
een soort tegenwicht vormen tegen de klassieke roman. Daarin komt het conflict
van de eeuw, dat tussen bourgeois en citoyen, tot uiting: het niet-bewuste conflict
in de mens tussen de noodzaak zijn eigenbelang in de kapitalistische wereld boven
alles te stellen en de noodzaak om als lid van een volk en onderdaan van de daaruit
voortkomende staat de wet, die het algemeen belang beoogt, te gehoorzamen. In
het geschiedverhaal vond deze burger daarentegen de ongecompliceerde held of
schurk. In het geschiedverhaal dat tot voorbeeld moest strekken, kon men immers
de zwakke trekjes van het nationale voorbeeld niet tot uiting laten komen of toegeven
dat de historische vijand een goed trekje had. Zo werden Willem de Zwijger en
Philips II, al naar het doel van de geschiedschrijver, eenvoudige helden en
eenvoudige schurken. Deze ongecompliceerdheid was het die de negentiendeeeuwer
aantrok. In zijn heden waren dus de gebeurtenissen niet meer op zichzelf van belang,
maar kreeg juist het geschiedverhaal als zodanig een zelfstandige waarde. Het
verhaal diende dan, als een roman, maar in wezen dus een anti-roman, te verlopen
van een begin naar een einde. Dit hele verhaal hoefde geen verband te hebben
met de structuren van het heden, anders dan dat ze juist een wezenlijk andere
structuur deed zien, namelijk een waarin het individu niet de tegenstelling in zijn
eigen leven kende die de negentiendeeeuwer ondervond.
Deze eis aan het geschiedverhaal bepaalt de vorm waarin ook wij in de tweede
helft van de twintigste eeuw het geschiedverhaal gepresenteerd krijgen. Deze eis
immers bepaalde de interessegebieden van het historisch onderzoek. Nu echter
dat onderzoek mede bewees dat de figuren uit het verhaal niet de eenvoud hadden
die de negentiende eeuw van hen veronderstelde, verloor het de betekenis die het
had, inzoverre dat het verhaal alleen maar betrekking kreeg op gebeurtenissen in
het verleden zonder dat er een betekenis voor het heden was aan te wijzen. Voor
velen werd daarom het geschiedverhaal oninteressant.
Maar toch zijn gebeurtenissen uit het verleden voor ons van belang en zijn er
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vele gebeurtenissen geweest waarbij wij nu nog voortdurend betrokken zijn. Er zijn
structuurfouten in het heden die alleen op te heffen zijn indien wij hun wortel in het
verleden kennen. Dit houdt natuurlijk in dat wij bij het historisch onderzoek weer
van het heden moeten uitgaan. De mededeling dat het graafschap Holland ontstond
aan beide zijden van de oude Rijnmond is op zichzelf niet belangwekkend, evenmin
als het feit dat in het achttiende-eeuwse Amsterdam het aantal mensen dat alleen
van renten leefde, toenam. Wel is van belang te verklaren wat b.v. de VVD werkelijk
wil, waarvoor wij dan op de hoogte moeten zijn van de regentenmentaliteit, die alleen
te verklaren is als wij de verhoudingen kennen in het achttiende-eeuwse Amsterdam,
die zelf weer een uitvloeisel waren van de opstand van de Hollandse steden tegen
centralistische tendensen, wat op zichzelf ook weer niet verklaarbaar is dan uit de
feitelijk onafhankelijke positie van de boeren-gemeenschappen na de Karolingische
periode in de lagune bij de monding van de Rijn. De reactionaire tendens die in al
onze politiek steeds merkbaar is, kan men alleen begrijpen als men inziet waarheen
men eigenlijk terug wil.
Omdat iedereen bij de politiek betrokken is, is dus ook iedereen bij de geschiedenis
betrokken en zou iedereen historische belangstelling horen te hebben. Het
historieverhaal zoals het nu is kan echter maar bij weinigen belangstelling wekken.
Er zullen dus nieuwe methoden gevonden moeten worden om die belangstelling te
wekken. Daarbij zal dan steeds moeten worden uitgegaan van het heden. Een
geschikte methode om die belangstelling te wekken is waarschijnlijk die welke nu
alweer een tijdje geleden te zien was op de tentoonstelling ‘Leven en willekeur in
Amsterdam’ van werk van Harry van Kruiningen in het Amsterdams Historisch
Museum. Het ging daarbij om drieëndertig etsen die geïnspireerd waren op
rechterlijke en andere uitspraken uit verschillende perioden van de Amsterdamse
geschiedenis. Belangrijk is daarbij dat de bezoeker hier een moderne hem in deze
tijd aansprekende ets te zien krijgt. Kunst van eigen tijd is dus voor hem het
uitgangspunt. Als hij nu gaat onderzoeken waar die kunst over gaat, dan krijgt hij
middeleeuwse of iets latere gebeurtenissen uit het dagelijks leven te zien, die hij
alleen kan begrijpen door ze te contrasteren met gelijksoortige gebeurtenissen uit
zijn eigen leven. Als hij b.v. leest dat er varkens in de straten van Amsterdam liepen,
dan zal hij daarbij zijn eigen in deze tijd gevormde begrip van de straten van
Amsterdam moeten gebruiken. Het contrastbeeld dat hij om de prent te begrijpen
zal moeten vormen, kan nu een rol spelen bij zijn kritiek op het huidige straatbeeld
van Amsterdam.
Zo kan de geschiedenis een directe rol spelen in het dagelijks leven en alleen als
ze dat doet, is er reden haar te bestuderen.
C.J. Boschheurne

De Franse literatuur overmorgen
Moet er ook in literaire zaken niet aan bijscholing worden gedaan? Hieraan dacht
ik toen ik een zo juist verschenen werk doorbladerde: La littérature en France depuis
1945 van Jacques Bersani e.a. (Parijs, Bordas, 1970). De data zijn hier belangrijk:
van 1945 tot 1970. Een tijdvak van 25 jaar waarvan doorgaans gezegd wordt dat
het onvruchtbaar en leeg is, en dat er niets in gebeurt. Welnu, hier is op meer dan
850 bladzijden een enorme hoeveelheid namen en titels te vinden.
Laten we terzijde wat er in 1945 nog leeft of zich overleeft. Om een zekere
continuïteit te doen uitkomen, ondanks de duidelijke breuk, vermeld ik hier de
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aartsvaders: Valéry, Gide, Claudel, die even geaccepteerd en haast even belegen
zijn als Voltaire of Chateaubriand. Wij herinneren ons ook nog het surrealisme en
het existentialisme, André Breton, Sartre, Camus, de bekende voorouders. Er trekken
nog twintig of dertig andere belangrijke schrijvers voorbij: Pierre
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Emmanuel, Anouilh, Saint-John Perse, Giono, bijvoorbeeld. Maar die klassieken
hebben niet op dezelfde wijze als vroeger vat op de jeugd. Wij zijn trouwens met
hen vertrouwd. Ons houdt veel meer bezig wat ontstaat of zich doet gelden vanaf
1945. Bijvoorbeeld het overigens zeer losse verband van degenen die zeer terecht
‘de uitvinders’ worden genoemd: Céline, Queneau, Michaux, Ponge, Artaud, Bataille,
Leiris. Daarbij komen voor het toneel Beckett, Genet, Ionesco, Adamov, Billetdoux,
Arrabal. Evenzovele namen die door sommigen nog als ‘marginaal’ worden
bestempeld, terwijl ze toch al het eerste, grote plan hebben bereikt. Maar alles gaat
zo snel dat deze namen al bij de achterhoede horen. Laten we niet vergeten dat
Beckett de Nobel-prijs heeft en Ionesco een zetel in de Académie Française!
Wat de roman betreft, moeten wij er voor oppassen om de moderne roman (Julien
Gracq, Cayrol, Mandiargues, Marguerite Dumas) niet te verwarren met de ‘nouveau
roman’ (Robbe-Grillet, Butor, Nathalie Sarraute, Claude Simon). Volgens de laatste
berichten wordt de nouveau roman wat rimpelig en kortademig als een oude man.
Hij dreigt, zegt men, afgezaagd en praatziek te worden.
Is de poëzie dood? Nee, maar zij houdt zich koest. Bang gemaakt door de inval
van de onmenswetenschappen, glipt zij onmerkbaar, ongezien en niet herkend, de
roman en het toneel binnen, ofwel zij waagt zich schuchter in ontelbare, op rekening
van de auteur uitgegeven brochuurtjes. Gelukkig hij die zich nog aan haar frisheid
verfrist.
Durven de dichters zich niet meer vertonen, de critici stellen zich een beetje teveel
bloot. Zij eisen het alleenvertoningsrecht, en zij eisen alles op. Zij spelen de baas
over de Parnassus met een dogmatisme dat Boileau in eigen persoon zou verworpen
hebben en dat Molière met zijn gesel zou hebben gestraft. Hoe zou de
literatuurliefhebber (zoals men spreekt over de liefhebber van muziek of van lekker
eten) niet in de war raken als hij ziet hoe de critici hun prooi loslaten terwille van de
schaduw, het levende vlees van de werken terwille van theorieën waarover zij samen
bezig zijn in een onbekende taal, zonder enig contact met het publiek? Laten we
het eerlijk erkennen: tussen de kritiek en de poëzie, tussen de verteerbaarste
onderzoekingen die thans plaats hebben en het publiek bestaat er iets wat veel
erger is dan een huishoudelijke ruzie. Het gaat om onuitgesproken moeilijkheden:
zij ‘spreken niet meer met elkaar’; om een wederzijdse doofheid: zij ‘verstaan elkaar
niet meer’. En dat is zo sterk dat men zich afvraagt of de waarheid zich nog ooit met
de schoonheid zal verzoenen, of de literatuur toekomst heeft. De ongerustheid
neemt toe. Getuige de titel van het laatste nummer van de Nouvelle Revue Française:
Vie ou survie de la littérature.
Laten we wedden op overleving. Er zijn zoveel dingen in het verleden
doodgegaan.... om op een andere wijze herboren te worden. Verdwenen zijn het
heldendicht, het spreukendicht, de didactische poëzie, het toneel in verzen;
onbekende of lang als tweede-rangs beschouwde genres zijn daarentegen op het
eerste plan gekomen; de roman bijvoorbeeld. Vandaag is de roman aan de beurt
voor een crisis. De theoretici komen te hulp: zij geven de stervenden de genadeslag.
Maar zij staan onmachtig tegenover de wil om te leven. Wie weet of het scheppende
sap van de inventiviteit niet gaat stromen naar een onvoorzien gebied? Met het
chanson, de detective-roman, het grillige fantasie-verhaal, de science-fiction, de
beeldroman gaat het alsmaar beter.
André Blanchet S.J.
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De werkers met het witte boord
Er is een tijd geweest, dat de werkers met het witte boord - de klerken, de
boekhouders, de telefonistes, typistes en secretaressen, de correspondenten, de
accountants - zich als een geprivilegieerde groep in het bedrijfsleven beschouwden.
Anders dan de werkers met de blauwe kiel zaten zij op het hoofd-
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kantoor in de onmiddellijke omgeving van de directie, waarvan zij zich het verlengstuk
voelden. Zij maakten deel uit van de staf. Zij zaten achter fraaie bureaus, zij hoefden
hun handen niet vuil te maken, zij gingen keurig gekleed - kortom zij hadden een
zekere status boven die van de arbeider. Zij vormden geen massa. Zij hadden ook
geen behoefte aan vakverenigingen. Loyaliteit jegens het bedrijf gold voor hen als
een vanzelfsprekendheid en zij namen als even vanzelfsprekend aan, dat het bedrijf
diezelfde loyaliteit jegens hen in acht zou nemen.
Die tijd is geweest - althans in Amerika, waar het aantal werkers met het witte
boord langzamerhand groter aan het worden is dan het aantal arbeiders. Zij worden
niet meer individueel aangenomen zoals vroeger maar in drommen geronseld van
de middelbare scholen. Op speciale loyaliteit van het bedrijf jegens hen hoeven zij
ook niet meer te rekenen; zij worden als dat zo uitkomt eveneens in drommen
ontslagen. De leden van de New Yorkse effectenbeurs tezamen ontsloegen er in
1970 meer dan 15.000. De waardering voor hen is in vergelijking met die der
handarbeiders ook heel wat gedaald. Tot 1920 verdienden zij gemiddeld 50 tot
100% meer dan de arbeiders; in 1952 stonden zij 4% beneden hen. In 1969 bedroeg
het gemiddelde loon van de Amerikaanse arbeider 130 dollar per week; dat van de
gemiddelde kantoor-employés 105 dollar. Vakverenigingen zijn nu onder hen in trek
gekomen. De op hen gerichte vakbonden hebben in tien jaar tijds hun ledental met
46% zien groeien tot ruim 3 miljoen.
Toch ziet het er, aldus Judson Gooding in het maandblad Fortune, niet naar uit, dat
deze werkers met het witte boord zich erg gewillig door de vakbonden zullen laten
inpalmen. Hun aspiraties liggen anders dan die van de arbeiders. Collectieve
arbeidscontracten, ‘closedshop’-overeenkomsten en tal van andere regelingen,
waar de Amerikaanse vakbonden hun leden mee beschermen, interesseren de
werkers met het witte boord maar matig. Zij willen vóór alles hogerop. Zij willen
carrière maken. En op dat punt staan de vakbonden met lege handen. Zij kunnen
loonsverhogingen en werktijdverkortingen afdwingen, maar geen verbeteringen van
positie, geen carrière. Dat kan alleen van het bedrijf komen. Dat zien de werkers
met het witte boord heel goed in en hoewel hun loyaliteit jegens het bedrijf
aanmerkelijk is afgesleten, blijft daar toch altijd nog iets van hangen door de hoop
op carrière.
Het Amerikaanse bedrijfsleven begint deze situatie te doorzien en er zich op in
te stellen, vast besloten, naar het schijnt, om de loyaliteit die bij de employée nog
is overgebleven, te behouden en zo mogelijk veld op de vakverenigingen terug te
winnen.
Daartoe treden de bedrijven in steeds toenemende mate op als schoolmeesters.
Nu zijn bedrijfsopleidingen niets nieuws; ook Nederland kent scholen waarin bedrijven
hun eigen vakmensen vormen. In Amerika echter gaat het om algemene vorming.
De bedrijven zijn over het algemeen weinig te spreken over de resultaten van het
gewone onderwijs en zij bieden hun employé's allerlei mogelijkheden om hun tekort
bij te spijkeren. De First National City Bank in New York alleen heeft een school met
65 leerkrachten, en ieder jaar volgen meer dan 6000 employé's daar allerlei
cursussen.
Die voortdurende bijscholing alleen is echter niet voldoende. Belangrijker is een
zodanige organisatie van het bedrijf, dat een regelmatige en snelle doorstroming
van de employé's naar boven mogelijk wordt en de frustratie van het jarenlang zitten
op één en dezelfde kantoortak wordt vermeden. Een personeelsbeleid dat mobiliteit
bevordert en voor iedere employé op iedere sport van de ladder ruimschoots
promotiekansen openhoudt. Het is in sommige bedrijven al geen zeldzaamheid
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meer dat employé's één- of zelfs meermalen per jaar promotie maken. Kleine stapjes
telkens, maar voldoende om het vuur van de hoop brandend te houden.
Wie zal het winnen?
H.H.
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Boekbespreking
Theologie
Craveri, Marcello - Das Leben des Jesus von Nazareth. - Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1970, 452 pp., DM. 28,-.
Höfer, Albert - Was heisst ‘Erlösung’? - Otto Müller, Salzburg, 1970, 148 pp.,
ÖS. 68,-.
Kamphaus, Franz - De kindheidsverhalen. - Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1970, 110 pp.
Poulssen, N. - Tobit. Een bijbels reisverhaal. - Katholieke Bijbelstichting, Boxtel,
1969, 56 pp.
Schulz, Anselm - Jünger des Herrn. - Kösel Verlag, München, 1964, 120 pp.,
DM. 7,80.
Spaemann, Heinrich - Die Christen und das Volk der Juden. - Kösel Verlag,
München, 1966, 79 pp., DM. 5,50.
Stachel, Günter - Die neue Hermeneutik. - Kösel Verlag, München, 1967, 93
pp., DM. 6,80.
Stamm, Eberhard, u.a. - Herausforderung durch die Zeit. - Kreuz Verlag,
Stuttgart/Berlin, 1970, 173 pp.
Valsecchi, Ambrogio - Régulation des naissances. Dix années de réflexions
théologiques. - Duculot, Gembloux, 1970, 202 pp., BF. 300.

Hans Küng
Onfeilbaar?
Paul Brand/J.J. Romen & Zonen, Roermond, 1970, 236 pp., f 15.90.
Dit sterk polemisch geschreven boek lijkt mij beslist niet het sterkste dat Küng
gepubliceerd heeft. Ook al zijn de vaak zeer scherpe formuleringen tegen de
autoritaire en daardoor behoudende gezagsopvatting van ‘Rome’ vaak zeer bewust
gekozen en niet louter emotioneel ingegeven, toch drukt een zekere emotionele
teleurstelling (ressentiment?) zijn onmiskenbaar stempel op de gedachtengang. De
hoofdstelling: ‘de “indefectibiliteit” of “perenniteit” in de waarheid’ (170) hangt niet
af van ‘onfeilbare uitspraken, omdat de kerk in de waarheid gehouden wordt ondanks
alle steeds mogelijke dwalingen’ (164, 169), is nog wel te aanvaarden. Dat neemt
echter niet weg, dat ‘het woord van de openbaring’, waarvan K. zelf stelt dat ‘het
geen voorlopig woord meer (is); het is het laatste en definitieve’ (167) -, dat dit
beslissend Woord Gods in voor het geloof strikt bindende formuleringen doorgegeven
kan - en moet - worden, die de garantie dragen van het ‘in de waarheid gehouden
worden’ van de kerk. Küng heeft weer gelijk: men moet goed weten waarover men
spreekt, wanneer men een beroep doet op ‘onfeilbare uitspraken’, omdat ze juist
als ‘uitspraken’ delen in de wezenlijke voorlopigheid van ons ‘onderweg zijn’. Maar
een ‘geloven in Jezus Christus’ als ‘zich in heel zijn bestaan overgeven aan de
boodschap, aan de verkondigende persoon’ (179) wordt volslagen irrationeel zonder
enige gezagvolle formulering van dit geloven. Niet helemaal gelukkig lijkt mij ook
het feit dat K. zijn bezinning op ‘onfeilbaarheid’ ophangt aan de encycliek over de
huwelijksbeleving van enige jaren terug, ‘Humanae vitae’. Deze encycliek moge
dan al dringend aanleiding geven tot een kritische bezinning op de uitoefening van
het kerkelijk (leer)gezag: niemand zal haar als een ‘onfeilbare uitspraak’ beschouwen,

Streven. Jaargang 24

ook niet de paus die haar ondertekend heeft. Tenslotte: interpretatie van Vaticanum
I in formuleringen als ‘als de paus maar wil kan hij alles ook zonder de kerk’ (93) en
‘niemand in de kerk kan hem de voet dwars zetten als hij eigenzinnig en eigen-
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machtig te werk gaat’ (92), horen in het werk van een theoloog van het formaat van
Küng niet thuis. Een boek dat ons tot kritisch nadenken moet brengen over een
uiterst belangrijke zaak, maar met bepaalde zwakke zijden.
S. Trooster

Hinrich Stoevesandt
Die Bedeutung des Symbolums in Theologie und Kirche
Versuch einer dogmatisch-kritischen Ortsbestimmung aus evangelischer
Sicht
(Theologische Existenz heute), Chr. Kaiser Verlag, München, 1970, 46
pp., DM. 4,50.
Tegen het opkomende gebruik ‘eigentijdse’ geloofsbelijdenissen op te stellen
verdedigt S. onvervangbare waarde en functie van de apostolische geloofsbelijdenis.
Dat wil niet zeggen dat niet gezocht mag worden naar een eigentijdse formulering,
maar de inhoud moet bewaard blijven: korte samenvatting van de gehele boodschap
van het Evangelie, in christologische en trinitarische inhoud gewaarborgd; belijdenis
van Christus, en niet alleen van ons Christusbeeld; ‘Symbolum’, waarin wij als Kerk
Gods zelfopenbaring in Christus over ons machtig laten worden. Hoewel deze
genuanceerde en diepgaande beschouwing misschien iets te eenzijdig de waarde
van de aloude geloofsbelijdenis belicht, is zij toch een nuttig correctief op al te
gemakkelijk, en daardoor vaak gebrekkig geformuleerde nieuwe. De recente
geschiedenis van het formuleren van nieuwe ‘Canones Missae’ (‘Tafelgebeden’)
heeft aangetoond dat het mogelijk moet zijn tot nieuwe formuleringen te komen, die
de wezenlijke inhoud van deze teksten volledig tot haar recht doen komen. Wat
onze geloofsbelijdenis betreft, kan de beschouwing van S. daarbij helpen.
S. Trooster

Osmund Lewry o.p.
The Theology of History
The Mercier Press, Cork, 1969, 96 pp..
Dit zevende deeltje van ‘Theology Today Series’ geeft een goede samenvatting van
recente opvattingen onder exegeten en theologen over de zin der geschiedenis. S.,
die filosofie en theologie doceert in Oxford en in Stellenbosch (Zuid-Afrika), geeft
speciale aandacht aan de opvattingen van christelijke theologen omtrent de
geschiedenisopvatting van Israël. Hij passeert hierbij helaas de Joodse theologen
die uiteraard het Oude Testament niet alleen zien als voorbereiding op het Nieuwe,
en vermeldt ook niet de enkele christelijke theologen die hiermee wel rekening
houden. De heldere uiteenzettingen komen het beste tot hun recht in het gedeelte
over Christus als norm voor de geschiedenis. Een gemis aan positieve waardering
voor en kennis van de geschiedenis der filosofie en filosofie der geschiedenis bij
de inleider en ook bij de S. vermindert helaas de waarde van dit anderzijds goed
inleidende werk.
J.H. Nota
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Le Saint-esprit et Marie
I. L'Evangile et les Pères
Lethielleux, Paris, 1969, 136 pp., FF. 23,20.
In de reeks ‘Etudes Mariales’ publiceert de S.F.E.M. (Franse Vereniging voor Studies
over Maria) vijf lezingen die in 1968 onder haar auspiciën te Chevetogne gehouden
werden over het thema ‘De Heilige Geest en Maria in de Kerk’. Mgr. G. Philips
(Leuven) situeert de problematiek van het onderwerp vanuit Vatikaan II en tracht
zo de verhouding Geest - Maria stevig te stoelen in de algemene context van de
Ecclesiologie. A. Feuillet (Parijs) vergelijkt de Schriftgegevens volgens Mattheus en
Lucas onderling en met Johannes. M. Jourjon (Lyon) en J.-P. Bouhot (Parijs) geven,
na een korte inleiding, een lijst met 58 referenties uit de Griekse patristiek waarin
Luc. 1, 35 geciteerd wordt. T. Strotman o.s.b., onderzoekt wat de Oosterse Traditie
leert over de H. Geest en de Theotokos, terwijl H. Barré c.s.sp. de Westerse Traditie
tot Thomas van Aquino († 1274) uitpluist en vooral de mooiste middeleeuwse citaten
weergeeft. Deze bundel, die de exegetische, historische en theologische aspecten
van een onderwerp, waarover lange tijd weinig gesproken werd in de Kerk, door
specialisten met naam doet belichten, verdient waardering. Wel is het niet onmogelijk
leemtes aan te wijzen, zeker wat betreft de nagestreefde volledigheid van de teksten
uit de Oosterse en Westerse Tradities. Tot hiertoe vonden we echter in geen enkel
taalgebied een zo degelijke en universele initiatie over de delicate verhouding tussen
de H. Geest en Maria als in deze daarom prijzenswaardige monografieën van de
S.F.E.M.
Em. De Roover
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Godsdienst
Bourgeois, Henri - Mais il y a le Dieu de Jésus-Christ. - (Points de repère),
Casterman, Tournai, 1970, 225 pp., BF. 120.
Bronkhorst O.P., Ad. W. - Psalmgebeden. Impuls tot persoonlijk gebed. Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1969, 159 pp.
Bijbel aan Stoot. Gerechtigheid voor de derde Wereld. - Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel, 1970, 123 pp.
Fischer, Hubert, Hrsg. - Biblische Unterweisung I, II, IIII. - Kösel Verlag,
2
München, 1964 , 1968, 1970, 323, 376, 356 pp., DM. 25,-, DM. 35,-, DM. 35,-.
Franzen, Franz - Votivmessen II. - Verlag Hans Driewer, Essen, 1970, 248 pp.,
DM. 16,80.
Gogarten, Friedrich - Destin et espoir du monde moderne. - (L'actualité
religieuse), Casterman, Tournai, 1970, 208 pp., BF. 165.
Kroon, Joh. - Aan Buskes en tegen Kuitert. - Blommendaal, 's-Gravenhage,
1970, 96 pp.
Marlé, René - La singularité chrétienne.- (Christianisme en mouvement),
Casterman, Tournai, 1970, 184 pp., BF. 135.

Vitezslav Gardavsky
Nog is God niet dood
Een marxist over bijbel, christendom en atheïsme
Bosch & Keuning, Baarn, 1970, 160 pp., f 8.25, BFr. 130.-.
In dit meeslepende boek tracht een marxistisch atheïst die atheïst wil blijven, de
zijnen ervan te overtuigen dat een verantwoord marxisme zich moet bezinnen op
de wortels van zijn leer, met name het christendom, dat als ‘historisch erfgoed’ van
de westerse beschaving wel degelijk zijn invloed doet gelden op de leer van Marx.
Wil de marxistische atheïst meer zijn dan ‘een lompe godloochenaar’, dan zal hij
de bijbel moeten lezen en herlezen. Daarin immers zal hij zich opgeroepen vinden
tot de vrije keuze van een ‘historische daad’ van verantwoordelijkheid voor mensen
en wereld. Voor ons, christenen, is vooral boeiend te ervaren, hoe een man zonder
enige remming vanuit gelovige traditie de Schrift leest en interpreteert. Gardavsky
laat het overigens niet bij de bijbel: hij toont aan, hoe ook Augustinus, Thomas van
Aquino en Pascal in deze denkhouding staan. In een laatste hoofdstuk wordt het
authentiek marxistisch atheïsme afgeschermd tegen allerlei simplismen. Merkwaardig
is de steeds weerkerende stelling, dat ‘de marxist de religie niet permanent en onder
alle omstandigheden als “opium van het volk” beeschouwt’ (144), omdat ‘kritiek op
de godsdienst voor Marx haar doel niet in zichzelf heeft; ze is niet anti-theïstisch,
niet tegen God gericht’. Immers, ‘Marx maakt onderscheid tussen de godsdienst
als uitdrukking van de ellende (vlucht in een fictie) en de godsdienst als protest
tegen die ellende’ (125; cf. 35). Daarom zal in een marxistisch land een marxistisch
atheïst een ‘vriendschappelijk gesprek’ verlangen met de christen; immers, ‘hij is
overtuigd dat de christen, hoe radicaler hij voor zijn eigen zaak opkomt, het
socialisme des te meer zal naderen’ (143/44). Een bijzonder open en bevrijdend
boek. Overigens is Gardavsky bij de zuiveringen onder Husak van zijn functie als
docent filosofie aan de militaire academie van Brno ontheven.
S. Trooster
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Stephen Neill
Het Anglicanisme
Vert. J.J.H.A. Bruna, Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 479
pp..
Het is een moeilijke zaak dit boek te bespreken, vooral omdat het zo'n veelomvattend
boek is. Het is feitelijk een beknopte kerkgeschiedenis van Engeland, en dat gezien
vanuit een typisch Anglicaanse hoek. Dit is heel natuurlijk, maar zou aanleiding
kunnen geven om een hele serie punten te noemen waarvan men de gegeven
interpretatie op zijn minst aanvechtbaar vindt. Vanwege de omvangrijkheid van de
stof is het ten enen male onmogelijk om op dergelijke punten in te gaan of ze ook
maar te vermelden. Toch geeft dit ook meteen de eigenlijke kwaliteit van dit boek
aan: het geeft ons een globale kijk hoe de Anglicaan zijn Kerk ziet door de eeuwen
heen. In deze zin is het ook zeker oecumenisch - immers het bevordert een beter
begrip - en is over het algemeen ook zeer irenisch geschreven. Een enkele keer
irriteert het wel een beetje als de schrijver bijvoorbeeld (en wel tot twee maal toe:
eens in de tekst en later nog een keer in de voetnoten) zegt dat Newman eigenlijk
niet de menselijke maat had om volwaardig Anglicaan te zijn. Je kunt er natuurlijk
ook bij glimlachen. Dat doe je ook wel een beetje als zo nu en dan het Engelse
superioriteitsgevoel om het hoekje komt kijken. Zo wordt zonder blikken of blozen
de
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vroegste Anglicaanse missionering die door Denen en Duitsers werd gerealiseerd
als een bijzonder fraaie veer op de Anglicaanse hoed gestoken. Dit is echter eigenlijk
allemaal niet zo erg, en wij nemen het op de koop toe bij de werkelijke informatie
die het boek ons in zo'n ruime mate verschaft. Het laatste hoofdstuk: ‘Wat is eigenlijk
Anglicanisme?’ is voor ons toch wel het meest interessante, vooral ook in een
oecumenisch perspectief. Wellicht wordt het beginsel van ‘comprehensiveness’ dat voor ons toch wel een struikelblok is - en het daarmee samenhangende geduld
voor ons meer begrijpelijk als wij het vertalen door pluriformiteit en tolerantie. Dan
wordt het probleem of en waar er grenzen zijn voor deze intellectuele houding in
de praktijk van een Kerk. Daar kunnen wij ook wat van leren. De meest duidelijke
grens die de schrijver voor zichzelf telkens weer laat meeklinken - het lijkt soms wel
een beetje op angst - is het gezagsbeginsel dat in de Kerk van Rome aanwezig is.
Het wordt duidelijk dat een sterk praktisch beginsel voor de Anglicaan de nationaliteit
is. Vooral met betrekking tot de verbreiding van het Anglicanisme over de gehele
wereld - wat in het koloniale tijdperk wel begrijpelijk was - moet dit beginsel wel
aanleiding zijn tot spanningen binnen de eigen gemeenschap. Hij steekt dit ook niet
onder stoelen of banken. Bijzonder belangrijk is de nadruk die de schrijver legt op
het liturgisch karakter van de Anglicaanse gemeenschappen. Hij maakt de mate
van deelname van de gemiddelde Anglicaan aan de liturgie-vieringen in concreto
niet erg duidelijk. Dit is jammer, want dat zou een goed beeld gegeven hebben van
het dagelijkse leven van die Kerk. Al met al een zeer nuttig boek. In zijn voorwoord
zegt de schrijver: ‘Ik vraag mij soms af wat ik zou willen zijn, als ik geen Anglicaan
was. Ik denk dat het antwoord vermoedelijk is “presbyteriaan”’. Dit is dan ook iets
dat de lezer niet mag vergeten: in de Anglicaanse gemeenschap zijn vele
gezichtshoeken, dit is er een van, goed en prettig onder woorden gebracht, maar
wel beperkt. Het kon ook niet anders.
A.J. Boekraad

Carl Holenstein
Der Protest der Priester
(Kritische Texte), Benziger Verlag, Einsiedeln, 1970, 40 pp., DM./Schw.
F. 4,80.
Dokumenten van de ‘Versammlung Europäischer Priestergruppen’ van 5 tot 10 juli
1969, parallel aan het tweede Europese symposion van bisschoppen te Chur belegd.
De originele dokumenten worden ingeleid door C. Holenstein; het verslag van Mgr.
Dr. J. Dellepoort van een enquête over ‘de priester in de wereld van vandaag’
toegevoegd. Vérgaande eenzijdigheid in de voorstelling en gebrek aan nuance in
de formulering schaden de geloofwaardigheid van deze dokumenten.
S. Trooster

R. Metz en J. Schlick
RIC 69 Répertoire de l'année 1969
Cerdic, Strasbourg, 1970, 490 pp., FF. 120.
Dit nieuwe repertorium heeft bibliografische referenties samengebracht die betrekking
hebben op alle actuele onderwerpen van het godsdienstig leven, behandeld in de
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loop van het voorbije jaar. Vandaar zijn naam RIC, Répertoire bibliographique des
Institutions Chrétiennes. Aanleiding tot de publikatie van dit werk was de
wetenschappelijke arbeid van de theologische faculteit van de Staatsuniversiteit te
Straatsburg. Jaarlijks plannen de professoren van dit instituut een technisch
colloquium (Le lien matrimonial: mei 1970; Groupes informels dans l'Eglise: 1971).
Met dit doel stelden zij een bibliografie op voor het gehele domein der
godsdienstwetenschappen en vertrouwden deze gegevens aan een ordinator 346
toe. De bekende theoloog en canonist R. Metz nam met de assistent J. Schlick de
redactieleiding waar. Voor nagenoeg elk Europees land, voorts voor Afrika, Canada,
USA, enz. waar de boeken of tijdschriftartikelen verschenen zijn, werd een lijst van
auteurs alfabetisch gerangschikt, hun naam wordt gevolgd door de titel van het
werk. Voor de naam van elke auteur staat een codegetal dat uit cijfers en letters
bestaat. Van de eerste twee cijfers geeft het eerste grofweg de aard van de
belangrijkheid aan die stijgt van 0 tot 2; het tweede de kerkelijke denominatie waartoe
de schrijver behoort (0 = onbepaald; 1 = anglikaans; 2 = katholiek; 3 = orthodox; 4
= protestant). Dan volgt het siglum van het land in letters (bijv. Nl = Nederland), en
het volgnummer dat de titel heeft gekregen in de alfabetische lijst der auteurs.
Tenslotte is een uitgebreide index van onderwerpen in het frans, en een aanvullende
kortere lijst van trefwoorden in het engels, duits, spaans en het italiaans voorzien.
Wij hopen maar dat ook voor de volgende jaren de redactie haar werk voortzet en
zo mogelijk nog verbetert.
S. De Smet
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Noam Chomsky
Taal en mens
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1970, 158 pp., f 14,50.
De indeling van het boek lijkt verleidelijk. Verleden, heden en toekomst heten de
hoofdstukken en men verwacht dus mededelingen te zullen krijgen over de
mogelijkheid van kennis en uitspraken over die kennis van het verleden, het heden
en de toekomst. In werkelijkheid geeft de schrijver in het eerste hoofdstuk een kritiek
op de taalfilosofie van het verleden, die men voor de beoordeling daarvan goed
moet kennen, daarna komt dan een uittreksel uit de eigen theorie en tenslotte een
soort overzicht van de vragen waar men nu nog voor staat. Tegen de taaltheorie
van Chomsky op zich zelf kan een overwegend bezwaar worden aangevoerd. Als
hij b.v. uitgaat van de opmerking dat de zin ‘Ik keur Jans drinken af’ betrekking kan
hebben op het feit dat Jan drinkt maar ook op de aard van zijn drinken, dan geldt
dat alleen in laboratoriumomstandigheden. In de werkelijkheid van de taal blijkt altijd
uit het gebruik in een bepaalde context wat een zin betekent. Feitelijk wordt hier
dus een statisch onderzoek naar de taal gedaan, afgesneden van haar dagelijks
gebruik. Juist in verband met de titel van dit boek is het belangrijk dat deze theorie
nooit het ontstaan van nieuwe namen voor oude begrippen kan verklaren, evenmin
als verklaard kan worden hoe de naamgeving van een nieuw begrip tot stand komt,
laat staan hoe dat begrip zelf ontstaat. Toch is dit ontstaan het wezen van de
menselijke geschiedenis. Over de geest van de mens, die steeds historisch bepaald
is, zegt dit boek dus niets.
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C.J. Boschheurne

Claus Uwe Hommel
Chiffer und Dogma
Vom Verhältnis der Philosophie zur Religion bei Karl Jaspers
EVZ-Verlag, Zürich, 1968, 263 pp., DM. 26,-.
Dit werk werd oorspronkelijk geschreven als dissertatie voor de filosofisch-historische
faculteit van de Universiteit te Bazel. Na een historisch overzicht over de relatie
tussen filosofie en godsdienst, waarbij men zich verwondert dat een promotor zoveel
onjuistheden heeft laten passeren, wordt de rest van het boek gewijd aan de
opvatting van Jaspers over deze relatie. In zijn door vele noten bevestigd onderzoek
benadrukt de S. Jaspers' ‘religieuze’ instelling die hem als filosoof dwingt de
godsdienst, speciaal de christelijke godsdienst, en dan weer het katholicisme, te
verwerpen. Tegelijkertijd heeft het bestaan van de godsdienst toch ook weer zijn
nut voor de filosofie. Men krijgt de indruk dat Jaspers meer spreekt over het
misverstand van de godsdienst, soms veroorzaakt door het misbruik van de
godsdienst, dan over de godsdienst zelf. In verband met het Tweede Vaticaans
Concilie en de nieuwe theologie in verschillende kerken doet het boek bijna aan als
een anachronisme. Het is vreemd dat de auteur het nergens nodig vindt hierop te
wijzen, zoals hij het ook blijkbaar niet nodig vindt zich af te vragen, of Jaspers zich
eigenlijk wel met het fenomeen van de godsdienst bezighoudt in zijn kritiek op de
godsdienst. Voor kenners van Jaspers echter is dit een soliede studie over een
aspect van deze belangrijke existentiefilosofie.
J.H. Nota
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Gabrielle Russier
Lettres de Prison
précédé de Pour Gabrielle de Raymond Jean
Editions du Seuil, Paris, 1970, 140 pp..
Regelmatig groeit in Frankrijk een fait-divers uit tot een zaak van nationale betekenis.
De Latijnse tolerantie toont dan als het ware haar ware gelaat: getolereerd wordt
alles, voor zover het binnen het privé-domein blijft en de maatschappelijke
consequenties van het doorbroken taboe niet getrokken worden. Gabrielle Russier
is de twee-en-dertigjarige lerares die met een van haar leerlingen, een jongen van
zestien, een verhouding heeft gehad, hiervoor tot twee maal toe in de gevangenis
is terecht gekomen, en tenslotte zelfmoord heeft gepleegd. Heel Frankrijk - van de
sensatiepers tot de politieke en academische kringen - is door dit voorval in rep en
roer gebracht. Zoals Raymond Jean (romancier, professor, specialist van de nouveau
roman), een vriend van Gabrielle Russier, in een erg mooi voorwoord schrijft: een
drievoudig taboe werd door Russier gecontesteerd: dat van de pedagoog die geen
sentimentele relatie mag hebben met zijn student; dat van de vrouw die geen
verhouding mag hebben met een man, vijftien jaar jonger dan zijzelf; en tenslotte
dat van de onaantastbaarheid van het gerecht. Want - R. Jean weet het op een
genuanceerde en overtuigende wijze voor te stellen - de ‘fout’ van Russier bestond
erin dat ze niet aan zelfbeschuldiging wilde doen. ‘Elle n'a pas vu qu'on lui reprochait
moins les actes qu'elle avait faits qu'une certaine façon de les avoir faits’ (p. 62),
en uit de reeks brieven die Gabrielle geschreven heeft (aan vriendinnen, aan R.
Jean, en haar echtgenoot) lees je met verbijstering hoe bepaalde vormen van
authenticiteit gebrandmerkt worden. Zoals het hele geval Russier angstaanjagende
perspectieven op de Franse maatschappij anno 1969 openbaarde, zo is dit boek in
zijn tweeledige vorm (de simpel-ontroerende getuigenissen van Russier; de gevoelige
maar maatschappelijk-betrokken situering van Jean; naar mijn gevoelen een beetje
te voorzichtig: maar in die context is het misschien de taal die het best gehoord kan
worden) veel meer dan een document: het biedt een reflexieve kans voor eenieder
die betrokken is bij zovele uiteenlopende dingen en onderwerpen als: het lot van
de vrouw, de puber; de verhouding leraar-leerling; de evolutie van de zeden in deze
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maatschappij; de ‘mentaliteit van links’ (een belangrijk facet van het hele geval); en
nog vele andere, want het is alsof door één accent te verplaatsen de hele structuur
van de westerse neo-kapitalistische maatschappij in al haar voegen gaat kraken.
E. De Kuyper

Maud Mannoni
Le psychiatre, son ‘fou’ et la psychanalyse
Editions du Seuil, Paris, 1970, 270 pp..
Dit nieuwe geschrift is een uitloper van twee vorige studies: L'Enfant arriéré et sa
mère (1964) en L'Enfant, sa maladie et les autres (1967). Een uitloper ervan en een
verruiming van S'sters gespecialiseerd terrein van de kinderpsychiatrie tot de
antipsychiatrische thematiek. Deze verruiming, hoe eigenaardig het ook moge zijn
op het eerste gezicht, betekent een radicalisering van haar aanpak. Zij blijft getrouw,
meer dan ooit, heb je de indruk, aan de denkrichting van Lacan, maar legt een
enorme belangstelling aan de dag voor de antipsychiatrische scholen buiten Frankrijk,
met name in de Angelsaksische landen, Italië en Latijns-Amerika. Deze ruime blik
is verrassend in de Franse context. Wat in deze anti-psychiatrische school zo
dynamisch aandoet en zo hoopgevend is, spruit
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voort uit de zelf-kritische houding die eraan ten grondslag ligt. Velen menen hierin
een nieuwe vorm van dogmatisme te ontwaren. Naar mijn mening ten onrechte,
omdat de koers grondig gewijzigd is. Men wenst de geesteszieke niet meer af te
zonderen van de gemeenschap en in een instelling (en champ clos) te ‘genezen’;
maar men projecteert het verschijnsel ‘geestesziekte’ op de hele maatschappij. De
maatschappij wordt in het geesteszieke proces actief betrokken en op die manier
kunnen er - eindelijk - nieuwe perspectieven open komen. Vandaar de angst van
deze psychiaters om etiketten te plakken en hun eerste grote bekommernis: de
identificatie met de zgn. ‘patiënt’, het op zichzelf betrekken van de ‘ziekte’. In een
formule van Mannoni, met Lacaniaanse bijklanken: ‘chercher à entendre l'enfant
comme sujet en proie au désir, non l'intégrer comme objet de soins dans des
systèmes divers de récupérations, lui raptant toute parole personnelle’. Of: ‘Nous
sommes tentés de rejeter notre folie, et c'est ce refoulé en nous qui nous interpelle
dans le dire de la folie de l'autre’ (p. 230). Haar maatschappelijk engagement gaat
Mannoni beslist niet uit de weg, maar voortdurend ook verweert zij zich om zichzelf
en haar patiënten niet in een nieuw getto te doen opsluiten, dat wel eens het getto
van de politiek zou kunnen zijn. Ondubbelzinnig stelt ze in een addendum: ‘mon
combat demeurera le même: un combat contre la manipulation de l'individu,
manipulation qui est violence, quelle que soit l'idéologie qui la sous-tend’ (p. 246).
En een betekenisvolle voetnoot: ‘Cette prise de position ne vise nullement à
l'apolitisme de l'analyste. Elle vise à marquer le champ restreint qui est le sien champ qui n'a pas à recouvrir l'action politique mais à permettre l'existence de
celleci’ (p. 246).
Door dit opengooien van de psychiatrische activiteit naar buiten, door het nauw
betrekken van de maatschappij in het psychiatrische proces worden onvermijdelijk
ook alle ‘buitenstaanders’ erbij betrokken. Vanuit een erg gespecialiseerde optiek
krijgt eenieder een stimulerende en uitdagend nieuwe kijk op onze hedendaagse
maatschappij. De problemen die in de anti-psychiatrie opgeworpen worden, zijn zo
acuut en maatschappij-gebonden dat ze eenieder in zijn zwakste en gevoeligste
plekken raakt. Anderzijds (voor mij al even boeiend): een model van kritische actie
die met vrucht in vele andere sectoren nagevolgd zou kunnen worden. Of: hoe een
afgezonderde sector van de wetenschappen door zelfkritiek zichzelf aan het
omvormen is, en de ruim-maatschappelijke context daarbij betrekt.
Eric De Kuyper

Olivier Guichard
L'Education nouvelle Plon, Paris, 1970, 122 pp..
Guichard is de opvolger van Edgar Faure, als minister voor opvoeding in het Frankrijk
van Pompidou. Beslist een moeilijke taak! Niet alleen omdat de
onderwijsproblematiek in Frankrijk - misschien meer nog dan elders om historische
redenen - bijzonder scherp en pijnlijk aan de orde is, maar vooral omdat hij de
wending die Faure aan dit departement gegeven had (in '68) ‘op zich moest nemen’
en verder zien uit te werken. Over zijn voorganger schrijft Guichard trouwens niet
zo veel in dit boekje - een verzameling van een viertal redevoeringen, met een inen uitleiding - maar nog typerender voor zijn hele aanpak is de manier waarop hij
over het trauma ‘mei '68’ handelt. Het wordt beschouwd als een overgang en
overbrugd met zulke fraaie omschrijvingen als ‘les changements qui se sont produits
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récemment’. Het erge is, dat Guichard helemaal niet blind is en heel duidelijk ziet
waar het om gaat, dat merk je tenminste af en toe; maar hij hult de moeilijkheden
liever in een rookgordijn van retoriek die hij op de koop toe nog de allures weet te
geven van een ‘kritische’ en ‘realistische’ kijk op de zaak. Blijkbaar is deze ‘éducation
nouvelle’ er uiteindelijk alleen op uit een consensus te bereiken, maar dan op zo'n
niveau dat het helemaal geen zin heeft die te bereiken!
Eric De Kuyper

Geschiedenis
Grant, Michael - The Ancient Historians. - Weidenfeld and Nicolson, London,
1970, 486 pp., 85/-.
Jedin, Hubert, hrsg. - Handbuch der Kirchengeschichte. Band V. Die Kirche
im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. - Herder, Freiburg, 1970,
XXX en 670 pp., DM. 110,-.
Nübel, Otto - Mittelalterliche Beginen-
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und Sozialsiedlungen in den Niederlanden. - J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen, 1970, 335 pp., DM. 34,-. Lw. DM. 39,50.

Luc Schepens
1940
Dagboek van een politiek conflict
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 240 pp., BF. 195,-.
In deze historische monografie worden nagenoeg alle belangrijke documenten
bestudeerd die betrekking hebben op het politiek conflict tussen koning Leopold III
enerzijds en de regering Pierlot anderzijds, tijdens de korte periode van 10 mei tot
22 oktober 1940. Omdat de schrijver zich voor subjectiviteit in deze onderneming
heeft willen behoeden, plaatste hij de documenten in chronologische volgorde. Aldus
verkreeg deze monografie tevens het aspect van een dagboek. Dag aan dag volgen
de documenten, zorgzaam ingeleid en scherp ontleed, de ontwikkelingsstadia van
een conflict waaraan de auteur telkens een hoofdstuk heeft gewijd. Het eerste
hoofdstuk beslaat de periode van 10 tot 30 mei, ‘de achttiendaagse veldtocht’, het
tweede gaat van 30 mei tot 10 juli en heeft als titel meegekregen ‘het tragische
misverstand’, het derde hoofdstuk tenslotte geeft een overzicht van de periode vanaf
10 juli tot en met 22 oktober, periode die de ‘tijd der vergissingen’ wordt geheten.
Elk van deze drie capita besluit met een judicieus genuanceerd oordeel. In zijn
verantwoording zet de schrijver zijn werkmethode uiteen, inzonderheid de wijze
waarop hij zijn bronnenmateriaal verzameld heeft en kritisch geëvalueerd. Zijn
stellingname bijv. tegenover de mémoire-literatuur (M.-H. Jaspar, P.H. Spaak, Graaf
Capelle, Hendr. De Man) lijkt ons wel een schoolvoorbeeld van moderne historische
kritiek. Tenslotte vindt men in de Bijlagen, behalve een overzichtelijke kaart van het
militair operationeel verloop van de achttiendaagse veldtocht, een serie
belangwekkende teksten waaronder het zogenaamde ‘politiek testament’ van Leopold
III, een ongetwijfeld zeer lezenswaardig stuk dat wel begin 1944 werd opgesteld,
maar niettemin de houding van de koning in het conflict goed belicht. Schepens
stelt dat de oorzaak van dit conflict ‘alleen en uitsluitend’ te zoeken is in een
verkeerde interpretatie van art. 68 van de Grondwet. De koning zou bij de interpretatie
daarvan geïnspireerd zijn door het voorbeeld van zijn vader in 1914. Geheel te
goeder trouw en doordrongen van de verplichting welke zijn grondwettelijke eed
inhield, beschouwde hij het opperbevel over het leger als een koninklijk prerogatief.
Hiertegen heeft de regering aanvankelijk niets ingebracht, ofschoon een aantal van
haar leden de interpretatie van de vorst moeilijk kon billijken. Terzake was immers
geweten dat zowel Leopold II als de stichter van de dynastie een andere gedragslijn
hadden gevolgd dan Albert I en zijn onmiddellijke opvolger. Bijgevolg had de regering
het recht inspraak te eisen bij het oorlogsbeleid, toen de koning zich meer als
opperbevelhebber dan als staatshoofd leek te gedragen. Een tweede element in dit
conflict was gelegen in het standpunt welke de regering had ingenomen betreffende
de verplichtingen van België ten overstaan van de geallieerden. Dit standpunt was
gebaseerd op morele en niet op wettelijke criteria. Terecht liet de koning dan ook
opmerken dat België geen enkele contractuele verplichting had de strijd voort te
zetten aan de zijde van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die bij herhaling
geweigerd hadden enige verbintenis aan te gaan voor het naoorlogse lot van ons
land, voor wiens onafhankelijkheid zij zich slechts garant stelden in geval van een
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Duitse aanval. In de verwarring van de overrompeling werd dit conflict nog scherper
toen, tegen de wil van de regering in, de koning weigerde het bezette gebied te
verlaten waar hij als krijgsgevangene het lot van het verslagen leger hoopte te
dragen. Harerzijds nam de regering, eveneens te goeder trouw, de wijk naar het
buitenland en noemde de capitulatie, voordat zij het geschreven protocol hiervan
gezien had, een wapenstilstand en een verraad. Het was de herderlijke brief van
kardinaal van Roey die volgens de auteur de regering aanzette het roer om te gooien
en tot een toenadering met de vorst te komen. Zoals vaak vloeiden uit een tragisch
misverstand een serie even tragische vergissingen. Dat kon niet anders, daar de
ideeën in de kringen van het bezette gebied hoe langer hoe meer divergeerden van
die van de regering in ballingschap. Terwijl de eersten stagneerden in stugheid,
evolueerden de laatsten met de steeds verder schrijdende internationale ontwikkeling.
De voortreffelijke studie van Schepens, streng afgebakend als zij is, biedt een
boeiend stuk geschiedschrijving van een recente periode. Al hadden we gaarne ook
nog iets meer vernomen over de achtergronden en de openbare opinie in binnenen buitenland, we dienen de auteur geluk te wensen om zijn sereen en objectief
werk.
S. De Smet
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M. Goote
Tachtig Jaar Nederland (1880-1960)
Schets van de Ontwikkeling op Politiek, Sociaal en Economisch Gebied
4

Kok, Kampen, 1969 , 176 pp., f 5,90.
Dit voor de middelbare scholen bedoelde boekje trok mijn aandacht omdat bij mijn
weten van wetenschappelijke zijde nog weinig breedopgezette interpretatie van
deze tijd beschikbaar is. Door heel het boekje loopt iets van verbazing: de schrijver
zet het licht op de mensen van toen en beschrijft hun reactie op de vele
veranderingen. Daarbij krijgen in eenvoudige taal - waarbij opmerkelijke cijfers niet
geschuwd worden - concrete zaken als woningsituatie, landbouw, verkeer,
industrialisatie, de havengebieden, de koloniën - een hechte band werd losgescheurd
-, de strijd tegen het water, de vrouwenemancipatie, de buitenlandse positie, de
crisis, de oorlog en de periode na 1945, de aandacht. Met enkele streken ontstaat
er een beeld; enkele toetsen suggereren een pointe; er blijft ruimte bestaan voor
de lezer. Het geheel zou wellicht aangevuld kunnen worden met fragmenten originele
tekst rond controversiële thema's. Zoiets biedt kans tot oordeelsvorming in historische
context; en dat is wat geschiedenis kan bieden.
Th. de Jong

Karl Buchheim
Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918
Vorgeschichte, Aufstieg, Niedergang
Kösel Verlag, München, 1970, 304 pp., DM. 15,80.
Dit boek bevat niet een chronologie van het Rijk van 1871, maar probeert het te
plaatsen in het geheel van de Duitse geschiedenis. Het komt in deze studie niet
aan op de feitjes, maar op de visie.
Nadrukkelijk houdt schr. zich bezig met de voorgeschiedenis. Hij wijst - zeer
terecht - op het hegelianisme (waarin de staat als machtsinstelling de voorrang heeft
gekregen boven de mens) en het bonapartisme (het regeren via militaire macht en
plebisciet) om de ontwikkeling van de Duitse geschiedenis in de negentiende eeuw
en vooral de politiek van Bismarck goed te verstaan. Hij gaat dan wel wat ver, door
een analogie te willen zien tussen de titel ‘prins-president’ van Napoleon III (voor
diens verheffing tot keizer) en Bismarcks titel ‘vorst-rijkskanselier’ (bij mijn weten
wordt Bismarck nooit zo aangeduid). Maar het is onmiskenbaar hoe Bismarck gebruik
maakt van bonapartistische elementen in zijn politiek. Deze Bismarck is natuurlijk
de hoofdfiguur in dit boek. Zonder hem zou ook wel ooit een Duitse eenheid tot
stand gekomen zijn, maar dat het gegaan is zoals het ging en dat deze staat met
vooral deze constitutie het resultaat was, is vooral aan hem ‘te danken’. Dat het een
Klein-Duitsland zou zijn met een Pruisisch overwicht, was haast onvermijdelijk Oostenrijk was niet in staat een daadwerkelijk alternatief te bieden -, maar dat in de
nieuwe staat Bismarck de hoofdrol bleef spelen zou in de toekomst zeer kwalijke
gevolgen hebben. Na zijn aftreden bleek - onder een heel ander soort Keizer dan
Wilhelm I - de stabiliteit sterk ondermijnd te zijn. Dat maakte het nog moeilijker om
tot een democratisering te komen. De staat bleef achter bij de maatschappelijke
ontwikkelingen, vooral in Pruisen. Natuurlijk kan dit niet alleen aan Bismarck verweten
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worden; de leidende personen na hem - de Keizer voorop - hebben ook gefaald.
Het rijk is uitgelopen op een militaire dictatuur, de laatste twee jaren van de oorlog.
Met schr. ben ik het eens dat de staat van 1871 niet de naam ‘Reich’ verdient; want
het universele en het bondskarakter van het oude Heilige Roomse Rijk ontbrak
volledig aan deze nationale staat. Toch zie ik er minder een onderbreking van de
continuïteit in de Duitse geschiedenis in dan schr.. Een groot-Duitse oplossing in
1848 mag dan wel wenselijker zijn, maar gezien de voorafgaande geschiedenis en
de gegroeide verhoudingen was - in 1870 - alleen een klein-Duitse oplossing
haalbaar. Zoals gezegd: het tekortschieten van het Habsburgse Rijk (!) is er mede
de oorzaak van. Al met al bleef er ook in de staat van 1871 genoeg menselijkheid
en redelijkheid bewaard, groeide er een eenheid die het particularisme overwon,
ging zelfs Pruisen steeds meer op in het Rijk. De Weimarrepubliek - deze keizerloze
en gedemocratiseerde voortzetting van de staat van 1871 - was in dat opzicht al
weer een grote vooruitgang. 1918 was in zoverre een breuk dat het monarchale
karakter van Duitsland verloren ging; ware dit niet gebeurd dan zou de breuk van
1933 vrijwel zeker niet hebben plaats gevonden. Want de echte breuk in de Duitse
geschiedenis ligt in 1933: toen verdween voor vele jaren alle menselijkheid uit de
Duitse staat.
Marcel Chappin

Streven. Jaargang 24

557

Biografie
Dickinson, H.T. - Bolingbroke. - Constable, London, 1970, 397 pp., 90/-.
Havemann, Robert - Fragen, Antworten, Fragen. - Piper & Co., München, 1970,
302 pp., DM. 24,-.
Heren, Louis - No hail, No Farewell. - Weidenfeld & Nicholson, London, 1970,
277 pp., 55/-.
Johnson, Lady Bird - A White House Diary. - Weidenfeld & Nicolson, London,
1970, 806 pp., 98/-.

W.K. Hancock
Smuts
Vol. I: The Sanguine Years 1870-1919
Vol. II: The Fields of Force 1919-1950
Cambridge University Press, London, 1962-1968, 619 en 590 pp., 140/-.
Voor wie de gebeurtenissen op het politieke wereldtoneel gedurende de eerste helft
van deze eeuw enigszins heeft gevolgd is ‘Smuts’ meer dan een naam. Het is een
begrip. Het begrip van de uiterst veelzijdige staatsman die, ofschoon zijn hele leven
lang verbonden gebleven aan zijn betrekkelijk kleine stamland, Zuid-Afrika, toch
een uiterst belangrijke rol speelde in de internationale verwikkelingen van zijn tijd.
Eensdeels doordat zijn rondborstige eerlijkheid hem tot vertrouwensman maakte
van vrijwel alle staatslieden der grote mogendheden. Anderdeels omdat hij bij uitstek
beschikte over de gaven van een bemiddelaar, die deze gaven onwankelbaar in
dienst stelde van het behoud van de vrede.
Deze eigenschappen stonden natuurlijk niet op zichzelf. Jan Christiaan Smuts
bezat niet alleen een diepe en uitgebreide kennis van het recht en van de
internationale verhoudingen, niet alleen een helder inzicht in de wereldproblemen
en het vermogen zijn gedachten bondig en scherp te formuleren, maar ook een
grote wendbaarheid van geest, die hem in staat stelde zich snel aan te passen aan
de gegeven omstandigheden en zich nimmer aan een eenmaal ingenomen standpunt
te laten vastroesten. Hij liet noch zijn wetenschap noch zijn vertrouwelijke omgang
met de grootsten en de machtigsten van zijn tijd ooit de overhand krijgen over zijn
gezonde Boeren-verstand. Hij was een wijs man - en dát bedoelden zijn landgenoten
met de bijnaam ‘Slimme Jannie’, die zij hem schonken.
In twee omvangrijke delen heeft Sir Keith Hancock nu het leven van deze hoogst
merkwaardige staatsman vastgelegd. Sir Hancock werd kort na Smuts' overlijden
belast met het samenstellen en ordenen van een Smuts-archief, waarvan de kern
zou worden gevormd door de papieren uit Smuts' eigen nalatenschap. Die
nalatenschap was uitzonderlijk rijk, omdat Smuts zijn hele leven lang een uitgebreide
correspondentie onderhield niet alleen met allerlei staatslieden, maar ook met talrijke
persoonlijke vrienden over de hele wereld. Biografen van staatslieden, die uitsluitend
of in hoofdzaak vanuit hun eigen regeringscentrum opereerden, krijgen het steeds
moeilijker om de achtergronden van de overwegingen en de beslissingen dezer
staatslieden te achterhalen, omdat daar soms maar heel weinig van in geschrifte
te vinden is. De telefoon is de aartsvijand van zulke biografen. Smuts echter zag
zich wel gedwongen alles op papier te zetten. Als jonge man ging hij naar Engeland
om te studeren - en schreef hij naar huis. Eenmaal terug in Zuid-Afrika bleef hij zijn
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vrienden in Engeland schrijven. Zijn hele verdere leven vertoefde hij afwisselend
gedurende kortere of langere perioden óf in Engeland óf in Zuid-Afrika en moest hij
dus wel heen en weer blijven schrijven. Aan zijn vrienden en collega's in Engeland
over zijn inzichten in de wereldsituatie en het beleid van het Britse Gemenebest en
over zijn bevindingen in Zuid-Afrika. Aan zijn vrienden en collega's in Zuid-Afrika
over zijn inzichten in de Zuidafrikaanse politiek en over zijn bevindingen in Londen
of een enkele maal elders. Uit elke periode in zijn leven zijn er vele brieven van hem
en aan hem, waaruit al zijn wisselende inzichten en stemmingen duidelijk spreken.
Hij is kortom een ideaal object voor een biograaf. Sir Hancock put rijkelijk uit het
vele materiaal dat hij heeft verzameld en dat maakt zijn boek meer dan een
feiten-aaneenrijgende beschrijving.
Zo'n levensbeschrijving zou op zichzelf al interessant en boeiend genoeg zijn. Al
van zijn jonge jaren af heeft Smuts een bewogen leven geleid. Dat begon reeds
met zijn sensationele benoeming tot Procureur-Generaal, tevens minister van Justitie
van de toen nog onafhankelijke Boerenrepubliek Transvaal in 1898. Hij was toen
28 jaar oud, twee jaar beneden de minimumleeftijd die de wetten van Transvaal
voor deze functie stelden. Hij was géén burger van Transvaal, maar een onderdaan
van Koningin Victoria, geboren in de Britse Kaapkolonie. Hij had daar gedurende
korte tijd
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de politiek van Cecil Rhodes, die tegen het beleid van de Boerenrepubliek in ging
gegesteund. En tóch! - Hij nam niet alleen politieke medeverantwoordelijkheid voor
de oorlog van de Boeren tegen Engeland, maar trok als ‘vechtgeneraal’ ook het
slagveld op. Maar een jaar na het tekenen van de vrede zat hij in Engeland om over
de toekomstige positie van Zuid-Afrika te onderhandelen. Hij benaderde de
toenmalige premier Campbell Bannerman niet met diplomatieke smoesjes maar
met de vraag op de man af: ‘Wat wilt U; vijanden of vrienden’. Het werd een
levenslange vriendschap. - Lloyd George nam hem op in zijn oorlogskabinet maar
tot het laatste toe bleef hij zich met hand en tand verzetten tegen het vredesverdrag
van Versailles, waar Lloyd George samen met Clémenceau een diktaat van maakte,
waar vroeg of laat een nieuwe oorlog uit moest voortkomen. - Hij was de naamgever
en een der voornaamste architecten van de Britse Commonwealth. - Hij was
Churchills voornaamste adviseur over de oorlog in Noord-Afrika en een der meest
intieme vertrouwelingen van deze magistrale oorlogsleider tegen Hitler. Bovendien
nam hij al die tijd nog intensief, lange tijd als premier, deel aan het politieke leven
van zijn eigen land en zag hij zich geconfronteerd met alle problemen daarvan, niet
het minst het probleem van de rassenhaat, die door zijn tegenstanders naarstig
werd gepreekt en aangewakkerd. Daarnaast onderhield hij een nimmer onderbroken
contact met zijn vrienden in de academische wereld, vooral onder de Fabians, met
wie hij voortdurend uitvoerig van gedachten wisselde over de idealen van de
staatkunde. Hij botaniseerde en kende als weinigen de natuur van Zuid-Afrika. Een
leven kortom van kleur en van onvoorselbare rijkdom aan belevenis en ervaring.
Voor een biograaf om van te smullen.
Maar Sir Hancock biedt, zoals gezegd, meer dan alleen een beschrijving van dat
leven. Rijkelijk puttend uit de brieven van Smuts en van anderen aan hem geeft hij
ook een prachtig beeld van de mens Smuts. Een levend beeld. Het is telkens weer
in zijn boek Smuts zelf die spreekt. De Smuts, die ondanks alles een eenvoudig
man is gebleven, wars van alle vertoon en van alle kunstmatig image-building. Een
vitaal man tot het laatst van zijn lange leven. Een sympathiek man zoals er weinigen
worden gevonden in het ras der staatslieden.
Menig staatsman mocht zich een biograaf als Sir Hancock wensen. Een kostelijk
boek.
Hans Hermans
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Hans Henning Herzog, Paul Oehlke
Intellektuelle Opposition im autoritären Sozialstaat
Luchterhand Verlag, Neuwied am Rhein, 1970, 217 pp., DM. 12,80.
Heel moeilijk en heel theoretisch boek over de crisisverschijnselen van de
geïndustrialiseerde maatschappij, die steeds meer staatsgebonden en gesocialiseerd
wordt. De auteurs behandelen de volgende thema's: de afgebroken opgaande
conjunctuur of de gevolgen van de crisis van 1929 - de toestand van de staat in
deze nieuwe maatschappelijke verbanden - de ideologie van de autoritaire sociale
staat - waarom komt het tot conflicten in een dergelijk staatsbeeld - aspecten van
een revolutionaire strategie. Het werk geeft een aantal degelijke verklaringen voor
recente maatschappelijke verschijnselen en een inzicht in de maatschappelijke
gedachten van een aantal filosofen, politicologen, economisten en sociologen.
A. Van Peteghem

Radoslav Selucky
Reform-Modell CSSR. Entwurf einer sozialistischen Marktwirtschaft
oder Gefahr für die Volksdemokratien?
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1969, 120 pp., DM. 2,20.
Een boek over de gebeurtenissen in Tsjechoslovakije, van een auteur die door het
regime verwend was en in Praag en Leningrad economie gestudeerd had. Het boek
geeft een kijk van binnenuit op de evolutie van het communistisch regime. Drie delen
gevolgd door een besluit: wat is het Stalinisme? de economische politieke crisis in
Tsjechoslovakije; de gebeurtenissen van 1968 in voorbereiding en uitwerking, en
tenslotte: welke betekenis heeft het Praagse experiment gehad voor de socialistische
wereld?
Het is geen gemakkelijk boek, enige kennis van de ideeën van de grote Marxisten
wordt verondersteld. Bovendien is het geschreven vanuit een eenzijdig
communistische optiek. Dat maakt dat er nogal wat vragen zijn die niet beantwoord
worden. Wat is de rol van de Sovjet-Unie geweest in de economische teleurgang
van Tsjechoslovakije? Is het zo zeker dat het Tsjechoslovaakse volk achter de
gebeurtenissen van 1948 stond of waren deze veeleer een staatsgreep van de
communisten? Tsjechoslovakije is een socialistische staat, maar dat wil niet zeggen
dat het communisme er in 1948 vrij aanvaard is.
A. Van Peteghem

Albert Speer
Inside the Third Reich
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 596 pp., 85/-.
Albert Speer zal altijd een van de meest raadselachtige figuren van de
wereldgeschiedenis blijven, ondanks zijn zelfbekentenissen. Wat bezielt een man
om in een boek te schrijven dat hij mee verantwoordelijk is voor Auschwitz (p. 376)
en dat hij ooit serieus ambieerde de opvolger te worden van de man die de schuld
was van Auschwitz (p. 165 en 485). Voor de schildering van de groep waarin dit
drama zich afspeelde, is dit boek van grote waarde. Het beschrijft uitvoerig de
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entourage van Hitler, althans voor zover de schrijver daarvan deel uitmaakte. Want
telkens stelt Speer uitdrukkelijk dat Hitler alle mogelijke diensten tegen elkaar
uitspeelde, maar hij gaat er van uit dat Hitler maar een ‘hofhouding’ had. Er is reden
om aan te nemen dat zelfs dat niet het geval was. Heydrich b.v. wordt maar een
keer, vrij terloops genoemd en Speer noemt hem niet als een van zijn rivalen voor
het opvolgerschap. Toch was dat zijn enige serieuze concurrent tot op de dag dat
hij gedood werd en toen was Speer zelf eigenlijk ook niet meer in de running.
Belangrijk is dit boek ook voor de architectuur van het Derde Rijk, maar men vraagt
zich daarbij af of Speer niet wist waarvoor zijn bouwwerken dienden. De oosterse
stijl zoals hij zijn eigen uit die periode noemde, met haar reusachtige gebouwen,
diende om de mens totaal te onderwerpen. Herhaaldelijk wijst de schrijver er op dat
Hitler opmerkte dat b.v. diplomaten zich klein zouden voelen. Deze bouwkunst
diende voor de totale onderwerping van mensen aan dingen. Maar deze vorm van
onderwerping speelde zich af in de steden. Merkwaardigerwijze noemt Speer namelijk
de andere bouwkunst van het Derde Rijk, de rustieke zoals die van von Erffa en de
namaak middeleeuws-Germaanse zoals een deel van het werk van Giesler niet.
Deze totaal andere stijlen dienden om het platte land en het dorp te ontmenselijken.
Speer is inderdaad in het totaal van het nazisme een vreemde eend in de bijt.
Duidelijk kwam hij tot zijn keuze voor de partij doordat hij een man van ‘law and
order’ was. Maar op dezelfde grond verhindert hij Hitlers vernietigingspolitiek aan
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het eind van de oorlog. Terwijl Hitler een, zij het hoogst vreemd argument heeft voor
deze vernietiging - het Duitse volk is na de nederdaag niet waard voort te leven stelt hij eenvoudig ze moeten wel voortleven. In de kringen van Hitler en zijn aanhang
moet dit als een zinloze kreet geweest zijn.
Het boek geeft ook een merkwaardige kijk op Hitler als een in wezen lui mens.
Maar als Speer, die dit duidelijk inzag, over Hitlers oorlogswil gaat spreken, dan
schijnt hij niet in te zien dat de aarzeling op dit punt bij Hitler ook een uitvloeisel is
van die luiheid. Daarna komt dan het drama van de in wezen inactieve man Hitler
die door zijn eigen handelingen in een positie is gekomen waarin hij voortdurend
moet handelen, zich daarom opwerkt tot een hem in wezen vreemde emotionaliteit
zonder dat die uitbarstingen bij hem zelf een indruk achter laten. Wispelturig in zijn
bevelen en gunsten zonder er aan te denken oude bevelen in te trekken, zonder
dat hem dat zelfs emotioneel mogelijk is. Het is hem te veel moeite om een
makkelijker weg te zoeken als de moeilijke niet tot het doel voert. Anderen moeten
koste wat het kost die weg gaan. Om een ouderwetse term te gebruiken: Hitler komt
uit dit werk te voorschijn als een amorfe figuur, die uit de aard der zaak lijdt aan
ernstige contactstoornissen. Het moeilijke is echter dat deze man duidelijk intelligent
is en zich duidelijk aan verschillende mensen op verschillende wijzen liet zien. De
vraag is nu: deed hij dat met opzet of niet. Om een werkelijk beeld van Hitler te
kunnen vormen zou men meer gedenkschriften moeten hebben van mensen die
hem even na gestaan hebben als Speer, waarbij men dan echter ook weer een
inzicht zou moeten hebben in de karakterstructuur van de schrijvers ervan. De
gevoelsarmoede van Speer zelf maakt dit geschrift merkwaardigerwijze betrouwbaar.
Het hele geschrift klinkt alsof de schrijver wil zeggen: ik begrijp nu dat ik fout heb
gehandeld en ik wil dat nu, omdat iedereen dat graag wil horen, ook wel toegeven,
want niemand kan mij nu toch meer iets doen. Speer zelf is waarschijnlijk even
gevoelsarm als zijn Führer, waarover hij steeds met een soort neerbuigende
vriendelijkheid schrijft. Maar hij had in zijn milieu geleerd wanneer men aangedaan
moest zijn. Bij vluchtelingen en zo. En hij is dan ook aangedaan als hij over hen
schrijft. Terwijl Hitler intelligent, lui en verwaand was, is Speer, ook nu nog intelligent,
actief en verwaand.
C.J. Boschheurne
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Berg, Prof. Dr. J.H. van den - Dieptepsychologie. - Callenbach, Nijkerk, 1970,
359 pp., f 29,50.
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Dr. J.P.C. Moors
Gezinsregeling
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1970, 313 pp., f 29,90.
Dit 16e deel in de medische reeks ‘Mens en Gezin’ is de handelsuitgave van een
proefschrift aangaande een onderzoek in een huisartspraktijk naar gedrag en houding
tegenover gezinsregeling. Bij dit interviewonderzoek in 1968 waren 261 echtparen
uit een tweetal Noordbrabantse dorpen betrokken. (Deze echtparen hadden een of
meer kinderen.)
Ongeveer 67% van de vrouwelijke respondenten wil naast het huishouden iets
erbij doen, bij voorkeur part-time. Ongeveer 30% van de ondervraagden acht het
buitenshuis werken van de vrouw een reden voor geboortenbeperking. Van de
onderzochte echtparen kreeg 16% een kind binnen acht maanden na de
huwelijksdatum. In het algemeen vindt men drie tot vier kinderen een ideaal aantal.
Ongeveer 45% van de ondervraagden is in het begin van het huwelijk of vlak na
de geboorte van het eerste kind begonnen met het toepassen van een
gezinsregelingsmethode. Bijna 90% van alle echtparen geeft op dat ze een of
meerdere methoden hebben toegepast (coïtus interruptus 53%, periodieke
onthouding 48%, orale anticonceptiva 35%, condooms 26%, ritmemethode 10%,
andere methoden 14%).
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Blijkens de interviews is en blijft de huisarts de aangewezen persoon om informatie
over gezinsregeling te verschaffen. Daarnaast wordt door velen prijs gesteld op een
cursus voor gehuwden en op een katholiek bureau voor geboortenregeling.
In een doorgevoerde attitudemeting komt o.m. tot uiting dat de dynamiek waarmee
de seksualiteit wordt beleefd, samenhangt met de intensiteit van de
geboortenregeling. Afgezien van het belang van de hier gerefereerde en nog vele
andere resultaten van dit doorwrochte onderzoek, heeft de auteur bewezen dat het
goed mogelijk is in een huisartspraktijk veel waardevolle informatie te verzamelen
omtrent het geboortenregelend gedrag van de patiënten. Dit laatste was overigens
al aannemelijk geworden door het onderzoek van Dr. P.G. Bekkering (De patiënt,
de ‘pil’ en de huisarts) en kon verwacht worden na de eerdere studie van de
niet-huisarts Dr. L.A.G.J. Timmermans (Huwelijksbeleving van katholieke
jonggehuwden). Beide laatstgenoemde boeken verschenen eveneens in de reeks
‘Mens en Gezin’.
J.J.C. Mailet

Rolf-Peter Calliess
Strafvollzug, Institution im Wandel
Beiträge zur Strafvollzugswissenschaft
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1970, 171 pp., DM.33,-.
Dit grondige onderzoek naar de strafvoltrekking bij mannelijke volwassenen in
Nordrhein-Westfalen wil een bijdrage zijn in het omvormingsproces van het vigerende
systeem. Uitgaande van de bekende tegenstelling tussen ‘beveiliging van de
gemeenschap’ en ‘resocialisering van de delinquent’, ontwikkelt de auteur gedachten
over veranderingen in de strafvoltrekking op korte en lange termijn. Hij voorziet
spoedige verbeteringen van het systeem via coaching van de delinquenten c.q.
gevangenen in groepen van 30. Verdergaande structurele veranderingen projecteert
hij aan de hand van allerlei modellen welke zich slechts op lange termijn laten
realiseren.
De insider in de betreffende literatuur - zie o.m. voorgaande publikaties in dezelfde
reeks - ontmoet in het onderhavige boek weinig nieuwe ideeën. Wellicht is de grootste
verdienste van Calliess dat hij gegevens uit recente studies heeft gecompileerd en
aan de hand van eigen onderzoek- en documentatiemateriaal opnieuw heeft
ingeraamd.
J.J C. Marlet

Simon Stuart
Say
An Experiment in Learning
Thomas Nelson, London, 1969, 219 pp., 42/-.
Simon Stuart is een Brits onderwijzer die in verschillende klassen van zijn school
kinderen van twaalf, dertien jaar of jonger hun moedertaal moet bijbrengen. Maar
hoe doe je dat: onderwijs geven in de eigen taal, opstellen leren maken, poëzie en
proza leren verstaan? Hoe breng je de kinderen belangstelling bij voor de nuances
van de taal en voor de diepgang van de letterkunde? Hoe leer je hun de goede
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zinsbouw, de valse beeldspraak, de symbolische betekenis van een duistere
versregel onderkennen? Hoe leer je hun het zinvol beschrijven van eigen
waarnemingen en het helder formuleren van eigen inzichten? Kun je dat door als
onderwijzer een vol lesuur lang aan het woord te blijven of door zelf alsmaar vragen
te stellen, waarin, goed beschouwd, het antwoord eigenlijk al besloten ligt? Ben je
met andere woorden een goed onderwijzer wanneer je het allemaal zelf wel weet
en op grond van die wetenschap je diploma hebt gehaald, maar de kunst niet verstaat
om je leerlingen te activeren in de beheersing van hun moedertaal?
Op die vragen heeft Simon Stuart al experimenterend met zijn verschillende
klassen het antwoord trachten te vinden. En zijn antwoord komt neer op het éne
woordje, dat de titel van zijn boek vormt: Say. Zoveel als: Zeg het zelf maar.
Zoekend en tastend heeft hij zijn weg naar dit antwoord gevonden. Hij heeft met
andere woorden geëxperimenteerd en hij verkeerde in de, wat dat experimenteren
betreft, benijdenswaardige positie van de Britse onderwijzer, die daarin over
aanzienlijk groter vrijheid beschikt dan zijn Nederlandse collega.
In dit boek beschrijft hij met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn experimenten,
zulks aan de hand van uitvoerige aantekeningen, die hij over elk van zijn lessen
heeft gemaakt - aantekeningen, waarin hij de reacties van zijn leerlingen op zijn
vragen en in hun onderlinge discussies grotendeels letterlijk heeft vastgelegd - en
aan de hand van de schriftelijke werkstukken, die zijn leerlingen hebben gemaakt.
Zijn boek bevat geen theorie; het mist iedere arrogantie van wetenschap. Het bevat
het uitermate boeiende verhaal van een man die moeizaam worstelt met het
probleem hoe hij ál zijn leerlingen, ook de grote groep van onverschilligen, tot actieve
be-
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langstelling in de behandelde stof kan brengen. ‘Zeg het zelf maar!’ In de toepassing
daarvan ging hij zo ver, dat hij na een jaar voorafgaande ervaring de eerste les van
een nieuwe klas in een nieuw schooljaar opende met terzijde zitten en zwijgen, tien
minuten lang, wachtend op de eerste leerling die iets zou vragen. Het duurde twee
of drie lessen eer de leerlingen begrepen waar hij heen wilde en nóg een aantal
lessen eer zij wilden meewerken, maar het resultaat was dan ook uitzonderlijk goed.
Vooral als men die vanuit Nederland bekijkt. Als men ziet wat voor verzen deze
onderwijzer met kinderen van 12 jaar kan behandelen - verzen, aan wier equivalent
uit de Nederlandse letterkunde de eindexaminandi van onze HBS niet of nauwelijks
toekomen, dan voelt men toch wel een gevoel van beschaamdheid in zich opkomen
over het peil van het Nederlandse taalonderwijs.
Er zou aan de hand van dit hoogst interessante boek nog veel kunnen worden
gezegd. Veel meer dan het kader van een boekbeoordeling kan bevatten. Het is in
een woord een boek dat geen enkele kritische leraar ongelezen mag laten.
Hans Hermans.

Walter Brandis and Dorothy Henderson
Social Class, Language and Communication
Routledge & Kegan Paul, London, 1970, 153 pp., £2.10.
Deze experimentele studie in de leerpsychologie bevat het verslag van twee
onderzoeken. Het eerste verslag, van de hand van Dorothy Henderson, gaat het
effect na van resp. de sociale klasse van de ouders, de aanleg en het geslacht van
het kind en de mate van de communicatie die het kind met de moeder heeft, op de
verschillende aspecten van de taal van het vijfjarig kind. Beschouwingen over het
verband van spreek- en taalvaardigheid en de sociale afkomst van kinderen besluiten
dit eerste onderzoek.
Het tweede verslag geeft ons een inzicht in de constructie en toepassing van een
maat om de communicatie van de moeder te meten op basis van gehouden
interviews. Dit verslag heeft, nog meer dan het eerste, een specifiek
researchkarakter. Bekwame onderzoeken, uitgevoerd volgens de regels van het
goede onderzoek op een gebied waar blijkt dat elk onderzoek leert hoeveel er nog
te leren valt.
G. Wilkens
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Kritisch Akkoord 1969
Manteau, Brussel, 1969, 135 pp..
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Kritisch Akkoord 1969 bevat een keuze uit in 1968 verschenen essays in Noorden Zuidnederlandse tijdschriften. De samenstellers zijn E. Van Itterbeek, B. Kemp,
A. Kossmann en L. Tegenbosch. De reeks artikelen begint met een kritisch credo
van C.J.E. Dinaux, uitgesproken op 3 april 1968 bij de uitreiking van de Prijs voor
Literaire Kritiek. Het is een kort maar rijk gestoffeerd stuk over zin, functie en methode
van literaire kritiek. Het opstel van J.J. Oversteegen, ‘D'Oliveira en de waarheid’, is
een uitstekende introductie voor wie met de analytische kritiek en
literatuurbeschouwing, zoals die in het tijdschrift Merlyn beoefend werd, nog niet
vertrouwd zou zijn. H. Romijn Meyer evalueert in de hier afgedrukte lezing, gehouden
voor het dertigste Nederlands filologencongres te Leiden, de analytische en
personalistische kritiek. De discussie tussen Cornets de Groot en Hendrik de Vries
over Staring, Bilderdijk en de ‘versbevrijding’ is een geval van historische kritiek.
De opstellen van Mark Insingel en Jan Vandamme pogen Gilliams te situeren in de
Europese letteren. C. Bittremieux neemt de afwezigheid van de laatste strofe van
Elsschots gedicht ‘Spijt’ achteraan in het ‘Verzameld Werk’ op de korrel. Phil Mertens
wijst op de invloed door P. Van Ostaijen uitgeoefend op de moderne schilderkunst.
Huug Kaleis toont de plotselinge radicale ommekeer aan die zich voltrok rond 1930
in Ter Braak, die ‘van Hegeliaans filosoof een Nietzscheaans psycholoog’ werd. Het
stukje van Corn. Verhoeven ‘Bij Lutkie’ is een prettige uitleiding van deze met zorg
en competentie opgestelde bloemlezing.
J. Gerits

Stijn Streuvels
Reinaert de vos
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 147 pp., geïll..
Zestig jaar na de eerste druk van Streuvels'
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bewerking van de Middelnederlandse Reinaert zorgde de uitgeverij DDB voor een
bibliofiele uitgave op duizend genummerde exemplaren. Misschien is er wel een
tegenspraak tussen de bedoeling van Streuvels, het oude kunstgoed als een levend
boek in de handen van alle Vlamingen te brengen die het niet in het Middelnederlands
genieten kunnen, en deze dure luxe-uitgave. Dit neemt niet weg dat de prozavertaling
van Streuvels, nauw aansluitend bij het origineel, tezamen met de tekeningen van
Gustaaf van de Woestijne, een brok cultuurgoed representeert dat zijn prijs
overwaard is, tenmiriste voor de bibliofiel die het boek niet louter als een
consumptieprodukt beschouwt, maar als een kostbaar bezit.
J. Gerits

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk
Jeugdwerk 1884-1892
Met een inleiding en verantwoording door Garmt Stuiveling
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 112 pp., f 7,90.
Ook een groots dichteres als Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (1869-1952)
is simpel begonnen, al vormen haar eerste proeven van dichten ontegenzeggelijk
een aanzet voor haar bekwaamheid en zeggingskracht. Zeventig gedichten - waarvan
vier in het Frans en drie in het Duits -, die zij schreef voordat zij haar eerste bundel
uitgaf in 1895, worden hier voor het eerst uitgegeven. Ze werden geschreven tussen
1884 en 1892, de periode van en na haar kostschooljaren. Liefde en vriendschap,
romantische adoratie voor op haar diepe indruk makende persoonlijkheden als
Albert Verwey en Jan Toorop, en religieus sentiment zijn ervan de voornaamste
‘ingrediënten’. Met alle intensiteit en gebrekkigheid vandien. Niettemin bieden deze
gedichten, om met de inleider te spreken, de kans om ‘ooggetuige te zijn bij de
wording en bewustwording van een groot dichterschap’.
Deze bundel werd honderd jaar na de geboorte van de dichteres op aantrekkelijke
wijze uitgegeven door Garmt Stuiveling, die in zijn inleiding en verantwoording van
de tekst niets te wensen overlaat.
P. Begheyn

Hermann Hettner
Literaturgeschichte der Goethezeit
Beck, München, 1970, 800 pp., DM. 25,-.
S. (1821-1882), vanwege zijn Das moderne Drama (1852) van blijvende betekenis
voor de literaire interpretatie in de 19e eeuw, heeft ook een Literaturgeschichte des
18. Jahrhunderts (1870) in druk gegeven, waarvan hier het 3e deel separaat is
herdrukt. De vraag waarom is niet zonder nuancering te beantwoorden. Uiteraard
heeft S. een eigen stem in het drukke literairprincipiële koor van de 19e eeuw en
de verouderde terminologie, de deficiënte periodisering, de achterhaalde classificatie
van figuren en groepen volstaan niet om hem af te schrijven voor vandaag. Mag hij
dan in zijn fundamenteel literatuurbeeld het humanistische ideaal van de klassieke
auteurs trouw blijven, ook gehandhaafd als maatschappelijkpolitiek ontwerp, dan
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wijst hij methodisch reeds vooruit naar 20e-eeuwse maatstaven, betrekt hij in de
discussie van zowel het individuele portret als de collectieve mentaliteit reeds de
maatschappelijke conditionering en vooral de verhoudingen tussen kunstwerk en
werkelijkheid. Deze totaliteitsbehoefte ligt echter wel erg dik uitgesmeerd, zodat de
informatieve waarde (overigens sedertdien in ijverig dissertatiewerk herhaaldelijk
gecorrigeerd of aangevuld) moeilijk als compensatie kan fungeren voor een
fundament, dat weliswaar historisch relevant is, maar voor de actuele tijd zonder
verrassingen blijft.
C. Tindemans

Klaus Scherpe
Werther und Wertherwirkung.
Zum Syndrom bürgerlicher Gesellschaftsordunug im 18. Jahrhundert
Gehlen, Bad Homburg, 1970, 107 pp. + 108 pp. facsimile, DM. 28,-.
Nog altijd gaat het sprookje om dat het publiceren van Goethes Werther-roman
(1774) een zelfmoordgolf in Europa uitlokte. S. onderneemt deze studie van de
reacties op deze roman niet om dit soort randfobie te weerleggen; integendeel somt
hij op en ontleedt hij zorgvuldig de directe redenen van afkeer en afwijzing, in
tegenstelling tot affectieve bijval en generatieinstemming. Werther was voor de
tijdge-
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noot een belediging en een uitdaging; het boek stoorde de verwachtingen van een
burgerlijk publiek, niet in hun intieme persoon maar in hun burgerlijke, collectieve
waardedromen. Werther was een afwijkende wijze van denken, een zich anders
opstellen tegenover de wereld en haar inhoud. Niet het sentimentalisme was de
oorzaak van het kritische onthaal, maar het (correcte) inzicht in het uithollende
subjectivisme. Deze vlijtige verzameling documenten (met facsimileafdruk van 4
anti-Werthers) getuigt welsprekend van de massale stormloop op gronden die in
het historische tijdbeeld centraal in de mentaliteit hebben gestaan.
C. Tindemans

W.A.M. Peters
Gerard Manley Hopkins
Basil Blackwell, Oxford, 1969, 213 pp., 45/-.
Na 15 jaar uitverkocht te zijn geweest werd dit proefschrift uit 1948 herdrukt. Volgens
het voorwoord bij deze tweede uitgave bracht de schr. geen wezenlijke veranderingen
aan.
Schr. zou volgens zijn eigen woorden nu minder apodictisch en wat bescheidener
geweest zijn met meer waardering voor de meningen van anderen. Bij een korte
hernieuwde kennismaking na 20 jaren komt deze studie op me af als een boek uit
één stuk met alle voordelen en nadelen vandien, een afgerond geheel maar ook
gesloten in eigen opvattingen.
Om dit essay te plaatsen kan hier het best verwezen worden naar de
oorspronkelijke inleiding. Het gaat de schr. om de uiteindelijke verklaring van Hopkins’
merkwaardig taalgebruik. Hij meent dat er een logische, deductieve lijn bestaat van
Hopkins’ levensbeschouwing naar zijn poëtische theorieën en vandaar naar zijn
soms weinig direct toegankelijke taal. Uit deze opzet volgt dat het essay een sterk
filosofische inslag heeft, die in huidige literatuur-kritische kringen niet overal
gewaardeerd zal worden. Maar wie de moeite wil nemen om zich ernstig in de
bijzondere gedichten van Hopkins te verdiepen, zal niet om deze studie kunnen
heenlopen. Als Hopkins een dichter voor dichters genoemd werd, dan is dit boek
een essay voor essayisten, gelukkig weer beter toegankelijk.
H. Peters

Theater
Esslin, Martin - The peopled wound. The plays of Harold Pinter. - Methuen,
London, 1970, 256 pp., 45/-.
Franco, Fiorenza di - Le théâtre de Salacrou. - Gallimard, Paris, 1970, 110 pp.
Hamelink, Jacques - De betoverde bruidsnacht. - De Bezige Bij, Amsterdam,
1970, 120 pp., f 8,90.
Hein, Jürgen - Ferdinand Raimund. - Metzlersche, Stuttgart, 1970, 88 pp., DM.
6,80.
Holmes, David M. - The art of Thomas Middleton. - Oxford University Press,
London, 1970, 235 pp., 55/-.
Knellessen, Friedrich Wolfgang - Agitation auf der Bühne. - Lechte, Emsdetten,
1970, 348 pp., DM. 42,50.
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Viviani, Annalisa - Dramaturgische Elemente des expressionistischen Dramas.
- Bouvier, Bonn, 1970, 187 pp.

Joachim Hintze
Das Raumproblem im modernen deutschen Drama und Theater
N.G. Elwert Verlag, Marburg, 1969, 252 pp., DM. 28,20.
Je mag van dit werk niet vragen dat het heel zorgvuldig nuanceert wat over zovele
decennia (van het naturalisme tot vandaag) door tientallen auteurs werd uitgewerkt
aan ruimtegevende principes en modellen. In de mate echter waarin dit recente
verleden reeds voor synthese vatbaar blijkt, is hier het onmogelijke gepresteerd:
een zinnige classificatie naar binnen en naar buiten. Ordenen naar buiten betekent
dan dat uit de veelheid van onderling sterk afwijkende voorstellen een steekhoudende
hiërarchie wordt achterhaald: de geestesen sociaalhistorische voorwaarden van de
naturalistische ruimte, die tot een objectivering van de dramatische plaats van
handeling voeren; de tegenbeweging, die een subjectivering voorstaat en in het
expressionistische drama en theater evolueert van scenische ruimte tot ruimtelijke
scène, waarin modellen (van milieumanipulatie en sociaaldeterminerende oorden
tot psychisch-vijandelijke plaatsen en maatschappijtypologische abstracties) en
expressie-
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middelen (symboliek van licht en kleur, dynamisering van de vloer, verticale
ontgrenzing van de ruimte) uitvoerig geanalyseerd worden, tot het meer recente
drama en theater, waarin allerlei tegenbewegingen voorlopig nauwelijks een
eenheidsbeeld opleveren, maar alvast de autonomie van de ruimte sterk opvalt.
Ordenen naar binnen houdt in dat S. naar interne functionaliteit speurt: decorativiteit,
sfeerevocatie, symboolkarakter, ruimtesuggestie, autonomie, met de daaraan
gekoppelde resultanten: identificatie, bewustzijnssplitsing, communicabiliteit,
ideologiefixering, illusieverfremdung. Wellicht valt af en toe het al te evidente van
een aantal conclusies te licht uit, maar het omvangrijke materiaal en de
periode-analytische inventaris geven het geheel toch een gewicht waardoor het
boek een waardevol instrument blijft in een nog intrinsieker te beschrijven dramaen theatergeschiedenis van de moderne mens.
C. Tindemans

Fritz Paul
Symbol und Mythos
Studien zum Spätwerk Henrik Ibsens
Wilhelm Fink, München, 1969, 150 pp., DM. 28,-.
In Het poppenhuis (Nora), Spoken en Een volksvijand ziet S. de eerste tekenen dat
Ibsen thematisch-stilistisch afscheid neemt van realiteit en realisme; van De wilde
eend af tot het slotdrama Als wij doden ontwaken, staat de symbolische verheviging
centraal die het subjectief-persoonlijke aan de kant schuift en wil doorstoten tot
algemeen-existentiële dimensies. In nauwkeurige detailinterpretatie rafelt S. ieder
van deze stukken uiteen, leidt de fundamentele impulsen af uit de esthetica van het
totale drama (taalskepsis en theatraliteitsautonomie) en plaatst aanleiding zowel
als resultaat in hun geestelijke samenhang (Kierkegaard, Nietzsche, Wagner tot E.
Cassirer en C.G. Jung filosofische resp. antropopsychische interpretatieve pogingen
van het symbool). Prettig vast te stellen is voor ons, dat S. de Nederlandse
Ibsenpublikaties met eigen waarde (G. Meir, C. Stuyver en de opstellen van A.
Bolckmans) niet alleen bibliografisch kent, maar ze ook constructief in zijn (wel erg
moeilijke) studie weet op te nemen.
C. Tindemans

Hans Heinrich Borcherdt
Das europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie 322-324), Rowohlt, Reinbek, 1969,
225 pp., DM. 6,80.
1

S.'s werk (1935 ) behoort tot de veel geciteerde basisoverzichten van het behandelde
thema en tijdperk en alleen daarom reeds is het beschikbaar stellen van de tekst
voor een nieuwe generatie te begroeten. Tegelijk is deze heruitgave méér; de
tekstbezorger R. Blank heeft er met een principieel opstel dat de
accentverschuivingen in de problematiek sedert 1935 fundamenteel aangeeft, voor
gezorgd dat het hele boek thans anders kan worden gelezen en geraadpleeegd:
minder als een classificerende synthese van de kunsthistorische kenmerken, meer
als een evolutiefase van een anti-illusionistisch irrationalisme naar een rationeel

Streven. Jaargang 24

illusionisme, d.w.z. een probleemgebied dat eminent terug te vinden is in de
hedendaagse strijdvragen van theater en andere kunstdomeinen. Naast de zakelijke
visie die een historisch karakter blijft behouden, is meteen een nieuwe dimensie
aangegeven die de relativering inhoudt van alle vaste waarden.
C. Tindemans

Heinz Schwitzke, Hrsg.
Reclams Hörspielführer
Reclam, Stuttgart, 1969, 671 pp., DM. 32,80.
Dit jongste lid van Reclams Führer-reeks bevat alle kwaliteiten die je bij dit soort
lexica verwachten moet: een deskundig samensteller, een genresituerend voorwoord
dat evolutietendensen signaleert en toch niet historiografisch wordt, een reeks
auteurs (216) en werken (410) die biografisch resp. inhoud- en vormbeschrijvend
worden geïntroduceerd, een verklarende vakterminologie, bibliografie van
tekstuitgaven en kritische literatuur en een overzicht van de luisterspelprijzen die
er in Europa te rapen vallen. In het voorwoord is het toch wel irriterend dat de recente
akoestische experimenten (al dan niet rechtstreeks afhankelijk van F. Knilli, M.
Bense of P. Pörtner en hun theoretische offensieven) onder de montagetafel worden
gepraat en in de
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tekstpresentatie helemaal niet aan bod komen. Deze teksten zijn de luisterspelen
van het huidige repertoire die inderdaad een kans maken microfoonvast te blijven,
zowel Duits- als vreemdtalige (opvallend vele Oosteuropese, maar ook Franse,
Britse en Japanse). Dat Nederland helemaal niet en België één enkele keer (C.
Bertin) voorkomt, kun je moeilijk de samensteller verwijten.
C. Tindemans

Peter Saccio
The Court Comedies of John Lyly A Study in Allegorical Dramaturgy
Princeton University Press, Princeton, 1969, 233 pp., $ 6,95.
J. Lyly (1554-1606), begraven in filologische tekstedities, anekdotisch geciteerd om
zijn ‘Euphuism’, wordt doorgaans afgeschreven voor het historische reliëf in de
theater-evolutie. Hij mag dan wel worden geplaatst als een vertegenwoordiger van
het hofdrama met zijn gecultiveerd ceremonieel, in het bewustzijn rechtstreeks
afhankelijk te zijn gebleven van de traditie van de religieuze mirakelspelen, stilistisch
helpt hem dit nauwelijks aan waardering. Hij schrijft geen rond plot, geen afgewerkte
figuren, geen emotionele spanning; integendeel onderscheidt hij zich door koele
intellectualiteit, een rationele organisatie van het drama waarin de alegorie als kern
en vorm niet als poëtisch franje wordt gehanteerd maar als een systematisch patroon.
S. is erin geslaagd in deze koele schema's een ziel en een bedoeling terug te vinden
en de negatieve factoren waardeert hij opwaarts als ‘situational’ en ‘icastic’ (i.t.t.
‘phantastic’), d.w.z. geen zinservaring maar ideeënexpressie, meer inzichtcreatie
dan identificatiesuggestie. S. suggereert dat dit soort dramatiek sleutelbetekenis
bezit voor het gehele Elizabethaanse drama. Uit de laatmiddeleeuwse spel- en
teksttraditie kwam een drama dat, hoewel seculier en humanistisch, de kracht
bewaard had om betekenis in beeld te brengen van de universele, metareligieuze
orde, van het bovenmenselijke in menselijke termen. Een (zwak) continuum is terug
te vinden in de morele ‘interlude’, en de mythologisch-idealistische ‘masque’, beide
echter uitwijkvormen van een rechtlijnige dramatische ontwikkeling.
C. Tindemans

Egil Törnqvist
A Drama of Souls. Studies in O'Neill's Super-Naturalistic Technique
Yale University Press, New Haven and London, 1969, 284 pp., 68/-.
Iedere nieuwe studie over O'Neill is van aard om de zalige wetenschappelijke rust
te verstoren. Ook deze nieuwste versie van de Zweedse docent (Amsterdam) grift
ongewone lijnen. S. vertrekt uit een gedocumenteerde thesis: O'Neills tragische
visie (geen visie op de tragedie) als een mengsel van psychologisch determinisme
en antiek volksfatalisme (zowel Grieks als Iers) met een revolterende vormelijkheid
die zowel tegen het conventionele theater als zijn vaderervaring aanrende. Duidelijk
meer emotie dan intellect. Als S. deze bestaansgrond poogt te omschrijven, komt
hij zowel bij het naturalisme als bij het expressionisme uit. Van het naturalisme kon
O'Neill de milieutheorie en de erfelijkheidsleer aanvaarden, maar zijn
antirationalistische geest liet hem minder geloof in individuele figuren toe dan een
neiging naar hun geheime fundering. Van het expressionisme scheidde hem zijn
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afkeer voor abstracte wezens. Zo komt hij tot een super-naturalisme, zowel historisch
als stilistisch, een vasthouden aan een grijpbare realiteit, waarachter echter de
religieuze tekenen van een leven en dood opdoemen die aan zielen en niet aan
personen toebehoren. S. verklaart hieruit O'Neills psychoanalytische
aanleuningstechniek, niet als modernistische schuld maar als index voor zijn
dieptepsychologische behoeften; vandaar ook meer het mystieke dan het
wetenschappelijke aspect, de interesse voor het masker en de motieven in het
onderbewuste. S. karakteriseert daaruit O'Neills stilistische zelfstandigheid met een
oppervlaktelaag van realisme, een gewilde breuk met het illusionisme en een subtiel
gebruik van open en verholen symbolen. Deze thesis ondersteunt S. met een
uitvoerige analyse van de scenische inrichting, de lichtstrategie, de
karakterpresentatie, de mechanische akoestiek, de stilte als expressiemiddel, de
dictieritmiek, de gestructureerde taal, de monoloogtechniek, de parallelkarakters
en -situaties. O'Neill schreef, minder voor het theater dan voor een zelfs episch te
noemen autonoom schrijf-Gesamtkunstwerk, geen individuen uit, maar zielen, geen
solisten maar mensheid. Met deze visie kan het hele O'Neill-analysefeest van vooraf
aan herbeginnen.
C. Tindemans
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Miscellanea
56 Autoren, Photos, Karikaturen, Facsimiles. - Aufbau Verlag, Berlin/Weimar,
1970, 402 pp., M. 9,-.
Bickley, W.G. en R. Thompson - Matrix algebra. - (Prisma Compendia),
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 222 pp.
Bouwman, Th. L., red. - Handreiking bij het basis-onderwijs nieuwe stijl. - K.R.O.
schoolradio en N.C.R.V. schoolradio, Hilversum, 1970, 43 pp..
Day of Peace, 1970. - Typis Polyglottis Vaticanis, Roma, 1970, 221 pp..
Duyn, Roel van - Schuldbekentenis van een ambassadeur van Oranje Vrijstaat.
2
- Meulenhoff, Amsterdam, 1970 , 192 pp., f 11,50.
Eeuwkwartaal, Muzikaal - (Mens en Melodie), Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1970, 146 pp., f 7,50.
Eversdijk-Smulders, Mr. Lily - Het mysterieuze Midden-Oosten. - N. Kluwer,
Deventer, 1970.
Feiffer, Jules - Was getekend, Feiffer. - Meulenhoff, Amsterdam, z.j., f 10,-.
Fischer, Siegfried - Die versunkene Flaschenpost. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1970, 256 pp., M. 5,60.
Grundon, M.F. en H.B. Henbest. - Organische chemie. - (Prisma Compendia),
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 318 pp.
Hoofdakker, R.H. van den - Het bolwerk der betweters. - Van Gennep,
Amsterdam, 1970, 50 pp.
Hurny, Albert - Zwei Freunde für Janne. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
287 pp., M. 5,80.
Klein, Eduard - Salz der Gerechtigkeit. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
343 pp., M. 7,-.
Kok, H.L. - De geschiedenis van de laatste eer in Nederland. - De Tijdstroom,
Lochem, 1970, 326 pp., f 19,-.
Mora, Victor - Die Platanen von Barcelona. - Neues Leben, Berlin, 1970, 282
pp., M. 6,20.
Ramseyer, Urs - Soziale Bezüge des Musizierens in Naturvolkkulturen. Francke Bern/München, 1970, 128 pp., Schw. Fr. 17,50.
Sakowski, Helmut - Zwei Zentner Leichtigkeit. Geschichten. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1970, 259 pp., M. 7,-.
Schneider, Rudolf - De computer in opmars. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1970, 211 pp.
Schotman, Johan W. - Sje Tsjing - Het boek der Oden. - N. Kluwer, Deventer,
1970.
Sterrengids 1971. - Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 88 pp., f 8,25.
Vader en Zn. - Van Gennep, Amsterdam, 1970, ill..
Varley, Paul H. with Ivan and Nobuko Morris - The Samurai. - Weidenfeld &
Nicolson, London, 1970, 135 pp., 30/-.
Watts, Alan - Van stof tot denken. - Ambo, Bilthoven, 1970, 108 pp., f 6,90.
Wiegersma, Prof. Dr. S. en P.J. van Bockhove - De wereld der beroepen. - De
Toorts, Haarlem, 1970, 337 pp., f 30,-, geb. f 32,50.
Wouters, Dr. Mr. H.H.E. - Grensland en bruggehoofd. - Van Gorcum, Assen,
1970, 472 pp., geb. f 46,50, ingen. f 42,50.
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E. Bol, e.a.
Informatie over leren en onderwijzen
onder redactie van Prof. Dr. C.F. van Parreren en Drs. J. Peeck
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 138 pp..
Een bundel opstellen die willen bijdragen tot het overbrengen van informatie uit de
leerpsychologie naar de praktijk van het onderwijs.
Hier en daar komt deze bedoeling ook wel tot zijn recht in enkele voor de praktijk
van het onderwijs bruikbare aanwijzingen. Over het geheel genomen echter zijn
deze opstellen dermate theoretisch-wetenschappelijk van opzet en inhoud - om van
terminologie nog maar te zwijgen - dat de gemiddelde docent er weinig mee kan
aanvangen. Helderheid en bevattelijkheid voor de man in de praktijk siert de man
van de wetenschap, vooral wanneer hij zich zo nadrukkelijk tot de praktijkmensen
richt en hen in de vruchten van zijn onderzoek wil laten delen. Aan deze sier komt
dit boekje nauwelijks toe. Jammer van de gemiste mogelijkheid.
Hans Hermans
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Personalia
Thom Sicking S.J., geboren 1940, Studeerde in Leuven, Bikfaya, en aan de Ecole
Supéricure des Lettres te Beiroet sociologie. Heeft na vier jaar verblijf in het Nabije
Oosten in mei 1970 deelgenomen aan de ‘Conférence Mondiate des Chrétiens pour
la Palestine’. Bereidt thans een proefschrift voor over ‘godsdienst en ontwikkeling’,
in conereto toegepast op een arabisch land. Adres: 4 Montëe de Fourvière, Lyon
Ve.
Dr. J.W. Schneider S.J., geboren 1925. Studeerde o.a. te Nijmegen, Genéve 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 man de Katholieke Hogeschool te
Tilburg en codirecteur van het John-F. Kennedy-Instituut aldaar. Adres: Vrijthof 25,
Hilvarenbeek.
Erik Slogter (ps.), geboren 1939. Werkt als directour van een openbare bibliotheek
en houdt zich bezig met de relaties tussen beeldende kunst en literatuur. Steldo
een bibliografie samen van Cobra en de experimentelen evenals een bundel met
biografische teksten en standpunten van experimentele schrijvers en schilders.
Adres: Van Duivenvoordelaan 228, Wassenaar.
Jacques De Visscher, geboren 1943. Leraar aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te
Gent. Studeert moraalwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Gent. Medewerker
aan ‘De Nieuwe’, ‘De Bazuin’, ‘Kultuurleven’, ‘Film’ enz.. Adres: Sportstraat 35,
9000-Gent.
Jacques Claes, geboren 1929. Studeerde klassleke filologie, wijsbegeerte en
psychologie (Leuven). Promoveerde in 1970 bij Prof. J.H. van den Berg, Leiden, op
het proefschrift ‘De dingen en hun ruimte. Een metabletische studie over de
perspectivische en de niet-perspectivische ruimte’. Doceert psychologie aan de
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius, Antwerpen. Adres: Markgravelei 45,
2000-Antwerpen.
Drs. J.M.H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans
leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het
Contardo-Ferrini-avondlyceum te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
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.
Word 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.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
André Blanchet S.J., literair medewerker aan het maandblad Etudes. Ontving in
1959 de Grand Prix de la Critique Littéraire. Publiceerde o.a. ‘La littérature et le
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spirituel’. 3 delen, (1959-1961) en ‘Le prêtre dans le roman d'aujourdhui’. Adres:
Rue Monsieur, 75 Paris 7e.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn

Streven. Jaargang 24

569

[1971, nummer 6]
[Inhoud]
De pretentie van een universiteit, p. 571
Nu er binnenkort in Antwerpen een nieuwe universitaire instelling komt, kan het
nuttig zijn te wijzen op de kans die hier wordt geboden om ook aan een inhoudelijke
vernieuwing van het universitaire onderwijs en onderzoek te denken. De hier
gepubliceerde tekst kan daartoe misschien een bescheiden bijdrage leveren.

Studentenprotest, p. 582
In een bespreking van een rapport naar aanleiding van de conflicten aan de
pedagogische academie te Beverwijk gaat de auteur de ontwikkeling in attitude na
van de studenten in het algemeen en laat er enige consequenties van zien.

De bevolkingsontwikkeling in China sinds 1953, p. 588
Bevolkingsgegevens zijn van groot belang voor een inzicht in de sociale,
economische en politieke ontwikkelingen van een land. Helaas geldt voor de
Volksrepubliek China, dat bevolkingsgegevens uiterst schaars zijn. Sedert 1953 zijn
er geen volkstellingen meer gehouden. De auteur tracht na een schets van de
ontwikkeling vóór 1953 een overzicht te geven van de ontwikkeling in de afgelopen
twintig jaar. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de kwestie van de
geboortenbeperking. De conclusie is, dat het bevolkingsprobleem van de Chinese
Volksrepubliek om een internationale oplossing vraagt.

Wereldbeeld en wereldkaart, p. 596
Uit de geschiedenis van de cartografie blijkt, dat een wereldkaart niet altijd een
objectief, onpersoonlijk gegeven is geweest, maar dat het wereldbeeld de opzet
van de kaart bepaalde. De mythe van Atlantis en Middeleeuwse kaarten vormen
hiervan een illustratie.

De huisarts op zoek naar een professionele identiteit, p. 603
Steeds dringender wordt de vraag gesteld naar de eigen plaats van de huisarts in
de gezondheidszorg. Vooral huisartsen zelf zijn gevoelig geworden voor het
probleem. Zij proberen het duidelijk te formuleren en zoeken er concrete oplossingen
voor. Kan de sociologie hen daarin helpen? Een sociologe neemt enkele knelpunten
onder de loep.
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Vragen en antwoorden van een huisarts, p. 610
Op de diagnose van een sociologe volgt een repliek van een huisarts vanuit het
dagelijkse beleven van zijn taak ‘met alle negatieve en positieve gevoelens die
daaraan vastzitten’. Zoals de auteur het bedoelt: een poging tot beter wederzijds
begrip omtrent een probleem waarin zij beiden gelijkelijk geïnteresseerd zijn.

Beeld-spraak III, p. 618
Het verhaal van een ontmoeting. Met een underground-film, met de auteur ervan
en diens vrouw. En tegelijk met een andere, een ‘alternatieve’ manier van leven.
‘Als je in een oppositiesituatie zit, is het vanzelfsprekend dat je je extreem gedraagt.
Nuttig wordt dat echter pas wanneer je je bewust wordt van het kunstmatige van
dat extremisme waarin ze je tenslotte dwingen’.

Concrete poëzie in Nederland en België II, p. 627
De in het vorige nummer begonnen analyse en documentatie van concrete poëzie
wordt hier voortgezet en voltooid.

Door conflict naar begrip in een taxiecentrale, p. 636
Een ware geschiedenis van loonoverleg toont aan, hoe moeilijk het kan zijn om
elkaar te verstaan, zelfs indien men van beide kanten met de beste bedoelingen
bezield is. Tevens laat schrijver zien hoe men er, door het hoofd koel te houden,
uitgekomen is.

Siberië, land van de toekomst, p. 640
Er zijn van die landen die men vaak hoort noemen en die men van vroeger meent
te kennen, terwijl de feitelijke situatie volkomen veranderd is. Zo is Siberië beslist
niet meer het land van de gedeporteerden, maar een gebied waar onder de
moeilijkste omstandigheden hard aan de toekomst wordt gebouwd.
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De pretentie van een universiteit
Louis Van Bladel
Nu er een reële kans bestaat dat te Antwerpen een nieuwe universitaire instelling
(U.I.A.) tot stand komt, die op licentiaats- en doctoraatsniveau het onderwijs en
onderzoek zal organiseren in disciplines waarvan de kandidaturen over twee reeds
bestaande instellingen zijn gespreid - bêta-wetenschappen in het Rijksuniversitair
Centrum Antwerpen (R.U.C.A.), alpha-wetenschappen in de Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius (U.F.S.I.A.) - kan het nuttig zijn er op te wijzen dat hier ook een kans
wordt geboden om aan een inhoudelijke vernieuwing van het universitair onderwijs
en onderzoek te denken. De kwestie of in de nieuwe instelling nog eens al dezelfde
disciplines en specialiteiten gedoceerd zullen worden die al in andere instellingen
voldoende aan hun trekken komen, is natuurlijk niet zonder meer te veronachtzamen.
Maar het gaat toch wel om iets anders dan om een goede verdeling van de markt.
Het gaat niet in de eerste plaats over wat maar over hoe geprogrammeerd,
gedoceerd en gestudeerd kan worden. Het gaat om de vraag of men werkelijk een
vernieuwde inhoud en een vernieuwde zin aan deze nieuwe instelling zal willen en
kunnen geven.
Er is de laatste tijd ontzaglijk veel geschreven over de te vernieuwen universiteit.
Onderstaand referaat (ter discussie voorgelegd op een studie-weekend van de
U.F.S.I.A., 4-6 september 1970) biedt slechts een summiere schets vanwaar men
misschien ook zou uit kunnen gaan om enkele algemene, maar misschien toch wel
fundamentele beginselen op te stellen waardoor een nieuwe universitaire instelling
zich voor haar programmatie en methodiek zou kunnen laten inspireren.
1. Traditioneel heeft de universiteit (Universitas) altijd een dubbele pretentie gehad.
De ene had betrekking op wat er bestudeerd en gedoceerd werd, de andere op de
mensen die er studeerden en doceerden.
a) Wat het object van onderwijs en onderzoek betrof, viseerde een universiteit
een synthetische kennis, een allesomvattend begrijpen, de universele wetenschap.
Daarom moest een universiteit alle faculteiten en disciplines bevatten, moesten alle
faculteiten van laag tot hoog uitgebouwd zijn, moest er niet alleen aan onderwijs
maar ook aan onderzoek worden gedaan. Het onderlinge verband tussen de
verschillende disciplines werd in het christelijke Westen hiërarchisch opgevat: aan
de top de theologie, daaronder de filosofie, vervolgens de andere wetenschappen,
die aanvankelijk onderdelen
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van de filosofie waren maar nadien zich gaandeweg autonomer ontwikkelden.
b) Wat de docerende en studerende subjecten betrof, bedoelde men met
universiteit een ‘universitas scholarium et magistrorum’. Studenten en professoren
vormden een organische, corporatieve eenheid, met eigen rechten en plichten, maar
ook met gemeenschappelijke privileges. Als enige intellectuelen stonden zij mede
aan de top van de maatschappij.
2. In de loop van een lange ontwikkeling - van de Middeleeuwen tot op onze dagen
- is de zgn. universele kennis uiteengespat in versplinterde en aan elkaar vreemd
geworden ‘specialismen’; werd de zgn. gemeenschap van studenten en professoren
meer en meer fictief; werd ook de verhouding tussen de universiteit en de
maatschappij grondig gewijzigd: de maatschappelijke, ook wetenschappelijke
ontwikkeling voltrok zich steeds meer buiten en zelfs tegen de universiteit, die haar
academische vrijheid en ook haar (ondanks alles universaliserende)
wetenschappelijke invloed voor een groot deel verloor.
3. In een meer nabij verleden - dat nog doorwerkt in het heden - kunnen we de
metamorfose welke de universiteiten hebben ondergaan, misschien als volgt typeren.
1) In onze herinnering leeft nog en in vele beschouwingen over de universiteit
werkt nog na wat we zouden kunnen noemen het academisch-corporatieve type:
a) Wat het studie-object betreft, had deze universiteit nog de pretentie universeel
te zijn. Deze pretentie werd grotendeels in stand gehouden door de academische,
onbaatzuchtige visie op de wetenschap, die hoofdzakelijk de tegenwoordig zo
genoemde geesteswetenschappen betrof. Ook in de studie van de exacte
wetenschappen werd de nadruk gelegd op de onbaatzuchtige, theoretische
bestudering. De ‘toegepaste wetenschappen’ werden niet in de universiteit maar in
‘speciale scholen’ ondergebracht. Praktisch leidde deze universiteit haar studenten
op tot de uitoefening van de zgn. vrije beroepen (cfr. de vroegere ‘artes liberales’).
b) Wat de subjecten betreft die er studeerden en doceerden, vertoonde dit
universiteitstype een nog enigszins corporatief karakter. Dit werd in de hand gewerkt
door het relatief kleine aantal en het geprivilegieerde standskarakter van de leden.
De universiteit zorgde er tenslotte voor dat de academische scholing, de theoretische
geleerdheid, de vrije-beroepsuitoefening traditiegetrouw gewaarborgd werden, maar
ook bewaard bleven binnen de bevoorrechte standen. Het corporatief bewustzijn
van deze studenten en professoren werd vooral ingegeven door hun feitelijke,
gemeenschappelijke positie tegenover en vaak buiten de maatschappij.
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De ingrijpende veranderingen die zich in de maatschappij op technisch, economisch
en sociaal gebied voordeden, gingen niet van de universiteit uit, maar dwongen de
universiteit zich aan te passen.
2) De universiteit krijgt een industrieel-promotioneel karakter.
a) Wat het studie-object betreft, wordt de universiteit geconfronteerd met de
wetenschaps-explosie en de industrialisatie.
De groeiende autonomie van alle wetenschappen t.o.v. de theologie en de filosofie,
de uiterst snelle en gedifferentieerde ontwikkeling van de vele, nieuw opkomende,
niet alleen exacte maar ook sociale wetenschappen, in één woord de explosie van
de wetenschap vernietigt de illusie van de universele wetenschapsbeoefening. De
doorbraak van de toegepaste wetenschappen, en meer algemeen de
industrieel-technische visie op de wetenschap als maatschappij- en
leven-veranderende factor tast de suprematie aan van de onbaatzuchtige,
academische ‘humaniteit’. In de mate zelf dat de pluri-facultaire inrichting van de
universitas concrete werkelijkheid wordt, d.w.z. in de mate zelf dat alle mogelijke
wetenschappelijke disciplines hun intrede doen in de universiteit, verbrokkelt de
werkelijkheid zelf van de zgn. universele wetenschap of synthetische inzichtelijkheid.
Pluridisciplinair is nu eenmaal niet hetzelfde als inter-disciplinair.
De ‘universiteit’ wordt een verzameling van zeer verscheiden, elkaar vreemde en
van elkaar vervreemde disciplines, professoren en studenten: de maatschappelijke
arbeidsverdeling vertoont zich op universitair vlak in de vorm van geatomiseerde
wetenschapsbeoefening.
b) Wat de subjecten betreft die aan deze expanderende universiteit deelnemen:
het gaat er niet voornamelijk meer om, een sociale traditie van vader op zoon voort
te zetten, maar promotie te maken op de sociale ladder. Die hogere sociale posities
worden steeds menigvuldiger en van een steeds meer industriële, technologische
aard. De democratisering van de universiteit, in de zin van de popularisering ervan,
staat zo goed als uitsluitend in een maatschappelijk-promotioneel perspectief. De
studies staan in het teken van het te veroveren diploma, dat een heel ander dan
academisch karakter krijgt.
Van een ‘universitas scholarium et professorum’ is hier nog weinig te bespeuren.
Redenen hiervan zijn: het ontzettend snel toenemend aantal studenten, wat tot
massa-onderricht leidt en persoonlijk contact bemoeilijkt; de atomisering van de
wetenschappen en van de wetenschapsbeoefenaars; de promotionele motivering
van de studies, waardoor de professoren onwillekeurig bestempeld worden tot de
afleveraars van het diploma, de studenten onwillekeurig diploma-jagers worden.
De realisering zelf van het democratisch principe: gelijke studiekansen voor
iedereen, maakt de beoordeling op het stuk van intellectuele bekwaamheid
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tot een steeds moeilijker haalbaar en als zodanig door sommigen zelfs veroordeeld
sociaal selectieprincipe.
In plaats van een gemeenschappelijk corporatief bewustzijn treedt een
concurrentiële verhouding tussen studenten en professoren. Hoogstens zou men
hier nog van een gemeenschappelijkheid tussen professoren, assistenten en
studenten kunnen spreken, in zover alle categorieën delen in een zelfde onbehagen,
dat zijn oorsprong vindt in de onmacht om ook maar iets wezenlijks te veranderen
aan de situatie die hun door het maatschappelijk bestel wordt opgedrongen.
De geatomiseerde wetenschap, de geatomiseerde universiteit, de geatomiseerde
mensen zijn schijnbaar weerloos overgeleverd aan een alles beheersend
technologisch gedreven en technocratisch geleid economisch bestel, waartegenover
de traditionele ‘academici’ zich als ‘onaangepasten’ ervaren (ook al omdat ze relatief
onderbetaald worden), in functie waarvan het hele, vooral exact wetenschappelijke,
bedrijf van de universiteit gesteld moet worden, en in functie waarvan de studenten
worden opgeleid: employés van een bestel waaraan zij niets schijnen te kunnen
veranderen.
4. Op de hierboven geschetste stand van zaken zijn verschillende defaitistische
reacties mogelijk.
1) We kunnen ons neerleggen bij de schijnbaar onvermijdelijke gang van zaken
en de zgn. universiteiten zich verder laten ontwikkelen tot uiterst gespecialiseerde
beroepsscholen, zodat ook de fictie dat het hier om een universele benadering van
de zaken zou gaan, wordt ontmaskerd en afgebroken. Er is dan ook geen reden
meer om verschillende faculteiten samen te laten bestaan in een puur fictief onderling
verband.
Dit zou neerkomen op het laten te niet gaan of het bewust mee helpen vernietigen
van de universiteit als zodanig.
Men zou hier kunnen redeneren als volgt: De democratisering van de universiteit
brengt de radicale gelijkheid van kansen mee voor iedereen. Ipso facto houdt de
universiteit daarmee op een sociaal selectie-apparaat te zijn. Privileges voor iedereen
zijn geen privileges meer. De hiërarchische, ook zgn. culturele onderscheidingen
vallen onder invloed van de gesocialiseerde technologie weg. Humanistische of
universelere opleidingen zal men niet meer nastreven wanneer men daarmee toch
geen bevoorrechte maatschappelijke positie meer verovert. Iedereen heeft toegang
tot de hoogste posities als hij technisch maar genoeg gespecialiseerd is. Laten we
dus resoluut de universiteit de rug toekeren en ons wenden tot perfect aangepaste,
wetenschappelijk hoog ontwikkelde beroepsscholen.
Deze optie miskent, geloof ik, de eigenlijke inhoud van de huidige contestatie; zij
zou de ver-technisering en ver-materialisering van ons leven nog in
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een angstwekkende vorm doen toenemen. Zij miskent zelfs de diepere behoeften
die tot uiting komen in het onbehagen dat heerst in de hogere zogenaamd technische
scholen. In dit verband willen we hier alleen verwijzen naar de suggestie van P.
Ricoeur om het hele systeem van ‘hoger onderwijs’ globaal te reorganiseren:
concentrische cirkels van hogere beroepsscholen met de universiteit in het centrum,
zodat van beide zijden uit de toegangswegen en de beïnvloedingsmogelijkheden
1
ruimer open staan .
2) Men kan vanuit een heel andere hoek defaitistisch reageren op de huidige
situatie, door n.l. te doen alsof er helemaal geen universiteitscrisis was, en voor te
geven dat het ‘allemaal schromelijk overdreven en overroepen’ wordt.
Ook wie het niet eens wil zijn met de huidige maatschappijkritiek, waarvan de
kritiek op de universiteit een onderdeel is, kan toch moeilijk loochenen dat de
universiteit in grote trekken de vorm heeft aangenomen die boven werd geschetst
en dat zodoende de zgn. ‘universitaire’ instelling voor een groot deel fictief is
geworden. Ook zal wel niemand kunnen loochenen dat de universiteit haar
wetenschappelijk, wijsgerig en maatschappelijk impact op de samenleving zo goed
als verloren heeft; dat het moeilijke probleem van het tegelijkertijd democratiseren
en intellectualiseren van de maatschappij en van de universiteit nog hoegenaamd
niet opgelost is; en dat dus toch de vraag mag worden gesteld of het niet defaitistisch
en wetenschappelijk gewoon onverantwoord zou zijn indien de universiteit aan de
oplossing van dit probleem haar medewerking niet zou verlenen, m.a.w. zich niet
zou opmaken om haar huidige werking en structuren te herdenken en te hervormen.
3) Een schijnbaar meer positieve maar in feite even defaitistische houding bestaat
hierin dat men zich neerlegt bij de vaststelling dat de universiteitscrisis tenslotte
slechts een onderdeel en gevolg is (een soort supra-structuur) van een bredere en
fundamentelere maatschappij-crisis, met het gevolg dat men het niet mogelijk acht
iets wezenlijks aan de universiteit te veranderen zolang de maatschappij in haar
geheel niet gerevolutioneerd wordt. Zelfs indien het mogelijk wordt geacht iets
wezenlijks aan de universiteit te veranderen, dan beschouwt men dit nog als niet
relevant omdat het toch geen reële invloed zou uitoefenen op de maatschappij.
Laten we dus de universiteit voor wat ze is en begeven we ons op het pad van de
directe politieke actie met het oog op de structurele hervorming van de maatschappij.
Afgezien van het feit dat ook de universiteit deel uitmaakt van de maatschappij
die hervormd moet worden, afgezien ook van het feit dat de interactie tussen de
zgn. infrastructuren en de zgn. suprastructuren wel

1

Cfr. J. Drèze et J. Debelle, Conceptions de l'Université, Editions Universitaires Paris, Paris,
1968. Préface de Paul Ricoeur, pp. 8-22.
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enigszins genuanceerder ligt dan door een grove interpretatie van het Marxisme
wordt voorgewend, constateren wij alleen dat het onbehagen met de huidige
maatschappij hoofdzakelijk aan de universiteiten is uitgebroken, dat dit er wel eens
op zou kunnen wijzen dat de universiteiten geen pure gevolgen of kwantitatieve
onderdelen zijn maar juist exponenten, gekristalliseerde momenten en wel degelijk
de zich van de huidige contradicties bewustwordende centra van de maatschappij,
en bijgevolg ook wel eens de voor de nodige hervormingen bevoorrechte haarden
zouden kunnen zijn voor de bewustwording, de probleemstelling en het mogelijke
alternatief.
Wat hier ook van weze, dilemmatisch denken is meestal verminkt en verminkend
denken. Het ‘óf de universitaire hervorming óf de maatschappelijke hervorming’ is
een onaanvaardbaar dilemma, alleen reeds omdat het de universiteit en de
universitairen, onder het mom van een efficiëntere actie, van hun eigen specifieke
verantwoordelijkheid ontslaat.
Niet alleen maar ook aan de universiteit moet en kan iets wezenlijks veranderd
worden. Over die noodzakelijke en mogelijke veranderingen moeten wij ons bezinnen.
5. Om te vinden welke richting we uitmoeten mogen we ons ongetwijfeld niet zonder
meer en a priori laten leiden door de universitaire idee van het verleden. We moeten
uitgaan van en een antwoord proberen te geven op de huidige wetenschappelijke,
wijsgerige en maatschappelijke behoeften en problemen.
Zoals in 4 werd gesuggereerd zou het kunnen zijn dat de huidige situatie ons drijft
naar gedifferentieerde, hogere beroepsscholen. Het is echter merkwaardig dat de
huidige situatie, meer bepaald het fundamenteel onbehagen met deze situatie ons
paradoxalerwijze opnieuw doet grijpen naar een vormings- en opleidingsinstituut
dat veel verwantschap vertoont met wat oorspronkelijk een ‘universiteit’ pretendeerde
te zijn. Als er één behoefte openbaar wordt in de studerende milieus van onze
maatschappij, dan is het wel de behoefte aan een nieuwe ‘universaliteit’. Het gaat
hier niet om universaliteit zoals die vroeger werd nagestreefd en toen misschien
mogelijk was. Hetzelfde keert niet onveranderd terug. Wel echter wordt op een
nieuwe wijze naar fundamenteel hetzelfde gevraagd: naar een integraal menselijke,
d.i. verantwoorde en verantwoordelijke wetenschapsbeoefening aan een waarachtig
universaliserende instelling.
a) Wat het studie-object betreft:
Er wordt niet opnieuw gevraagd naar een academische universaliteit alsof er geen
wetenschaps-explosie en geen industrialisatie had plaats gehad. Een universele,
in de zin van alles synthetiserende en alles omvattende wetenschap is thans niet
meer mogelijk.
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Toch wordt anderzijds geen vrede meer genomen met de eindeloos versplinterde
en bijna totaal geïndustrialiseerde wetenschapsbeoefening. Men komt in opstand
tegen wat slogan-achtig maar niet helemaal ten onrechte vak-idiotie wordt genoemd.
Er rijst een duidelijke behoefte aan een ‘algemenere’ vorming en
wetenschapsbeoefening.
Hoe moeten wij deze ‘algemeenheid’, deze nieuwe ‘universaliteit’ opvatten? Niet
zo dat wij zouden moeten verzaken aan gespecialiseerde vakbekwaamheid, aan
ver doorgedreven techniciteit. (Al stelt het in onze tijd zeer snel achterhaalde karakter
van een eens verworven kennispakket ernstige vragen omtrent de wijze waarop
‘gespecialiseerde vakbekwaamheid’ thans opgevat moet worden (Cfr. 5b). Verzaken
aan speciale vakbekwaamheid, aan de techniciteit van iedere wetenschap, zou
tenslotte betekenen dat we aan de wetenschappelijkheid zelf verzaken, dat we de
wijzers van de geschiedenis achteruit zetten en dat we de kloof tussen cultuur
enerzijds, wetenschap en techniek anderzijds nog vergroten.
Wanneer wij dus moeten en willen ingaan op de behoefte aan fundamenteler
inzicht en algemener verantwoordelijkheid, mogen wij niet teruggrijpen naar een
middeleeuwse, hiërarchische visie op de universaliteit en eerst een ‘algemene
vorming en kennis’ beogen om van daaruit af te dalen tot de specialisaties.
Ik denk dat we eerder concentrisch te werk moeten gaan: enerzijds resoluut de
weg blijven opgaan van de gespecialiseerde vakstudie volgens de eigen methode
van iedere wetenschap, met een blijvende en zelfs toenemende zorg voor de
techniciteit van de studieopleiding; anderzijds echter, niet naast maar binnen ons
onderwijs en onderzoek, én de wijsgerige fundering én de maatschappelijke
implicaties van elke wetenschapsbeoefening bestuderen: universalisering van iedere
wetenschap en iedere beroepsopleiding in een wijsgerige en in een politieke richting.
Wijsgerig: grondslagen-onderzoek, kritiek van de wetenschap vanuit een
fundamentele, wijsgerige vraagstelling, en ook vanuit een mogelijk diepere
levensoptie. Omgekeerd echter ook: ondervraging en toetsing van de wijsgerige
visie en de levensoptie door de in casu beoefende wetenschap.
Politiek: onderzoek van de maatschappelijke implicaties en consequenties van
onze wetenschapsbeoefening en beroepsopleiding. Het gaat hier om een schromelijk
in gebreke gebleven, maar thans als noodzakelijk aangevoelde politiek-ethische
bewustzijnsontwikkeling. Enerzijds is de invloed van de wetenschap zo massaal en
zo ingrijpend geworden dat het zonder meer ethisch onverantwoord is nog aan
wetenschap te doen zonder de maatschappelijke implicaties van die
wetenschapsbeoefening te onderzoeken en te onderkennen. Anderzijds oefenen
de intellectuelen op onze dagen zo weinig politieke invloed uit op de ontwikkeling
van het leven en de
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maatschappij, dat de vraag rijst of ze daartoe wel voldoende opgewekt en gevormd
werden gedurende hun opleiding. Ook hier gaat het niet om de ontwikkeling van
een politieke verantwoordelijkheidszin naast de wetenschappelijke opleiding, maar
om een integratie van wetenschappelijkheid en maatschappelijkheid. Universeler
of algemener, d.i. socialer moet ons onderwijs en ons onderzoek dan ook worden
in de zin van meer politiek verantwoordelijk.
Een onderwijs- en onderzoeksinstelling zou dus de naam ‘universiteit’ slechts
verdienen en meteen beantwoorden aan de reële, culturele nood van onze
maatschappij, wanneer zij er in slaagt op een geïntegreerde wijze een driedubbele
opdracht te vervullen:
wetenschappelijke deskundigheid waarborgen en ontwikkelen:
wetenschappelijkheid;
iedere wetenschapsbeoefening kritisch onderzoeken en wijsgerig integreren:
wijsgerigheid;
iedere wetenschapsbeoefening confronteren met haar maatschappelijke implicaties
en consequenties: maatschappelijkheid.
Dat deze drievoudige opdracht op een geïntegreerde wijze vervuld moet worden
betekent niet dat dus het pluri-disciplinair karakter van de universiteit moet worden
afgeschaft. Het is volstrekt onontbeerlijk dat de verschillende faculteiten en disciplines
hun eigenheid qua methode en inhoud bewaren. Een integratie van een particulier
moment in een groter geheel komt nu eenmaal niet tot stand als dat particulier
moment er zijn eigenheid en relatieve autonomie bij inschiet. Integratie is niet
hetzelfde als confusie. De maatschappij en de cultuur worden niet gediend door
‘generalisten’ die nergens in gespecialiseerd zijn.
Betekent integratie geen confusie, zij betekent echter wel meer dan juxtapositie.
Het pluri-disciplinaire moet bewaard worden maar ook aangevuld door een
interdisciplinaire benadering van de zaken. Er moet een meer organisch verband
tot stand worden gebracht tussen een bepaalde wetenschapsbeoefening enerzijds,
2
een filosofische fundering en politieke verantwoording anderzijds . Dit brengt mee
dat niet alleen de verschillende disci-

2

Op een internationaal seminarie, gewijd aan ‘La pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité dans
les universités’, Nice, september 1970, is Jean Piaget voor de dag gekomen met de volgende
distincties: Multidisciplinair = eerste niveau. Om een probleem in een bepaalde wetenschap
op te lossen, doet men een beroep op informatie van andere wetenschappen of disciplines,
zonder dat deze erdoor veranderd of verrijkt worden. Interdisciplinair = tweede niveau. De
samenwerking tussen verschillende disciplines of tussen uiteenlopende sectoren van eenzelfde
wetenschap leidt tot echte interactie: ze werken op elkaar in en verrijken elkaar.
Transdisciplinair = derde niveau. Men stelt zich niet meer tevreden met interactie of reciprociteit
tussen verschillende gespecialiseerde disciplines, maar zij worden alie samen gesitueerd in
een groter, een totaal systeem waar geen vaste grenzen meer zijn tussen de disciplines. ‘Dit
is nog slechts een droom. Maar hij is niet onrealiseerbaar’. Cfr. Le Monde, 10 september
1970.
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plines ook wijsgerig en maatschappelijk benaderd moeten worden, maar dat ook
de wijsgerige en politieke reflecties een meer particulier karakter moeten aannemen,
direct geconfronteerd met de wetenschap en het beroep die in de verschillende
disciplines aan de orde zijn.
Organisatorisch brengt deze driedubbele, interdisciplinaire opdracht ongetwijfeld
problemen mee. De oprichting van een wijsgerig ‘departement’ met de taak die
hierboven werd gesuggereerd, lijkt echter geen onmogelijkheid te zijn. Moeilijker is
de organisatie en het op niveau houden van het onderzoek naar de maatschappelijke
implicaties van het universitaire bedrijf. Hier zal vooral gezocht moeten worden naar
vollediger informatie en politieke ethiek in concreto. We kunnen echter beter niets
in deze richting ondernemen indien ‘politieke bewustwording’ alleen maar zou
opgevat worden in de zin van wat we slechts met barbarismen kunnen betitelen:
sloganologie, incidentologie, lukrake contesteerderij.
b) Wat de persoonlijke verhoudingen betreft:
De tenslotte negatieve gemeenschappelijkheid die thans tussen en binnen de
verschillende universitaire groepen heerst, vanwege hetzelfde onbehagen ten
aanzien van de maatschappij in haar geheel, kan en moet omslaan tot een positieve
gemeenschappelijkheid die ingegeven en gevormd wordt door de nieuwe
gezamenlijke opdracht waarvan allen zich bewust moeten worden.
Er is een nieuwe groepsvorming nodig en hopelijk ook mogelijk. Een
groepsvorming die niet meer gedicteerd wordt door een corporatief behoudsinstinct
(het academisch-corporatieve type), maar ook niet langer bedreigd wordt door de
concurrentiële positie waarin professoren en studenten tegenover elkaar staan (het
industrieel-promotionele type). Een nieuwe groepsvorming dringt zich op vanuit de
nieuwe gemeenschappelijke opdracht waarvoor we allemaal staan: het culturele,
maatschappelijke leven vernieuwen vanuit de universiteit.
Die opdracht is op een nieuwe wijze gemeenschappelijk geworden en daar ligt
de mogelijkheid en de noodzakelijkheid om zowel de structuren als de methodiek
van de universiteit te wijzigen. Hoe is die opdracht op een nieuwe wijze
gemeenschappelijk geworden?
1) Het gaat om een verandering die teweeggebracht moet worden in de verhouding
tussen universiteit en maatschappij, in de positie van de studenten en de professoren
in en tegenover de maatschappij. De universiteit
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moet als zodanig een instrument worden in dienst van de samenleving, opdat deze
rationeler, ethischer, menselijker zou worden. Daarvoor, maar dan ook alleen in die
geest moet de universiteit als zodanig haar impact op de maatschappij heroveren.
2) Om die opdracht op een verantwoorde wijze te kunnen vervullen moet de
universiteit op een doorgedreven inter-disciplinaire wijze aan wetenschapsbeoefening
gaan doen. Dit drijft de verschillende disciplines, om te beginnen de professoren
en vorsers, naar elkaar toe. Het kan niet anders meer dan in team-work gebeuren.
3) Ook de verhouding tussen studenten en professoren zal grondige veranderingen
ondergaan. De uiterst snelle ontwikkeling van de wetenschap en van het menselijk
zelfbewustzijn brengt niet alleen mee dat grotere aandacht zal moeten worden
besteed aan de methodische uitrusting van de studenten dan aan het hun pasklaar
bezorgen van een bijna definitief gewaand kennis-pakket. Er zal ook meer aandacht
moeten worden besteed aan de wisselwerking tussen de overzichtelijke en
gemiddelde lange-af-standsvisies van de docenten en de kortzichtiger, onmiddellijker
maar vaak meer werkelijkheidsnabije ervaringen, vermoedens en behoeften van
de studenten.
De groeiende bewustwording van de studenten uit zich o.m. in een nadrukkelijke
vraag naar een algemeen-menselijke en maatschappelijk-verantwoorde motivering
en fundering van de te bestuderen of voorgehouden studie-materie. Vooral jongeren
vragen naar een ‘meer integrale’, ‘menselijk meer bevredigende’ vorming. Dit brengt
de noodzakelijkheid mee van een meer dialogale verhouding tussen ‘onderwijzenden’
en ‘onderwezenen’. In dezelfde richting gaat de prognose dat er steeds minder
sprake zal zijn van ‘alleen onderwijzenden’ en ‘alleen onderwezenen’, maar veeleer
van ‘seniores’ en ‘juniores’, die gezamenlijk op zoek zijn, zonder dat daarom het
onderscheid tussen de specifieke inbreng van beide categorieën kan opgeheven
3
worden .
Ook het feit dat de studenten (kiesgerechtigd, weldra b.v. door het studieloon
zelfstandiger opgesteld, gehuwd) een wezenlijk andere maatschappelijke positie
verwerven ten opzichte van vroeger, zal de verhouding tussen de verschillende
geledingen van de universiteit in wezenlijke punten veranderen.
De structuurveranderingen, de statutenwijzigingen in sommige universiteiten, het
tot in alle raden doorgevoerde medebeheer bevestigen nu reeds die nog niet zo
lang geleden voor het eerst gemaakte prognoses.

3

Cfr. H. Van Lier, Studentenrevolutie en culturele omwenteling, in Streven, februari 1969, pp.
453-459.
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De tijd van de academisch-corporatieve universiteit is voorbij. De tijd van de
industrieel-promotionele universiteit nog niet. Reageren wij niet, dan wordt het
grootste gedeelte van onze universiteiten gewild of ongewild omgevormd tot zeer
gespecialiseerde, maar mens en maatschappij verder detotaliserende, zgn. hogere
beroepsscholen; het andere gedeelte verschrompelt verder tot een historisch
museum. Wat eigenlijk nog op zgn. universitair niveau staat, zal volledig marginaal
komen te staan. De cultuurloze specialisatie zal haar maatschappelijke invloed nog
vergroten en ons leven nog wat schraler en onmenselijker maken.
In plaats van de universiteit, d.i. de universaliteit nog verder uit de maatschappij
te laten verdringen, moeten wij ernaar streven de universiteit zo te herdenken en
te herstructureren dat zij - ook mede dank zij de radicaal doorgevoerde
democratisering (in de zin van popularisering) en het rationeel opvangen daarvan,
maar niet alleen daardoor - zich met recht van spreken mag opwerpen als de
maatschappij zelf inzover deze zich wetenschappelijk bekwaamt, wijsgerig bezint
en met politieke verantwoordelijkheidszin voorbereidt op de ‘her-menselijking’, d.i.
‘her-universalisering’ van zichzelf.
Daarvoor is echter nodig dat de universiteit zelf in beweging komt en uitgroeit tot
een groepswerking van mensen die zich samen op een speciale wijze bekwamen,
samen hun wetenschap wijsgerig en levensbeschouwelijk funderen, maar zich ook
samen bezinnen op hun maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid.

Hans Clavin: numbers (1968)
foto: de Gemeente Musea van Amsterdam.
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Studentenprotest
Een historisch-sociologisch aspect
H.F. Damen
Onlangs verscheen in gestencilde vorm Bijdrage tot een positieve ontwikkeling van
het landelijk onderwijsconflict aan de hand van bevindingen buiten en binnen de
1
katholieke pedagogische academie te Beverwijk . Samengesteld door B. Henkus
S.J. en uitgegeven door de Nederlandse Katholieke Oudervereniging waarvan pater
Henkus bestuurslid is. Het verhaal van een verwaarloosd onderwijsprobleem. Het
eerste hoofdstuk bestaat uit een kroniek van conflictueuze gebeurtenissen betrekking
hebbend op onderwijssituaties tussen 1900 en 1970 die als inleidend kunnen worden
beschouwd op de casus Beverwijk. De laatste jaren zijn het ruimst vertegenwoordigd
in deze kroniek, waarbij overigens opvallend is het ontbreken van data tussen 1946
en 1952. Waar deze jaren misschien juist verhelderend kunnen zijn voor bepaalde
huidige ontwikkelingen, willen wij hier naar aanleiding van dit rapport er nadrukkelijk
bij stilstaan, om naderhand terug te keren tot dit te recenseren geschrift. Een
beschouwing van deze na-oorlogse jaren biedt misschien een aantal proposities
die uitgangspunt voor een onderwijskundig onderzoek kunnen zijn.

Betekenis van de werkstudent
Deze periode 1946-1952 lijkt ingekapseld door het einde van de tweede wereldoorlog
en het begin van de koude oorlog. Daarmede staat hij mogelijk geïsoleerd van het
huidige époque dat begon rond het conflict van Berlijn en Korea en voortbestaat in
wat hedentendage de kwestie Vietnam wordt genoemd. Misschien zal een toekomstig
historicus die naoorlogse periode van ongeveer vijf jaren nog naar mentaliteit
gedeeltelijk verwant achten met de dertiger jaren dezer eeuw. De koloniale oorlog
van Nederland in Indonesië krijgt in zo een perspectief dan een symbolische beteke-

1

1 B. Henkus S.J., Bijdrage tot een positieve ontwikkeling van het landelijk onderwijsconflict,
Nederlandse Katholieke Oudervereniging, Den Haag, z.j., 139 pp., f 12,-.
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nis. Die koloniale strijd was mogelijk zo typerend voor een door de oorlog, meer dan
men vaak doet voorkomen, eerder verstarde dan ontwaakte ‘Volksgeist’. Binnen
zulk een kader zou verklaarbaar zijn dat in 1946 het Landelijk Congres van de
vernieuwingsraad voor het Onderwijs als tekortkomingen van het Nederlands
onderwijs o.a. noemde het tekort aan karaktervorming, aan sociale vorming, aan
kunstzinnige vorming, tekort aan zelfwerkzaamheid, aan scheppende activiteit der
leerlingen, en toch met deze constatering nauwelijks of geen effect teweeg kon
brengen op korte termijn.
Deze genoemde behoeften werden later object van bemoeienis van het
vormingswerk zoals dat thans als onderdeel van het Cultureel Werk, naast en los
van het onderwijs, is gegroeid. Voor het onderwijs bleef en blijft in grote mate gelden
het negentiende eeuwse ‘Kennis is macht’.
In 1946 konden in een Amsterdamse studentenvereniging ontgroenings-excessen
voorkomen die geïnspireerd leken door Nazi-gebruiken, zonder dat dit de pers
haalde. In 1962, zo blijkt o.a. uit de voorliggende kroniek, haalden zulke
ontoelaatbaarheden wel de perspagina's. Dit kan wijzen op een eerst laat veranderen
van mentaliteit. Misschien zou in de periode die hier als hiaat verschijnt, materiaal
te vinden zijn dat verklaringen biedt voor het zich later ontwikkelend studentenleven.
Het rond het begin van de vijftiger jaren sterk opkomend verschijnsel van de
‘werkstudent’ wacht nog op een sociologische analyse. Het werkstudentschap als
emancipatie-verschijnsel droeg aanvankelijk een wat burgerlijk karakter, maar heeft
zich ontwikkeld tot een ‘underground’ die op status-erkenning stond, hetgeen
resulteerde in een studentenvakbeweging in 1963. Het begrip werkstudent heeft
zich verwijd. Van oorspronkelijke emancipatie-houding van alternatief student om
gelijke status te bereiken als die van de door de gevestigde orde begunstigden,
werd het een begrip met andere inhoud. Een begrip dat naar een eigen subcultuur
ging verwijzen en van de marginale werkstudenten een referentiegroep maakte
waarop burgerlijke studenten zich oriënteerden. De traditionele student ging zich
oriënteren op de alternatieve student. Men leerde van de werkstudent zelfstandigheid
in eigen beheer. Men ging zijn gedragingen navolgen, niet meer gericht op de
oorspronkelijke bedoeling van geld verdienen om te kunnen studeren en een
aangepaste positie te verwerven. Maar menig student ging zich als arbeidskracht
verhuren om eigen beheer te verwerven over andere zaken, zoals het aanschaffen
van een draagbare radio en het net als iedere burger maken van een reisje naar
mondaine toeristenplaatsen. Hiermede werd de werkende student een werknemer.
Dit werknemerschap kreeg voor die studenten gelijke waarde als hun studentschap.
Deze waarden vloeiden ineen en de consequentie lijkt logisch. Ook het studenten
werk, de studie, werd arbeid
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genoemd, leek verkoopbaar en leidde tot (studenten-)looneisen en tot
studentenvakbond. Het studentenleven, de studiementaliteit veranderde aanvankelijk
niet. Er was geen denken in termen van welzijn. Veeleer een denken in termen van
welvaart. Studentengezondheidszorg en studentenvakbond leken soms grotere
successen dan het ideaal van een Studium Generale. Dit Studium Generale als
poging tot het herstel van een harmonieuze studie i.p.v. een eenzijdige vakopleiding,
heden vakidiotisme genoemd, resulteerde slechts in volksuniversiteitachtige reeksen
voordrachten over actuele onderwerpen, en lijkt ook nu nog vaak onder invloed van
mode te staan.

Rol van het gezag
Deze ontwikkeling leidde onder meer wel tot herziening van het ‘beurzenbeleid’ van
het onderwijs-ministerie, maar niet aldaar duidelijk tot een ander niveau van denken.
Zoals prof. Idenburg in 1969 blijkens deze kroniek constateerde, is een verandering
van denken bij het ministerie nodig. Deze hoogleraar in ‘de maatschappelijke
achtergronden van onderwijs en opvoedkunde’ achtte te dien tijde een sanering van
de ambtelijke top dringend vereist. Het welvaartsdenken leidt meestal tot sterk
regelend optreden. Het ministerie van onderwijs in onze welvaartsstaat zal met
goede bedoelingen de welvaart voor ieder willen regelen. Wie of wat zal dit
welvaartsdenken normeren? Het zou interessant zijn de manier van denken van de
door Idenburg bedoelde topambtenaren te bestuderen, o.a. naar aanleiding van
een inhoudsanalyse van de correspondentie die het ministerie voert met scholen.
Duidelijk zou dat misschien kunnen bij de missieven die de minister stuurt naar
scholen van hoger beroepsonderwijs, die eerst sinds kort onder de sterk regelende
mammoetwet zijn komen te vallen. Een van de mogelijke hypothesen van zo een
onderzoek zou kunnen luiden dat de behoefte tot ordening bij de ambtenaren
aanwezig, zal leiden tot een steeds verder regelen van dit onderwijs ook naar zijn
inhoud en wetenschappelijke opvattingen. Wat overheidsinspectie dient te zijn, lijkt
soms op overheidsdirectie. Vanuit het historisch bepaalde respect van directies voor
inspecties is het verklaarbaar dat directies, en met hen meestal de schoolbesturen,
hun eigen gezicht in veel gevallen verloren. Men hield zich slechts aan 's rijks
voorschriften. Intussen is een voorhoede van studenten, onder bepaalde invloeden,
tot een kritiek op het welvaartsdenken gekomen. Deze studenten propageren een
welzijnsdenken. Hiermede ontstaat dan een verwijdering van ministerie, besturen
en directies die nog bij een welvaartsdenken staan. Na de materiële emancipatie
gaan studenten nu bezig met een meer spirituele emancipatie. Zoals ook uit deze
voor ons liggende
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schetsmatig opgezette kroniek blijkt, zijn studenten eisen gaan stellen en op hun
beurt voorschriften gaan geven. Daarmede vragen zij het traditionele gezag naar
zijn gezicht. Directies en besturen schermden bij studenten-protesten vaak met 's
rijks voorschriften. Dat wil zeggen, bij het openen van hun vizier toonden zij het
overheidsgezicht, waarschijnlijk vaak bij ontstentenis van een eigen gezicht. Dat
het zgn. bevoegde gezag van de scholen in daaruit ontstane conflicten tegenover
de studenten kwam en komt te staan is consequent uit deze ontwikkeling af te leiden.
Menig onderwijsconflict gaat in wezen niet terug op gebrek aan democratie, in de
zin van ‘de studenten mogen niks’, maar op een gebrek aan democratie in de zin
van ‘de schoolleiding maakt te weinig gebruik van haar recht en haar plicht
oorspronkelijke bijdragen te leveren tot ontwikkeling van het onderwijs aangepast
aan de moderne tijd’.
De geëmancipeerde student neemt dit waar en poogt dan dit recht en deze plicht
in eigen handen te nemen. Om dit gedrag te rechtvaardigen doet de student een
beroep op de democratie, die behalve voor het overgeleverde gezag ook voor hem
als student geldt. De moeilijkheden beginnen pas als het bestaand gezag de
volwassenheid van de student - die impliciet voorondersteld wordt bij democratie in twijfel trekt om hem daarmede het democratisch recht te ontnemen.
Overheid, besturen en directies leken voor studenten slechts ‘gezag’ dat zich
manifesteerde in ‘macht’. Naarmate een onderwijsinstelling minder een eigen gezicht
heeft, lijkt iedere regel willekeuriger. Een voorbeeld hiervan lijkt menige school die
het predikaat katholiek nog slechts traditioneel draagt. Als de sfeer van de school
niet meer katholiek is, zullen ‘katholieke’ regels niet meer geaccepteerd worden.
De a.h.w. verweesde studenten worden op zichzelf teruggeworpen en kwamen en
komen tot het inzicht dat hun school of welk onderwijsinstituut ook, een aan te kleden
sociaal systeem vormt. De studenten gingen dan en gaan ook nu zelf zoeken naar
de doelstellingen van hun onderwijs, spreken over engagement, over
samenwerkingsvormen, over leiderschap, evaluatie en zelfbeheer. Daarmede
refereren zij onbewust aan de punten die in 1946 op het landelijk onderwijscongres
reeds naar voren kwamen. De studenten treden op als werknemers die inspraak
eisen en wensen dat door hen ongewenste onderwijsdoelen niet worden nagestreefd;
de werknemer-student eist dat geen ongewenste wetenschapsprodukten worden
geleverd. Zij keren ook hier ten dele van het welvaartsdenken terug naar een
welzijnsdenken.

Enkele vooronderstellingen
Deze geschetste gang van zaken kan aanleiding zijn tot het formuleren van
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enkele vooronderstellingen die in de praktijk in diverse onderwijsconflicten
geïllustreerd kunnen worden. Na onze parenthese over student en gezag thans
terugkerend naar het voorliggend rapport van Pater Henkus, kan van deze
vooronderstellingen worden nagegaan in hoeverre deze geïllustreerd werden door
het geval Beverwijk. Deze affaire wordt in het rapport beschreven vanuit het
standpunt van iemand die nauw betrokken was bij het geheel en achteraf bepaalde
feiten en uitspraken selecteerde en min of meer ordenend opstelde. Geldt hetgeen
van universitaire studenten werd gezegd ook voor studenten van een pedagogische
academie? Ja, voorzover deze studenten zich laten oriënteren op en geïnspireerd
worden door de hogeschool-student die aan vrijer denken toe lijkt te zijn. Dit geldt
grosso modo voor veel studenten binnen het hoger beroepsonderwijs.
Nu is het materiaal in dit rapport zowel qua presentatie als selectie niet gemakkelijk
voor analyse te gebruiken. Er wordt vermoedelijk meer bekend verondersteld bij de
buitenstaander dan deze in feite weten zal. Niettemin is uit de tekst een trend af te
lezen t.a.v. onderwijsstructuren die niet alleen voor de pedagogische academie
geldt.
Hypothesen t.a.v. de studenten zouden kunnen zijn: ‘Verweesde’ studenten zoeken
zekerheid voor hun levensgang d.m.v. het scheppen van een eigen systeem. De
Beverwijkse alternatieven formuleren (cfr. p. 76): ‘We probeerden het alternatief
een wettelijke basis te geven, waarschijnlijk vanuit de angst, grond onder de voeten
te verliezen’. En ook: ‘Wij, die principieel niet van dit uitgangspunt van ons “geloof”
willen afwijken, zien derhalve geen enkele uitweg uit de huidige situatie dan een
“novum” in die zin dat wij als eenheid op enigerlei wijze de kans krijgen - onder
vigeur van de huidige wetgeving - in enigerlei wettelijke structuur te worden ingelast’.
Hierbij sluit een tweede vooronderstelling aan: Bedoelde studenten zullen dit systeem
aanvankelijk formuleren als een alternatief om daarmede aan te geven dat zij
principieel ruimte willen laten aan andere mogelijkheden, maar dan ook eigen kansen
erkend willen zien. Illustratie bij deze vooronderstelling is te lezen uit de zoëven
gegeven citaten. De alternatieven gaven herhaalde malen aan dat de actie niet ten
koste van het onderwijs mocht gaan, dat zij alleen nuances wilden naast het
formalisme van de bestuurderen. Artikel 2 van de statuten van de Stichting ter
bevordering van het alternatief pedagogisch onderwijs houdt o.a. de mededeling in
van oprichting van scholen voor pedagogisch onderwijs binnen het kader van de
huidige wettelijke regelingen. Een volgende vooronderstelling luidt: Deze studenten
zullen zich uitdrukken in systeem-jargon als structuur, communicatie, doelen e.d..
Alternatieven formuleerden in termen als ‘samenlevingsverband’, ‘schoolgeledingen’.
In dit rapport zijn weinig illustra-
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ties voor deze stelling te vinden, meer op grond van het feit dat relatief zeer weinig
licht op studenten-uitingen valt. Een vierde vooronderstelling kan zijn: Bedreiging
van het studentensysteem zal leiden tot contra-actie van de studenten. Het alternatief
wordt dan vaak van ‘anders’ tot ‘beter’ en zelfs tot ‘enig goede’. Het alternatief wordt
geacht alleen nog maar behouden te kunnen blijven door het als enige mogelijkheid
te stellen. Andere alternatieven moeten verdwijnen. Dan is revolutie vaak het
volgende woord. Dan vallen bij de alternatieven termen als ‘gevecht’, ‘bezetting’,
‘stelling nemen tegen structureel geweld’, ‘stress-situatie’, ‘onderwijsvernieuwing
met de stengun-loop op de hals’. Studenten gaan dan letterlijk en figuurlijk chargeren.
Als laatste vooronderstelling voor het studentenfacet ware dan te formuleren:
Studenten die het alternatief als enig goede ervaren zullen missie-arbeid voor hun
idee verrichten. Het alternatief is evangelie geworden. De autoriteit van het bestaande
is vervangen door de autoriteit van wat eens een alternatief was. ‘Alles moet
omgeturnd’. Voor deze vooronderstelling biedt het rapport geen illustraties. Voor
het bestuurlijke facet van deze kwestie zou als vooronderstelling te noemen zijn:
Het bevoegd gezag zal zich door zijn (onbewust) vereenzelvigen met de overheid,
in zijn verweer met overheidsmiddelen opstellen. Het rapport laat zien dat het
bevoegd gezag niet bij machte was op een primair pedagogisch probleem adequaat
te reageren (p. 84). Het heeft justitiële hulp ingeroepen om de orde te doen
terugkeren. Behalve hoofdstuk drie van dit rapport, geeft ook het integraal in deze
publikatie opgenomen pleidooi van de raadsman die de ouders voor de politie-rechter
verdedigde, de problematiek aan van het vertalen van onderwijsproblemen in
wetsovertredingen. Om uit een sociologisch-pedagogisch probleem van een
onderwijsconflict te komen, schakelde een bevoegd gezag de wet in.
Samenvattend willen we volstaan met op te merken dat onderwijsconflicten onder
het etiket van democratisering voor een deel te verklaren zijn uit het feit dat zg.
verweesde studenten geen voogdij meer accepteerden van het bestuurlijke en
directoire gezag, hetwelk zich, naar het oordeel van de onder voogdij staande
pupil-student, meer om het belang van de overheid dan om het belang van de
pupil-student had bekommerd.
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De bevolkingsontwikkeling in de Volksrepubliek China sedert 1953

A. Dietvorst
Zonder inzicht in aantal, structuur en spreiding van de Chinese bevolking is het
haast onmogelijk uitspraken van enige betekenis te doen over de sociale, politieke
en economische ontwikkelingen in dit land. Helaas is het nu zo, dat de mate van
deze noodzaak omgekeerd evenredig is aan de hoeveelheid materiaal dat ons ten
dienste staat. Niet alleen kwantitatief zijn de verzamelde cijfers onvolledig, ook de
kwaliteit, de betrouwbaarheid van de bevolkingsgegevens laat veelal te wensen
over. Daardoor voegt zich bij deze problemen nog dat van een juiste interpretatie
van de beschikbare informatie.

De ontwikkeling tot 1953
De gegevens over de loop van de bevolking tijdens de regering van de Mandsjoes
2
zijn, hoewel onvolledig, van zodanige aard dat aangenomen mag worden dat reeds
op het einde van de 18e eeuw gesproken kan worden van een bevolkingsdruk. Dat
betekent, dat zich toen reeds een ongunstige verhouding bevolking - cultuurland
begon af te tekenen. Dit uitte zich onder meer in het steeds meer benutten van
marginale landbouwgronden en een zich uitbreiden van een verschijnsel als
bodemerosie. Door het zonder voorzorgsmaatregelen in gebruik nemen van nieuwe
cultuurgrond door de verwijdering van de oorspronkelijke vegetatie gingen binnen
enkele decennia grote gebieden voor de landbouw verloren.
Gedurende de eerste helft van de 19e eeuw bleef de bevolking groeien, hoewel
in een waarschijnlijk wat langzamer tempo. Men schat dat de bevolking in 1819
ongeveer 375 miljoen mensen omvat moet hebben, tegen 120-200 miljoen in 1600,
100-150 miljoen in 1650 en 200-250 miljoen in 1750. Aan de gestage bevolkingsgroei
kwam een einde omstreeks 1850, toen de bevolking ongeveer 410 miljoen mensen
telde. De stagnatie werd veroorzaakt door het uitbreken van de Taiping-opstand in
de provincies Kiangsu, Anhwei, Chekiang, Kiangsi en Hupeh en tevens door de
Moslemopstanden in de provincies Kansu, Shensi en Shansi. Daardoor liep het
bevolkingsaantal terug tot naar schatting 350 miljoen in 1873.

1

2

Dit artikel is een samenvatting van een gedeelte uit een in het voorjaar 1971 te verschijnen
boek getiteld: De Volksrepubliek China. Het boek zal deel uit maken van de serie ‘Panorama
van de wereld’ en wordt uitgegeven door Romen en Zonen te Roermond.
Ping-ti Ho, Studies on the population of China, 1368-1953, Cambridge, Mass., 1959.
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Ondanks het nog veelvuldig voorkomen van allerlei rampen en oorlogen, neemt de
bevolking in de periode na 1875 weer snel in aantal toe. In 1893 schatte men 385
miljoen, in 1913 430 miljoen en in 1953 tenslotte werd als uitkomst van de grote
volkstelling een getal van 583 miljoen opgegeven.

3

De volkstelling van 1953

De volkstellinggegevens van 1953 zijn het onderwerp van uitvoerige discussies
geweest. Vooral de mate van betrouwbaarheid werd aanvankelijk door vele
deskundigen discutabel gesteld. Men stelde namelijk dat de Chinese regering op
grond van vroegere tellingen in de periode 1949-1953 (tellingen in verband met de
uitvoering van de landhervormingen en in verband met allerlei massacampagnes
bijvoorbeeld) de beschikking had over de mogelijkheid de cijfers van 1953 aan haar
wensen aan te passen. Voorts zou het op die manier mogelijk geweest zijn voor de
lokale kaders Peking die cijfers te verschaffen die de regering van de partijgenoten
in de provincie verwachtte. Bewijzen voor een dergelijke hypothese zijn zeer moeilijk
te leveren. De demograaf Aird neemt in zijn uitvoerige studies over de Chinese
bevolking aan, dat de autoriteiten toch wel zeer kritisch stonden ten opzichte van
cijfers die men uit eerdere tellingen had verkregen. Dat zij daarom voor 1953 hogere
bevolkingscijfers verwachtten dan de 470-490 miljoen die men tot dan toe
veronderstelde, is niet verbazingwekkend. Dat het verrassend hoge aantal van 583
miljoen door de autoriteiten los van de werkelijkheid gecreëerd is, is weinig
aannemelijk, ondanks het voortdurend ten toon gespreide marxistische optimisme
ten aanzien van de mogelijkheden van een omvangrijke bevolking. Aannemelijker
vindt Aird het tegendeel, dat nl. het hoge cijfer voor de regering een onaangename
verrassing is geweest.
Er blijft naast dit alles de verwondering over de schaarste aan informatie voor de
periode na 1949. Waarom laat Peking zo weinig gegevens los? Hiervoor kunnen
een aantal oorzaken worden aangevoerd. Allereerst is het regime uiterst gevoelig
voor kritiek van buitenstaanders. Buitenlandse deskundigen bezien natuurlijk met
grote interesse elk geproduceerd resultaat van de Chinese statistische bureaus en
leveren voortdurend kritiek op de onvolledigheid van het materiaal. Hoewel het geen
schande is dat een nog

3

Voor een meer uitvoerige informatie zij verwezen naar: J. Aird, Population growth, in Economic
trends in Communist China, ed. by A. Eckstein, W. Galenson and Ta-chung Liu, Chicago,
1968; S. Chandrasekhar, Asia's population problems, London, 1967; L.A. Orleans, China's
population statistics: an illusion? in The China Quarterly, jan.-march 1965, p. 168; C. Clark,
L'accroissement de la population de la Chine, in Population, 1964, p. 559; K. Buchanan, The
transformation of the Chinese earth, London, 1970.
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onvoldoende ontwikkeld statistisch apparaat onvolledige cijfers produceert, raakt
dit kennelijk toch het nationaal prestige. Daarnaast is de behoedzaamheid ten
aanzien van aspecten van de nationale veiligheid een niet te verwaarlozen verklaring
voor het schaarse vrijkomen van bevolkingsgegevens.
Naast de gebrekkige informatie als negatief punt staan ook een aantal positieve
kenmerken van de volkstelling van 1953, wanneer men deze vergelijkt met tellingen
uit de periode voor de oorlog. Als eerste moet in dit kader worden vermeld, dat de
telling werd gehouden in een politiek klimaat waarbij strenge controle op de uitvoering
van de voorschriften tot de mogelijkheden behoorde. De regering had bovendien
in de jaren 1951 en 1952 haar kracht getoond door de uitvoering van de zgn.
anti-campagnes tegen de verschillende groeperingen van de bezittende klasse. Het
partijapparaat was al redelijk uitgebouwd en voorts hadden de partijkaders bij de
uitvoering van de landhervormingsmaatregelen al enige vertrouwdheid gekregen
met het verzamelen van bevolkingsgegevens. Van groot belang was ook dat men
het aantal gegevens dat gevraagd moest worden, tot een minimum had beperkt,
waardoor minder geschoolde tellers in staat waren om met een redelijke mate van
betrouwbaarheid bevolkingsgegevens te verzamelen. Dat de beperking tot gegevens
als geboorte, sterfte, sekseverdeling en leeftijdsopbouw ook vele nadelen heeft,
spreekt voor zich. Ongetwijfeld had men een meer uitvoerige telling willen houden,
maar daartoe ontbrak het de regering aan voldoende middelen.
Ondanks deze positieve kenmerken van de volkstelling van 1953 kunnen we de
resultaten ervan niet voor de volle honderd procent betrouwbaar achten. Hoe groot
de afwijking van de realiteit is, kan evenmin met zekerheid gezegd worden.
Deskundigen houden rekening met een ondertelling van minimaal 5 en maximaal
15 procent. De conclusie is tenslotte, dat het resultaat van de volkstelling van 1953
beschouwd moet worden als de meest waarschijnlijke benadering van het werkelijke
getal van de Chinese bevolking. Daarom verdienen de gegevens met enig respect
behandeld te worden, temeer daar er nog steeds geen tekenen zijn die er op wijzen
dat een nieuwe volkstelling georganiseerd gaat worden.

De resultaten van de volkstelling van 1953
Het officiële resultaat van de volkstelling van 1953 was, dat als totaal aantal Chinezen
602 miljoen werd opgegeven. Hiervan woonden er 7,6 miljoen in Taiwan (Formosa),
terwijl het aantal zogenaamde Overzeese Chinezen 11,7 miljoen was. Het totaal
voor het vasteland van China was dus 582,7 miljoen. Hiervan bestond 51,82 procent
uit mannen en 48,18 procent
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uit vrouwen. Op elke 100 vrouwen waren er dus 107,7 mannen. Dit mannenoverschot
wordt verklaard door de geringere overlevingskansen van meisjes in de leeftijd 0-5
jaar dan van jongens van dezelfde leeftijdsgroep in de periode voor de Tweede
Wereldoorlog. Meisjes waren eerder het slachtoffer van kindermoord en werden
vaak tijdens hongersnoden meer verwaarloosd dan jongens. Bij de telling in 1953
bleek, dat het mannenoverschot voor de leeftijdsgroep 7-13 het grootst was (115,8),
terwijl het in 1953 voor de groep 0-1 jaar 104,9 was, waaruit de invloed van het
nieuwe regiem reeds is op te merken.
De Chinese bevolking is jong gerekend naar de leeftijdsopbouw. Ongeveer 41
procent van de bevolking bleek in 1953 jonger dan 17 jaar te zijn, waardoor alle
voorwaarden voor een snelle groei aanwezig waren. Het officiële geboortecijfer was
37 (per 1000) en het sterftecijfer was 17 (per 1000), wat dus neerkomt op een
natuurlijke groei van 2 procent per jaar. Voor de eerste jaren na 1953 moest men
dus rekening houden met een jaarlijkse bevolkingsgroei van 12 à 14 miljoen. Hierbij
moet evenwel opgemerkt worden, dat zoals we nog zullen zien, niet iedereen akkoord
gaat met de officiële geboorte- en sterftecijfers. Hoe dan ook, de nieuwe Chinese
regering werd door deze cijfers geconfronteerd met de onvermijdelijke economische
consequenties van deze bevolkingstoename. De meest directe zorg betrof (nog
steeds overigens) de voedselvoorziening voor jaarlijks 12 miljoen mensen meer.
Daarnaast moeten grote aantallen mensen voorzien worden van de noodzakelijke
gezondheidszorg en goed onderwijs. Er moet voldoende werkgelegenheid zijn en
zij die gaan trouwen, zien graag een dak boven hun hoofd. Dit vergt geweldige
investeringen, die niet op korte termijn rendement opleveren. De bedragen hiervoor
worden onttrokken aan de investeringsbedragen in de produktiesectoren, waardoor
de levensstandaard minder snel stijgt dan bij een geringere bevolkingsgroei het
geval zou zijn geweest. Dit brengt ons bij de vraag of men na 1953 niet snel
begonnen is met het propageren van geboortenbeperkende maatregelen.

Wel of geen geboortenbeperking?
De klassieke Confucianistische visie op de vraag van de gezinsgrootte was gunstig
voor de totstandkoming van grote gezinnen. Het grootste ongeluk dat een mens
kon overkomen, was het ontbreken van nakomelingen. ‘Zoals het graan wordt
opgeslagen uit voorzorg tegen de hongersnood, zo worden zonen opgevoed tegen
de nadelen van de ouderdom’. Wilde men verzekerd zijn van een verzorgde oude
dag, dan moest toch zeker een van de kinderen in leven blijven. En dat betekende,
gezien de grote kindersterfte in die dagen, het ontstaan van grote gezinnen.
Met de invoering van de moderne inzichten van de westerse medische
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wetenschap daalde de kindersterfte, maar niet direct het geboortecijfer. Als zo vaak
accepteerde de mens ook hier wel onmiddellijk de ingreep tegen de dood, maar
niet een ingrijpen in het leven. Hoe stonden de communisten tegenover dit probleem?
De orthodox-marxisten zagen arbeid als de enige basis voor de produktie van
goederen. Wanneer er geen kleine kapitalistische elite aanwezig is die de winst in
eigen zak steekt, gaat het volle profijt van de produktie naar de arbeidende klasse.
Welnu, hoe meer mensen er zijn, des te groter is dan de produktie. In deze
redenering betekende geboortenbeperking een belemmering van de vooruitgang
van het land. Na 1954 begon er verandering te komen in het officiële denken over
deze kwestie. In 1954 hield Liu Shao-chi voor het Volkscongres in Peking een rede
waarin hij betoogde dat geboortenbeperking noodzakelijk was. Het motief was de
gezondheid van de moeders en de kinderen. Dit betekende het begin van een
geboortenbeperkingscampagne, die haar hoogtepunt bereikte in de periode 1955-'57.
In de zomer van 1958 kwam er plotseling een einde aan de campagne, na
maandenlange vaak heftige discussies tussen voor- en tegenstanders. Deze
verandering in bevolkingsstrategie hing enerzijds samen met moeilijk te overwinnen
weerstanden bij de bevolking zelf en anderzijds met de lancering van de Grote
Sprong Voorwaarts. In Mao's opvattingen zou men bij de uitvoering van de
maatregelen tijdens de Grote Sprong Voorwaarts juist te maken krijgen met een
tekort aan arbeidskrachten. Zoals men weet, mislukte deze massale poging tot
verhoging van de produktie. Daardoor werden in de jaren na 1960 opnieuw geluiden
gehoord ten gunste van geboortenbeperking.
In 1963 werd wederom begonnen met het propageren van geboortenbeperking.
Door een inmiddels gerealiseerde grotere spreiding van medische klinieken over
het Chinese platteland kon tot in de verste uithoeken van het rijk een begin worden
gemaakt met het verstrekken van adviezen en anticonceptionele middelen. De
abortus is gelegaliseerd en kent naar het schijnt een wijde verbreiding. Hoewel
sterilisatie wordt toegepast, schijnt het niet op zo'n grote schaal als bijvoorbeeld in
India te geschieden. Een positief effect wordt bovendien bereikt door de wijzigingen
in de status van de vrouw na 1949. Hun status is niet langer afhankelijk van hun
vruchtbaarheid en dit gegeven zal onvermijdelijk doorwerken in de geboortencijfers.
De campagne voor geboortenbeperking wordt voorts ondersteund door de nadruk
die men van hogerhand legt op een puriteinse levenswandel. Romantische liefdes
stroken niet met het revolutionaire elan, dat iedereen moet bezielen om het
socialistische paradijs van de toekomst te verwezenlijken. Algemeen verbreid is de
gewoonte de datum van het huwelijk zo lang mogelijk uit te stellen.
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Het laat zich aanzien, dat de controle van de bevolkingsgroei momenteel een
geaccepteerde zaak is. Dat betekent dat het een regeringsaangelegenheid is
geworden en als er één regering is die maatregelen tot in de kleinste dorpen kan
doen uitvoeren, is het de Chinese regering van dit moment. Wat het reële effect van
deze maatregelen op het verloop van de geboortenen sterftecijfers is, kan slechts
geschat worden.

De bevolkingsontwikkeling na 1953
Sinds de telling van 1953 zijn al weer meer dan zeventien jaar verlopen. In die
zeventien jaar heeft er geen nieuwe volkstelling plaats gevonden en verder zijn er
van officiële zijde weinig bevolkingsgegevens verstrekt. De cijfers die in het westen
zijn doorgedrongen worden door deskundigen erg onbetrouwbaar geacht. Vandaar
dat we aangewezen zijn op schattingen. Een acceptabele poging de
4
bevolkingsontwikkeling tot 1970 te schetsen is gedaan door Leo Orleans .
De bevolkingsontwikkeling in China 1948-1970 (schattingen)
Jaar
GeboortencijferSterftecijfer Natuurlijke Totaal
groei
1948
555,0 min
1949

43

32

11

561,1

1950

43

32

11

567.3

1951

43

31

12

574,1

1952

43

30

13

581,6

1953

43

29

14

589,7

1954

43

28

15

598,5

1955

42

26

16

608,1

1956

41

24

17

618,5

1957

40

22

18

629,6

1958

39

22

17

640,3

1959

38

23

15

649,9

1960

38

25

13

658,3

1961

38

25

13

666,9

1962

38

24

14

676,2

1963

37

23

14

685,7

1964

36

22

14

695,3

1965

35

21

14

705,0

1966

34

20

14

714,9

4

L.A. Orleans, Propheteering: The population of Communist China, in Current Scene, vol. VII,
nr. 24, p. 13 (1969).
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1967

34

20

14

724,9

1968

33

19

14

735,1

1969

33

18

15

746,1

1970

32

17

15

757,3

Bron: L.A. Orleans, op. cit..
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Hij neemt als uitgangspunt voor zijn beschouwingen het geboortencijfer van 1953
zoals dat door de volkstelling is geproduceerd. Dit cijfer echter vindt hij te laag. Een
getal van 43 per 1000 wordt door hem reëler geacht. Weliswaar is dat een lager
cijfer dan men doorgaans mag verwachten voor een overwegend rurale samenleving,
maar wel juist, doordat onder andere ziekten, kindermoord in vroegere perioden,
huwelijksvoorschriften en minachting voor weduwen die hertrouwden een
reducerende werking op het geboortecijfer hadden. Eerst voor de jaren na 1954
wordt een daling van het geboortencijfer mogelijk geacht door de veronderstelling
dat de geboortenbeperkingscampagnes dan enige invloed beginnen te krijgen.
Daarnaast zullen de ontberingen van de grote massa, geleden tijdens de Grote
Sprong Voorwaarts, en de voedselschaarste in de jaren daarna ook wel meegewerkt
hebben het geboortencijfer te doen dalen.
Eerst voor 1963 veronderstellen we na enige jaren van stilstand weer een
verdergaande daling van het geboortencijfer. In dit jaar begint immers de
geboortenbeperking van overheidswege weer gestimuleerd te worden. Daardoor
wordt tevens een daling van het geboortencijfer tot 1968 mogelijk geacht. Het effect
van de Culturele Revolutie is nog steeds onduidelijk. Er wordt wel gesteld, dat de
miljoenen weinig gedisciplineerde Rode Gardisten ongetwijfeld bijgedragen hebben
tot een sterke stijging van het aantal geboorten. Anderzijds wordt daar tegen
aangevoerd, dat juist deze fervente volgelingen van Mao Tse-tung de afwijzing van
de seks in hun banieren hadden geschreven. Door de chaotische toestanden in
bepaalde delen van China zal de invloed van de naar het platteland gezonden
medische teams op de geboortenbeperking wat geringer geweest zijn. Voor 1969
wordt daarom hetzelfde niveau als voor 1968 geprojecteerd. De opnieuw ingetreden
rust na de Culturele Revolutie is voor Orleans reden het geboortencijfer voor 1970
te stellen op 32 per 1000.
Ten aanzien van de sterftecijfers kan de volgende ontwikkeling gereconstrueerd
worden. Het cijfer voor 1953 wordt met 29 per 1000 veel reëler geacht dan de
officiële opgave van 17. Het is onwaarschijnlijk dat in een land als China sedert de
dertiger jaren een zo snelle daling van het sterftecijfer gerealiseerd zou zijn. Na de
communistische machtsovername trad er een daling in als gevolg van de verbeterde
medische voorzieningen, de invloed van verschillende campagnes tegen ratten en
muggen, de verbeterde hygiëne en de introductie van sanitaire voorzieningen op
het platteland. Gedurende de eerste jaren van het Eerste Vijfjarenplan (1953-'57),
waarin de economie zich gunstig ontwikkelde, daalde het sterftecijfer in een versneld
tempo met twee punten per jaar. Tijdens de Grote Sprong Voorwaarts kwam deze
dalende tendens tot stilstand. Als gevolg van de moeilijke voedselsituatie steeg het
sterftecijfer zelfs. Orleans schat dat in de
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periode 1959-'61 ongeveer 6-7 miljoen mensen meer stierven dan normaal.
In 1962 hervatte het sterftecijfer weer zijn dalende beweging, zodat in 1964 het
niveau van 1957 werd bereikt. De Culturele Revolutie heeft waarschijnlijk weinig
invloed gehad op het verloop van het sterftecijfer, omdat tenslotte grote delen van
het platteland door deze beweging onberoerd bleven.
Wanneer de geboorten- en sterftecijfers van de afgelopen twintig jaar met elkaar
vergeleken worden, is het duidelijk dat het groeipercentage van de bevolking in
deze periode rond de 1,5 procent heeft geschommeld. In 1970 zou de Chinese
bevolking aldus 757 miljoen mensen hebben geteld.
Prognose van de Chinese bevolkingsontwikkeling
op basis van resp. 1, 1,5 en 2 procent groei per jaar
voor de periode 1970-2000 (in mln.)
Jaar
1%
1,5%
1970
757,3
757,3

2%
757,3

1975

795,9

815,8

836,1

1980

836,5

878,9

923,1

1985

879,2

946,8

1019,2

1990

924,0

1020,0

1125,3

1995

971,2

1098,8

1242,4

2000

1020,7

1183,7

1371,7

Het verdere verloop van de bevolkingsgroei kan men slechts gissen. In deze tijd
van snelle technologische veranderingen, die hun invloed uitoefenen op de bestaande
agrarische structuren, is het onmogelijk exacte voorspellingen te doen. Om toch
een idee te geven van een mogelijke ontwikkeling hebben we met het cijfer van
1970 als uitgangspunt op basis van verschillende groeipercentages een schatting
gemaakt van de bevolkingsontwikkeling voor de periode 1970-2000. Hierbij is geen
rekening gehouden met onvoorspelbare variabelen als oorlog, grote hongersnoden,
natuurrampen en politieke omwentelingen. In ieder geval geeft zelfs de laagste
schatting al voldoende aan dat de Chinese regering in de komende decennia met
onvoorstelbare problemen te maken krijgt. Men kan zich daarom afvragen of
dergelijke problemen met nationale middelen opgelost kunnen worden. Naar onze
mening moet men internationaal naar een oplossing streven. De erkenning van de
Volksrepubliek als volwaardig lid van de Verenigde Naties zou een eerste stap in
deze richting kunnen zijn, zeker nu de Chinese regering zelf te kennen geeft niet
afwijzend tegenover opname in deze internationale organisatie te staan.
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Wereldbeeld en Wereldkaart
Th. de Jong
Beeld en kaart staan wat merkwaardig tegenover elkaar. Bij wereldbeeld dwaalt de
gedachte af naar de filosoof, die existentieel - of niet - met het zijn - al of niet - in
het ongerede verkeert. Bij wereldkaart komen er vage contouren voor het oog,
waarbinnen steden, landen en zeeën hun plaats krijgen. Bij enig navorsen wil het
gelukken meridianen, keerkringslijnen, evenaar en poolcirkel voor de geest te krijgen.
Daarbinnen lijkt de mens in etnisch of nationaal verband - temidden van de natuurlijke
gesteldheid (bergruggen, vochtig-warme oerwouden en koude-gebieden) - op
logische wijze te zijn neergezet. Het is alsof het zo hoort. Of er een eerste beweger
is die dit geregeld heeft.
Het kost kinderen een zekere moeite de sprong te maken van hun fantasie-leven
naar die aangeharkte wereld. Kinderen tekenen vader en moeder in de voorgevel.
Hun zeilbootje wordt afgemeerd bij huis. Water loopt als een brede stroom door de
woning. Aan de rand van het door henzelf bewoonde tekenpapier verschijnt het
vreemde, dat ‘buiten’ hoort te blijven. Soms als het gevaarlijke dat vrees oproept.
Ook als de wensdroom waarvoor in de eigen wereld geen plaats is.
De school is een produkt van de vooruitgang. Daar wordt sinds de vorige eeuw
- zoveel mogelijk aan allen - geleerd, dat de wereld er is om behoeften te bevredigen:
een open vlak voor scheepvaartlijnen, olievelden, havens, spoorwegen en rivieren.
Dat alles heeft - na zekere oefening - een begrijpelijk verband. De mens heeft dit
bedacht en gepraktizeerd. Zo leert men op de school te veronderstellen dat het
beeldrijke leven van toen men nog kind was, gelukkig voorbij is. Het heeft
plaatsgemaakt voor wat te grijpen is en te berekenen valt; voor wat aan normen
van planning en strategie gehoorzaamt.
Vanuit deze houding worden oude kaarten tot curiositeiten. Het wordt dan een
beetje zinloos ernaar te kijken. De verwondering die toegang verschaft tot het kunnen
beleven van deze oudere wereldvoorstellingen, ontstaat eerst zodra het moderne
mensidee op de tocht wordt gezet. Een wereld en een
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samenleving volgens ‘model’ maken betekent immers niet - ook wanneer de mens
daar zelf de constructeur van is - dat die mens zelf een verstandelijke creatie is. De
betere en meer verlichte mens waaraan nu al enkele eeuwen intellectueel buskruit
wordt verpatst, is eerder een wensdroom dan een werkelijkheid. Dat redelijke model
is niet meer dan een dun vlies over een wrede en soms ook wel aandoenlijke
werkelijkheid. Misschien moet men zelfs zeggen dat, nu de organisaties solider zijn
geworden, de mens de kans krijgt (verhuld) driftmatiger te zijn dan in de wrede tijd
van vroeger. Hoe dit ook zij: het doorknippen van de lijn tussen wat de mens kan
verwerken en wat hij uitdrukt in zijn verlichte model, maakt hem eenzamer dan ooit.
De moderne mens leeft bij de mythe van de vooruitgang en daarom neemt hij zichzelf
kwalijk dat zijn gevoelens achterblijven. Die spanning is hem al te vaak te groot: hij
vlucht in het (on)gemak van de consumptieve samenleving; dan wel in het
engagement. In ieder geval sluit hij zich af van het vroegere. Hij ontwijkt de
verbeelding. Hij is dood voor de geschiedenis.
Als het uitgangspunt van het moderne leven de mens opzout met te zware
schoenen en een te hooggestemde ruimte-kledij, kan het zin hebben om de tijd toen
wereldverbeelding en wereldkaart elkaar nog iets te zeggen hadden, terug te halen.

De Mythe van Atlantis
Het verhaal is oud. Het staat bij Plato in de Timaeus en Critias. Er is sprake van
een eruptie, waardoor het koninkrijk Atlantis naar de bodem zonk. De waterstand
rond de Akropolis wijzigde zich. Dit verhaal is als mythe een eigen leven gaan leiden.
Was het een legende waarin Plato tot uitdrukking wilde brengen dat de hunkerende
mens leeft in de schaduw van een voorbije gouden eeuw? Of sprak Plato naar
aanleiding van een ‘ware’ gebeurtenis?
Beide interpretaties zijn getoetst. Wat betreft het werkelijk gebeurde, zijn er door
geologen en historici vele suggesties beproefd. In hun studie, Atlantis: The truth
behind the legend, hebben Galanopoulos en Edward Bacon een speurdersroman
samengesteld van deze onderzoekingen. Zij doen tenslotte een oplossing aan de
hand, zo iets als het laatste stukje in de puzzel dat tot nu toe ontbrak. Rond 1500
v. Chr. valt er een eruptie te noteren op de Santorin-eilandengroep. De kracht ervan
- zo wijst vergelijkend geologisch onderzoek uit - kan het Minoïsche
beschavingsgebied rond Kreta door vloedgolven hebben verwoest. Diezelfde
beweging van aarde en zee kan eveneens tot gevolg hebben gehad dat de
waterstand bij de Akropolis zich gewijzigd heeft. Tenslotte: de idee als zou het
paradijs in de Griekse
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1

verbeelding identiek zijn geweest met Kreta, lijkt niet onwaarschijnlijk . Voor de
plaatsbepaling van de Santorin-eilanden en de situering in de Aegeïsche zee zij
verwezen naar kaart no. 2.
Doch daarmee is de legende als historisch medium niet dood. Dat het koninkrijk
van vrije mensen moet hebben bestaan, is een opwekkende mythe. Zij beheerste
de middeleeuwse kaartenmakers en wellicht ook de jongste generatie der mensen wereldhervormers. De mens voelt zich kennelijk zo onvredig in het bestaan dat
de idee van een betere aarde noodzakelijk is om het leven te kunnen volhouden.
Utopia - nergensland - is echter niet slechts een voorstelling met zuiverende
kracht. Vrij duidelijk schijnt het de mens voor de geest te staan hoe dit rijk der vrijheid
bereikt kan worden. Tussen mens en koninkrijk ligt altijd een barrière. De weg ernaar
toe lijkt op een pelgrimage. Ascese, strijd, ja geweld kunnen nodig zijn om de
levensbeker te vinden.
In de 12e eeuw circuleerden er in Portugal verhalen over Moorse zeelieden die
het gewaagd hadden op zoek te gaan naar Atlantis. Zij keerden - zo wil de
overlevering - van hun euvele tocht niet terug. Zij waren vastgelopen in de wieren
van de Sargasso-zee, op de plaats waar in 1970 Heyerdahl met de Ra II de vervuiling
constateerde van de zee door olieresten. Nog treffender is het verhaal van de vissers
uit Carthago die door de poort van Hercules zeilden. Bij terugkomst werden zij vóórdat zij hadden kunnen spreken - gedood. Op die wijze zou niemand ooit iets
kunnen vernemen van het koninkrijk dat zij mogelijkerwijs hadden ontdekt. Het
realisme van het menselijk tekort zegevierde over de hang naar utopia. De profeet
deed er geen goed aan in eigen land terug te keren, waardoor immers de
samenleving verdeeld raakte in elkaar bestrijdende groepen.

Het Middeleeuwse wereldbeeld
De Middeleeuwen vormden een eerste periode waarin gepoogd werd deze met
elkaar strijdige tendensen samen te houden. Dat geschiedde vanuit een
wereldconceptie waarbij Rhodos uit het middenpunt was verdreven door de heilige
stad Jeruzalem. Men keerde daartoe terug tot de ronde vorm van de aarde. In de
7e eeuw was de Beatus-kaart verschenen met de 12 apostelen als een rozet van
windhoeken rond de wereld. Het oosten werd bovenaan de kaart getekend. Daar
bevond zich het paradijs, doch tevens het onherbergzame land waar Gog en Magog
zich ophielden om eens het eindoordeel te voltrekken. In datzelfde oosten hielden
zich de volgelingen op van Sint Thomas. Deze was volgens overlevering naar India
uitgeweken.

1

De bewijsvoering van A.G. Galanopoulos en Edward Bacon verscheen met vele illustraties
3

bij Nelson, London, 1969, 1970 , £ 4,20.
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De aldaar woonachtige christenen beheerden de fontein van de jeugd. Het westen
lag onderaan de kaart, alwaar Jacobus zich in de buurt van de poort van Hercules
te Compostella had neergezet. De Middeleeuwse mens vond aldaar een eindpunt
van zijn soms enkele jaren durende pelgrimages. Deze situering vindt men nog op
de Rudimentum novitiorum, die in 1475 te Lübeck verscheen. Het was een handboek
voor beginners, technisch een produkt van de drukpers, waarvan in het voorwoord
gezegd werd dat het een kunst was ‘door de uitnemende Genade Gods aan de
Verlossing der Getrouwen’ geschonken. (Zie kaarten no. 3 en no. 6).
Ten aanzien van de scala der motieven bestaat met betrekking tot de
Middeleeuwse mens nog immer een misverstand. Zo schreef mevrouw
Vredenberg-Alink recent: ‘De Middeleeuwers hebben nadien op nog heel wat grotere
schaal gegevens uit hun duimen betrokken.... Deze meer aan vrome zielen dan aan
exacte geesten ontsproten kaarten waren meestal rond.... met Jerusalem in het
midden en boven het Oosten, alwaar het Paradijs aan de uiterste rand werd geacht
te liggen’. Zij acht de Arabische wereldkaart (zie no. 4) van Idrisi (12e eeuw) en de
portolanokaart die vanaf 1300 door Joodse en Arabische cartografen op de Balearen
werd gemaakt voor zeevaarders, een belangrijke vooruitgang. Voor de mens die
het houdt op de logica is dit een begrijpelijke voorkeur. Doch daarmee is opnieuw
de lijn tussen het wereldbeeld dat de mens via de cartografie tot uitdrukking brengt,
2
doorgeknipt .
Men kan uiteraard niet ontkennen dat de portolanokaart, die voorzag in de
oriëntatie-behoeften van de mediterrane zeelieden, winst betekende. Deze stamde
af van de Romeinse landkaarten (zie afbeelding no. 1), die indertijd gelijksoortige strategische doeleinden - moesten helpen realiseren. Doch daarmee was de
Middeleeuwse mens niet aan het eind van zijn latijn. Een nadere observatie van die
portolanokaarten (zie no. 5) leert ons op dit punt het nodige. Op deze kaarten
ontwaart men enerzijds uiterst minutieus de kustlijnen met hun inhammen, natuurlijke
havens en klippen. Eind 16e eeuw beproefde Lucas Wagenaer - Spieghel der
Zeevaerdt (1584) - zulks voor de landen aan de Noord- en de Oostzee. Maar kijkt
men over de kustlijnen heen, dan ontwaart men allerlei mythologische figuren,
gebaseerd op de ‘ware’ verhalen van Genuese en Arabische kooplieden, welke
waren ontstaan naar aanleiding van hun grote reizen langs de Niger en tot ver in
China (Marco Polo).
De stap naar de door mevrouw Vredenberg verguisde wereldkaarten van Ebstorf
en Heresford (1280) - monnikskaarten achter het altaar - is dan niet meer zo groot.
Men staat gewoon nog een stapje hoger en voor de

2

J.J. Vredenberg - Alink, Spiegel der Wereld, Oosthoek, Utrecht, 1969, f 17,50.
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Middeleeuwse mens centraler. Jeruzalem was immers het middelpunt, waar de
mensenzoon een verbond van genade met de hemel had gerealiseerd. Het kruis
verpletterde tegelijkertijd de slang in de onderwereld. Vandaaruit kreeg de oikoumene
gestalte: de bewoonbare aarde door de kracht van de missionaire actie. De
kruistochten betekenden een concretisering van dit visioen: Jeruzalem uit de handen
van de vijanden van het christendom vrij te maken. In de Ebstorfer kaart en in het
visioen van Heresford kreeg een veraardsing - secularisatie - van de altijd wat
ongrijpbare levensleer van de man van Nazareth gestalte. De kerk als sluis van
bijbelse vroomheid naar de wereld werd nu tevens strategisch centrum voor de
heiliging van alle aardse verhoudingen. De theologen die dit aanhingen, kregen in
de Middeleeuwse strijd omtrent de gestalte van de kerk de benaming ‘moderni’. Zij
stonden niet slechts positief tegenover de Arabische filosofie, doch bovenal ook
tegenover de nieuwe technieken. Verschillende pausen lieten zich uitvoerig inlichten
door Arabische geleerden.
De te kerstenen aarde en de natuurwetenschappelijke experimenten lagen in
eenzelfde conceptie - hiërarchisch gelaagd - tesamen. Technisch gesproken: achter
de nieuwe koopmans-ontdekkingen en cartografische prestaties lag de voorstelling
van een te heiligen aarde rond het middelpunt Jeruzalem. Deze voorstelling
concretiseerde zichzelf in een nieuwe kerkgestalte. Er was ruimte voor symbiose
met de onderzoekers, zolang deze de centrum-positie van de kerk ongemoeid lieten.
En in hoeverre - zo zou de ongelovige Thomas van 1970 zich moeten afvragen - is
er sprake van logica, wanneer Amerikaanse of Chinese leiders zich een wereldkaart
laten voorleggen met resp. Washington en Peking in het midden? Hun ogen dwalen
naar links en naar rechts. Vijanden worden gelokaliseerd. Zeestraten worden
getaxeerd op strategische waarde. Staatsgemeenschappen onderzocht op hun
labiliteit. Lopen mythe en logica niet dooreen, wanneer zij de kansen meten van
hun wereldvisie? Bij cartografie kan men het niet stellen zonder de historische
dimensie achter de technische prestatie (en presentatie).

Interferentie van beeld en techniek
Op afstand - anno 1970 - zijn we in staat de verschillende processen in de
Middeleeuwse cultuur te zien interfereren. Men kan niet direct van causaliteit spreken
- een ten dele onbruikbare voorstelling om het gedrag van de mens met zijn neiging
tot ‘creatieve desintegratie’ te verklaren. Er is eerder sprake van processen die
onbedoeld in elkaars verlengde gaan werken. Hoewel in het Middeleeuwse
cultuurbeeld de kerk als ordenend middelpunt (1), de gedachte aan rijkdommen
buiten de bewoonde wereld (2)
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2). de aegische zee met noordelijk van kreta de santorin-eilanden, waar volgens galanopoulos
en bacon de eruptie moet hebben plaatsgevonden waardoor de grondwaterstand op de
akropolis in de 15e eeuw v. chr. beïnvloed kan zijn. het rijk van atlanti over welks ondergang
plato schreef kan dan geïdentificeerd worden met de minoësche beschaving op kreta op
het eind van een bloeiperiode (circa 1500).

3). deze inkunabel-wereldkaart uit 1475 uit het te lübeck verschenen rudimentum novitiorum
heeft het basis-model van de beatus-kaart. het paradijs heeft moeten plaatsmaken voor
twee disputerende mannen - een jood en een christen die naar één hen verdragend tehuis
zoeken. het heilig land ligt nog centraal met daaromheen vijandige stammen uit het oude
en nieuwe testament. verder de mons auri - de goudberg: de landen der verschrikkingen:
het amazonemeer - toen nog een mythologische naam - later toegepast op de rivier in
brazilië. voorts de paus, tronend in het centrum: rhodos: arabia en europese landen. in het
westen eindigt de oikumène nog steeds bij de poorten van hercules. een merkwaardig geheel
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van oude voorstellingen: weinig gegevens omtrent andere - toen reeds bekende cartografische technieken en geografische voorstellingen.

4). arabische wereldvoorstelling van idrisi, die genood werd aan het hof van roger II, de
noormannen-koning van sicilië. een belangrijke vooruitgang - circa 1154 - te danken aan de
reizen van arabische kooplieden vanaf de 8e eeuw van Spanje via noord-afrika naar azië.

5). deel van een katalaanse kaart - circa 1350 ontstaan op mallorca, alwaar joodse cartografen
de verhalen van genuese kooplieden - die tot in afrika reisden in zich opnamen. daardoor
kwamen geruchten in omloop over de rijke heerser van mali, die eerst in de 19e eeuw
ontzenuwd zouden worden. oostelijker in ethiopië dachten de middeleeuwers zich het rijk
van priester johannes, waarnaar de portugezen o.m. vanaf midden 15e eeuw op zoek zouden
gaan.
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6). terwijl colombus reeds in amerika was geland en vasco da gama in india verscheen van
hanns rüst - eind 15e eeuw - alsnog deze wereldkaart voor het volk. het laat de vertraging
in communicatie zien die men niet uit het oog moet verliezen zonder tot vervalste
beeldvorming te raken omtrent de voorvaders. bovendien bestonden realistische en
idealiserende beeldvorming in de late middeleeuwen naast elkaar - zoals overigens ook in
onze tijd voor wie door de mist kan heenzien.
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7). op deze kaart uit 1594 maakte petrus plancius gebruik van de inzichten van ortelius en
mercator (1570). daarbij vallen de volgende aspecten op: 1. circa 100 jaar na columbus
hebben de continenten hun voor ons herkenbare vorm gekregen. - 2. de afstand tot de pool
is onderschar terwijl men te licht dacht over een toentertijd veel beproefde doorvaart in
noord-oostelijke en noord-westelijke richting (barentsz). - 3. de mythe oustralis: de
vasthechting van het onbekende land aan de zuidpool is nog intact. cook (1770) zou de
eigen ligging van australië eerst bepalen.

e

8). deze doorgaans aan rubens toegeschreven portretstudie laat zien hoe de 17 eeuwse
kunstenaar in staat was tot een natuurgetrouwe en tegelijkertijd menselijke weergave van
de neger.
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9). hoe heel anders verschijnt hier de verhouding docerende blanke versus de ietwat
e

darwin-achtige neger in de 19 eeuw.

1). de romeinse wegenkaarten gaven een vertekend beeld van de zee- en landmassa's.
hier een deel van de peutinger-kaart, een middeleeuwse kopie van het romeinse origineel.
odriatische zee en middellandse zee zijn versmald tot rivieren. men zou de katalaanse
zee-atlassen die omstreeks 1350 op mallorca ontstonden een omkering van dit principe
kunnen noemen: daarop werden landmassa's met mythologische figuren volgetekend terwijl
de kustlijnen en vaarroutes nauwkeurig werden getraceerd voor her zeevolk. deze
portolanokaarten worden in de 17e eeuw - o.m. door lucas waghenaer verfijnd - gedrukt en
uitgegeven in ontwerpen en amsterdam. zij hadden alle practische doeleinden.
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en de kunstgrepen van de cartografie (3) tesamen werden gehouden, was toch de
wijze van onderlinge inwerking - en de daaruit tevoorschijn komende uitkomst - een
vrucht van een historisch proces: d.w.z. met een aantal toevalligheden van dien.
De kruistocht voor het nieuwe Jeruzalem maakte de Middeleeuwse mens strijdbaar
en missionair jegens de Moren, doch tevens jegens al die afgelegen volkeren in
nog niet ontdekte gewesten (Romanus Pontifex 1455). Men zocht naar vrienden in
de vreemde wereld, van de kerk gescheiden door de Moorse muur. Zo kon de
legende ontstaan van priester Johannes die in Ethiopië en/of Indië het rijk van St.
Thomas beheerde. De Portugese reizigers die na 1488 de oostkust van Afrika gingen
ontdekken, hadden geloofsbrieven bij zich voor de christen-koning in Ethiopië.
Doch de landen van Johannes waren gevuld geraakt met de verhalen over
rijkdommen. Marco Polo had rond 1280 in contact gestaan met de Grote Khan. Zijn
roem als wijze heerser was zo groot, dat zowel Columbus als Caboto - voor de
Engelse koning op zoek naar een N.W. doorvaart (1497) - brieven bij zich hadden
voor deze vorst. De zee - westelijk van Europa - was ook de nieuwe wijkplaats
geworden voor de legende rond Atlantis. Nu heette het dat zeven Portugese vorsten
in de 8e eeuw waren gevlucht voor de (verderfelijke) Moren en dat zij op een eiland
heilige steden hadden gebouwd: sedes, bestuursplaatsen met sacrale uitstraling.
Zij zouden een rijk van vroomheid, vrijheid en rijkdom hebben gewrocht. Op die zee
dacht de legende zich ook Sint Brendaen, die op zoek was gegaan naar een stad
Gods - heilig, geheimzinnig, rijk en vreedzaam - zoals een 14e-eeuwse Engelse
chroniqueur het wilde.
Ziedaar wat in de verbeelding van iemand als Columbus een rol speelde. Hij stond
te boek als een groot zeevaarder en een kenner van nieuwe nautische technieken
en hij was op de hoogte van de laatste suggestie der cartografen: een korte zeeweg,
westelijk over een sferische aarde, naar Indië. Hij voelde zich daarnaast
aangesproken door de mythe over onschuldige mensen die buiten de eigen
beschavingskring leefden. En om het beeld complex te maken: hij zag zich bovenal
als een afstammeling van koning David die het heil kwam brengen. Zijn overtocht
zette de schutsluizen open naar nieuwe werelden: strategisch, economisch en
inzake de beeldvorming rond de heilige stad. Voor de kerk en de koningen als
schatbewaarders van Rome; voor ondernemende kooplieden en half-adellijke
landheren die een domein zochten; en voor monniken en zoekers naar goud en
zilver. In een kleine honderd jaar (1490-1570) kwam een totaal gewijzigde
wereldkaart tot stand (zie no. 7), doch bovenal een volstrekt ander perspectief op
de roeping van de eigen mens versus het lot der vreemdelingen.
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De vreemdeling
De interpenetratie van culturen voltrok zich aan de hand van reeds in de
Middeleeuwen gevormde - en ambivalente - ideeën omtrent de mens aan gene
zijde. De 16e eeuw leverde een stortvloed van beschouwingen over Indianen en
Negers. Dat beeld was zowel huiveringwekkend als ook vol vertedering, zoals in
het dagboek van Columbus toen hij zijn bevindingen inzake de natuurlijke
vredelievendheid van de Westindische mens vastlegde. De niet-Europese mens
werd beurtelings een barbaar die op beschaving, verlossing en overheersing wachtte
en anderzijds een ‘bon sauvage’ die de hooghartige Europeaan nog het een en
ander kon leren. In zoverre is de huidige mens in verschillende opzichten kind van
het verleden.
De beelden wisselden per periode. Soms in scherp contrast met de praktijk, zoals
Rubens' negeruitbeelding ten opzichte van het systeem der slavernij, dat de kinderen
van Cham krachtens bijbelse profetie scheen toe te komen. Doch niet alleen in
contrast. Ook het goedbedoelde kan verkeren in het misplaatste. Wanneer we de
19e-eeuwse verlichte koloniaal zien doceren aan ‘Darwin-achtige’ negers, vergeten
we dat hij zichzelf beschouwde als de brenger van vooruitgang, terwijl de 20e eeuw
geneigd is zijn manier van zitten en doceren te veroordelen (zie no. 8 en 9).
Zijn houding tegenover de vreemdeling is voor de westerse mens nog altijd een
bron van onzekerheid. Komt dat omdat hij zichzelf te verlicht voorstelt? Zodat hij
vergeten is hoezeer hij vreemdeling is gebleven in een slechts schijnbaar redelijk
bestaan? Het is de vraag waar zich de vreemdeling ophoudt. Hier, elders, of alom?

Bronnen:
Charles Bricker, De Glorie van de Cartografie, Elsevier, Amsterdam, 1969, f
32,50.
J.J. Vredenberg - Alink, Spiegel der Wereld, Oosthoek, Utrecht, 1969, f 17,50.
A.G. Galanopoulos and Edward Bacon, Atlantis - The Truth behind the Legend,
3

Nelson, London, 1969, 1970 , £ 4,20.

Van oudere datum:
Leo Bagrow, Geschichte der Kartographie, 1951.
H. Baudet, Het Paradijs op Aarde, 1959 (Amerikaanse editie 1965).
P.H. Pott, Naar wijder Horizon, 1962.

Streven. Jaargang 24

603

De huisarts op zoek naar een professionele identiteit
Mia Bracke-Defever
Deze bijdrage vindt haar oorsprong in verleden jaar gehouden contactdagen voor
1
huisartsen en is mede gegroeid uit gedachtenwisselingen met Prof. Dr. Y. Nuyens,
directeur, A.M. Ampe en R. Creyf, medewerkers aan de Sectie Medische Sociologie
van het Sociologisch Onderzoeksinstituut van de Katholieke Universiteit Leuven.
Ze mag niet beschouwd worden als een zoveelste poging tot omschrijving van de
huisartsfunctie in de gezondheidszorg. De bedoeling is, te onderstrepen dat de
vraag ‘en de huisarts?’ steeds scherper naar voren komt.
Wanneer artsen naar nieuwe praktijkstructuren gaan zoeken, dan is dat een
aanwijzing te meer van de toenemende veranderingen die zich in het geheel van
de gezondheidszorg voordoen. Wanneer het daarbij gaat om huisartsen die vragen
gaan stellen over de organisatie van het eigen beroep, dan mag dit als een belangrijk
en opmerkelijk feit in deze wijzigingstrend worden beschouwd. Belangrijk en
opmerkelijk, omdat de huisartsen hiermee zelf hun eigen problematiek aan bod
brengen.
Gespecialiseerde geneeskunde, superspecialisatie, ziekenhuis, ziekenfonds
vormen het continue voorwerp van externe bevraging en beleidsorganisatie. De
algemene praktijk daarentegen verschijnt in de gezondheidszorg als een relatief
stabiel systeem dat slechts sporadisch op zijn doelmatigheid wordt getoetst. In de
totale gezondheidszorg blijkt de huisarts meer een marginale figuur te zijn die toch
continu blijft functioneren binnen de bestaande structuren.
Het feit echter dat de laatste jaren diverse huisartsenverenigingen actief zijn
2
geworden en de aard van de objectieven welke zij zich stellen, wijzen op een ruime
probleemgevoeligheid binnen de huisartsenkringen zelf. Waar zowel extern als
intern medisch beleid het huisartsensysteem bijna onaangeroerd laten, gaat de
huisarts zelf streven naar een duidelijke probleemformulering en worden
oplossingsalternatieven intern gezocht.

1
2

Contactdag voor huisartsgezinnen, Heverlee, 1 mei 1970; Colloquium over ‘De huisarts 1970’,
Beerse, 3 oktober 1970.
Bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen en het Verbond van
de Belgische Omnipractici.
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In de huisartsgeneeskunde gaat het om een multidimensioneel probleem. Met dit
artikel proberen wij na te gaan waar zich knelpunten in deze problematiek voordoen.

Overbelasting
Een centraal gespreksthema op contactdagen voor huisartsen en een cruciale factor
in het probleem van de huisarts is de overbelasting. Hierbij wordt het beeld
opgeroepen van de huisarts die van de vroege morgen tot de late avond,
aangespoord door bel en telefoon, een opeenhoping van raadplegingen en
huisbezoeken te verwerken krijgt. Overbelasting dient echter genuanceerd te worden
benaderd en heeft meerdere oorzaken en repercussies, op verschillende niveaus.
Het vrije beroepsmodel dat door de huisarts wordt gehanteerd, biedt de patiënt
een relatieve vrijheid om de huisarts te raadplegen die hij zelf kiest en op het ogenblik
dat hij dat wenst, terwijl het de huisarts zelf de mogelijkheid biedt vrijwel onbeperkt
het aantal prestaties af te bakenen of op te drijven. Overbelasting heeft aldus een
dubbele dimensie: enerzijds de relatief onbeperkte mogelijkheid om op de huisarts
een beroep te doen, anderzijds het ten dele vrij aflijnen van de praktijkomvang in
functie van diverse (al dan niet medische) rationaliteiten. De oplossing van het
probleem zal dus sterk variëren naargelang het standpunt of de instantie van waaruit
die oplossing wordt aangebracht. Men stelt vast dat er geen afdoende gegevens
voorhanden zijn om uit te maken of ook andere instanties, bijvoorbeeld de patiënten,
de overbelasting van de huisarts als een negatieve factor evalueren. Opmerkelijk
is dat het probleem dus hoofdzakelijk wordt geformuleerd en aangepakt door de
huisartsen zelf, vanuit hun eigen optiek en hun eigen doelstellingen. Daarbij is de
trend merkbaar, dat niet zozeer de oorzaken van de overbelasting onder ogen
worden genomen als de manier en mogelijkheden waarop de overbelasting (het
grote aantal prestaties) efficiënter kan worden opgevangen.
Thema's als ‘nieuwe structuren’, ‘groepspraktijk’, ‘participatie’, ‘associatie’,
‘gemeenschappelijke praktijkassistentie’ wijzen op dezelfde trend. Er wordt dus niet
zozeer gezocht naar een oplossing om de oorzaken van de overbelasting te genezen
als om, door een betere organisatie en nieuwe praktijkstructuren, de overbelasting
‘aan te kunnen’. Het leidende principe hierbij is het aantal prestaties te verdelen en
niet te reduceren.
Bij het zoeken naar nieuwe structuren dient evenwel te worden nagegaan welke
de meest adekwate oplossingen bieden. Hierbij heeft de huisarts bijvoorbeeld weinig
oog voor para-medici die op een efficiënte wijze een deel van zijn werk zouden
kunnen opvangen. Het bestaan van andere dan
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klassiek medisch deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg wordt praktisch
genegeerd of althans niet gezien. In dit perspectief kan er misschien sprake zijn
van een potentiële relatie huisarts - maatschappelijke werker, huisarts - verplegende,
huisarts - psycholoog, huisarts - kinesthesist. Verpleegster, psycholoog,
maatschappelijk werkster hebben een bepaald deskundigheidsniveau verworven
dat hen in staat stelt problemen, ‘gevallen’, die onder hun bevoegdheid ressorteren,
aan te pakken en te behandelen. Wanneer patiënten met een bepaalde problematiek
bij de huisarts aankloppen, is het voor hem blijkbaar een minder bekende realiteit
dat deze deskundigen hieraan op een efficiënte wijze zouden kunnen
tegemoetkomen. De aanwezigheid en het verschijnen van nieuwe paramedische
beroepen en de professionele verdeskundiging ervan is een feit. Via verschillende
kanalen kunnen zij in de medische hulpverlening ingeschakeld worden en een
aangepaste tegemoetkoming bieden. Wanneer de huisarts zoekt naar gewijzigde
en aangepaste vormen van praktijkstructuren, onder meer ter oplossing van de
overbelasting, is het belangrijk deze mede af te stemmen op de aanwezigheid van
deze deskundigen.
Concrete realiseringen wijzen al op een min of meer positieve evolutie voor de
huisarts, maar de ervaringen zijn nog vrij schaars. Een vergelijkende follow-up studie
van huidige en nieuwe praktijkorganisaties zal de oplossingskracht van deze nieuwe
structuren moeten bewijzen.

Interprofessionele verhoudingen: wanverhoudingen?
Termen die men in huisartsenkringen frequent te horen krijgt, zijn: ‘frustratie’ en,
omgekeerd, ‘herwaardering’. Gefrustreerd voelen zij zich, geherwaardeerd willen
zij worden vooral ten overstaan van de specialist. Een van de grote knelpunten in
de huisartsenproblematiek ligt dus in de professionele artsenkring zelf. De
omnipracticus bevindt zich in een concurrentiële positie ten aanzien van de specialist
en het ziekenhuis en het is tegenover hen dat hij herwaardering zoekt.
Wil men van het huisartsenprobleem niet alleen maar het verschijnsel zien, maar
ook oog krijgen voor de diepere oorzaak ervan, dan is een inzicht nodig in de
objectieve verhouding tussen huisarts en specialist. Maar al te vaak wordt deze
oorzaak aan externe factoren toegeschreven, terwijl de interprofessionele relaties
over het hoofd worden gezien.
Vaak legt de huisarts de klemtoon op de overweging dat de specialist de patiënt
s lechts fragmentarisch benadert. Als zou de behandeling van een specifieke
aandoening of een bepaald lichaamsdeel alleen maar een gedeeltelijke of minder
goede relatie met de patiënt impliceren. Het traditionele beeld van de
vertrouwensrelatie in de arts-patiënt verhouding wordt gehan-
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teerd als intrinsiek aan het huisartsensysteem en vooropgesteld als een fundamentele
categorie waardoor het systeem gehandhaafd kan blijven. Er wordt echter uit het
oog verloren dat heel wat specialismen effectieve artspatiënt relaties kunnen
ontwikkelen die het vertrouwde imago van de huisarts - patiënt relatie evenaren of
verre overtreffen. We hoeven slechts te denken aan gynecologen, kinderartsen,
psychiaters, enz.
Het aantal patiënten dat naar de specialist wordt doorverwezen, mag inderdaad
niet worden verwaarloosd, doch daarnaast is het een feit dat de mogelijkheid van
vrije consumptie van gespecialiseerde zorgen toeneemt en de gevolgen hiervan
moeten in hun juiste dimensie worden gezien. In artsenkringen echter wordt de
verhouding tussen huisarts en specialist gemakkelijk in emotionele termen gesteld.
Hierdoor worden de toenemende mogelijkheden van vrije en directe consumptie
van specialisten-zorgen genegeerd en de regeling teruggebracht tot een beroep op
good-will, collegialiteit en fair play.
Door differentiatie en specialisatie worden de actieterreinen van de ‘professionals’
in het medische veld afgelijnde gehelen, waarbij de communicatie van de ene groep
tot de andere niet optimaal functioneert (getuige hiervan is het beeld dat de huisarts
zich vormt van de specialist en omgekeerd). Deze communicatie en samenwerking
worden nog meer afgezwakt wanneer de verschillende groepen niet strikt op elkaar
zijn aangewezen tot een verder voortbestaan.
Specialisten zijn hoofdzakelijk aangewezen op een ziekenhuissetting. Zij werken
grotendeels in en met de mogelijkheden van deze institutie. Observatie, diagnose
en therapie die min of meer uitgebreide technische hulpmiddelen vergen, zijn vaak
slechts mogelijk dank zij het geheel aan voorzieningen die in een ziekenhuis
aanwezig zijn. De specialist heeft er dus zijn werkterrein, hij heeft behoefte aan
contact met andere specialisten. De omnipracticus heeft evenzeer behoefte aan
contact met specialisten en ziekenhuis, maar is niet volwaardig in die systemen
geïntegreerd. Regels van fair play en collegialiteit kunnen de huisarts erkennen als
een evenwaardige gesprekspartner in de gezondheidszorg, maar het is een feit dat
ziekenhuis en specialismen zo gestructureerd zijn, dat de huisarts er geen specifieke
functie in heeft. Wellicht is dit eveneens een knelpunt dat de frustratie van de huisarts
verzwaart. Hij is tot op zekere hoogte aangewezen op de specialist, terwijl de
specialismen zich structureel als afzonderlijke entiteiten kunnen handhaven.

Huisarts en maatschappelijke gezondheidszorg
Het grote belang dat aan de gezondheid wordt gehecht in het beleid van een
welvaartstaat, heeft vooral op overheidsniveau de behoefte doen toe-
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nemen om te voorzien in een bepaalde specifieke gezondheidszorg waaraan tot
dan toe in de bestaande medische voorzieningen weinig aandacht was besteed:
de maatschappelijke gezondheidszorg. Het feit dat deze vorm van gezondheidszorg
de vraag naar psychische en sociale factoren impliceert, waarvoor medici vanuit
hun eigen deskundigheid minder oog hadden, verklaart wellicht dat zij voor deze
nieuwe problemen weinig belangstelling betoonden. De medische professionals uit
de privé sector lieten deze maatschappelijke gezondheidszorg onaangeroerd, de
organisatie en uitbouw ervan verliepen grotendeels langs de publieke sector.
Gestimuleerd door de grote aandacht die op internationaal niveau werd besteed
aan de planning van de maatschappelijke gezondheidszorg haakten allerlei
beleidsinstanties evenals de overheid op deze vormen van medische behoeften in
door naast de bestaande voorzieningen zoals privé praktijk en ziekenhuis specifieke
centra en bureaus te creëren (voor geesteshygiëne, gehandicapten, enz.) en door
de uitbouw van het preventieve apparaat via schoolgeneeskunde,
bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde, enz..
Hierbij valt op te merken dat het niet de klassieke medische professionals
(huisartsen en orgaanspecialisten) zijn geweest die het eerst hebben ingespeeld
op deze probleemgevoeligheid voor maatschappelijke gezondheidszorg. Deze
gezondheidszorg wordt uitgeoefend door andere deskundigen, waarbij het beeld
van de sociaal-geneeskundigen ons wellicht het best bekend is. Deze ‘specialisten’
handelen niet zozeer curatief, doch richten zich hoofdzakelijk op het behoud van
de gezondheid, op het voorkomen van ziekte in de meest ruime zin van het woord,
d.w.z. op psychisch, somatisch en sociaal vlak. Zij fungeren op die manier min of
meer als detectoren van verschillende al dan niet bekende aandoeningen.
Wat ons hier echter vooral interesseert is het feit dat via deze instanties de patiënt
naar de specialist gekanaliseerd kan worden buiten de huisarts om. Een
bedrijfsgeneeskundig onderzoek bijvoorbeeld kan een zieke direct doorverwijzen
naar een internist, een orthopedist, een cardioloog, enz.. Maatschappelijke
gezondheidszorg functioneert grotendeels met eigen deskundigen, buiten de huisarts
om.

Vragen en opmerkingen
In de hier aangeduide problematiek is het duidelijk dat het om een eigen, interne
probleemformulering gaat. Dat wil zeggen: terwijl intern en extern medisch beleid
bij het organiseren van de gezondheidszorg de huisartsfunctie als het ware
onaangeroerd laat, gaan de huisartsen zelf zoeken naar nieuwe structuren. En dat
betekent dan weer dat aanpassingen en veranderingen gezocht zullen worden
vanuit de optiek en de rationaliteit van de
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huisartsen zelf. Het feit dat de situatie van de huisarts niet onder ogen wordt
genomen door andere instanties (zoals medisch beleid, opleiding, overheidsbeleid,
enz.) brengt immers met zich mee dat de huisarts voor elke oplossing of verandering
op zichzelf is aangewezen.
De problematiek is niet meer in de fase van latente probleemgevoeligheid, doch
er is reeds een eerste duidelijke stap gezet naar een oplossing toe. Grotere bevraging
van de huidige situatie en uitbouw van nieuwe praktijkstructuren worden een
effectieve realiteit. Maar de vraag blijft, onder invloed van welke factoren het
probleem van de huisarts nooit werd geviseerd door andere instanties dan de
huisartsen zelf. Opnieuw zou men kunnen denken dat de huisarts in het geheel van
de gezondheidszorg een dermate marginale positie inneemt, dat een problematiek
die toch acuut is, niet intens door de andere instanties wordt aangepakt.
Belangrijk hierbij is de evaluatie van de huisartspraktijk door patiënten, waarover
nog alle gegevens ontbreken. Een grondig onderzoek over de vraag naar
hulpverlening door de huisarts, naast het ruime aanbod van gespecialiseerde
geneeskunde, en over de visie welke de patiënt heeft over het huisartsensysteem
als dienstverleningsorganisme, biedt wellicht brede perspectieven bij de uitbouw
van nieuwe praktijkstructuren. Men mag toch niet uit het oog verliezen dat juist de
patiënt de consument is en de centrale figuur die de verdere vraag naar
huisartsgeneeskunde grotendeels bepaalt. In de manier waarop huisartsen over
hun relatie met de patiënt en van daaruit over een herstructurering van hun eigen
functie denken, steunen zij teveel op enkele aspecten - ‘eerste
echelon’-geneeskunde, ‘integrale’ benadering - die meer als wensbeelden voorkomen
dan als reële deeltaken voor de huisarts.
‘Eerste echelon’-geneeskunde wordt frequent als een specifiek kenmerk van de
huisartsgeneeskunde geduid: de huisarts verzorgt het eerste contact. Maar men
heeft nooit onderzocht: ‘first contact’ met wie, waarmee? Zoekt de patiënt dat eerste
contact altijd via de huisarts of gaat hij direct naar de specialist? Er zijn geen
gegevens beschikbaar om een antwoord te geven op die vraag. Er dient rekening
mee gehouden dat het directe raadplegen van de specialist toeneemt, maar het zou
bijvoorbeeld ook kunnen dat het eerste contact vooral de zogenaamde ‘minor
ailments’, de kleinere klachten, betreft. Wanneer echter beweerd wordt dat 85 à
90% van de gevallen eerst bij de huisarts terechtkomt, dan lijkt ons dit percentage
aanvechtbaar. De gynecoloog, de kinderarts, de dermatoloog enz. kunnen zich net
zo goed als de omnipracticus op een ‘first contact’ beroepen.
Een ander kenmerk van de huisartsgeneeskunde zou zijn de ‘integrale’ benadering
van de patiënt. Tegenover de overweging dat een persoonlijke relatie met de patiënt
enkel in de huisartspraktijk te vinden zou zijn, kan
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men zich de vraag stellen of het hier niet veeleer gaat om een goed bedoelde inzet
van bepaalde huisartsen als mens. Kan de huisarts zich hierbij wel beroepen op
een specifieke deskundigheid? De trend om alle relevante gegevens betreffende
één patiënt te globaliseren, is niet nieuw en wordt de laatste jaren intens bestudeerd.
De toenemende belangstelling voor het gebruik van de computer in de geneeskunde
is hiervan een voorbeeld. Door zulke technische hulpmiddelen wordt het voor iedere
arts mogelijk, in een minimum aan tijd een maximum aan gegevens en aldus een
globaal beeld van de patiënt te verkrijgen.
Het is waar dat huisartsen met deze ‘globale’ benadering meer bedoelen dan de
som van alle meetbare en eventueel classificeerbare gegevens. Zij denken wellicht
ook aan bepaalde socio-psychologische componenten die bij de behandeling van
het groeiend aantal chronische patiënten duidelijk steeds meer belang krijgen. Twee
opmerkingen hierbij. Weten waar de patiënt woont, of hij gehuwd is, welke job hij
heeft, zijn nogal tastbare elementen, doch er zijn sociale en psychologische
‘symptomen’ die het patiëntengedrag wellicht nog sterker bepalen en die minder
zichtbaar zijn. De vraag is hier: beroept de huisarts zich bij het verwerven van inzicht
in deze componenten op een bepaalde deskundigheid of op intuïtie en ervaring?
En als dit inzicht punt één is, dan is het verdisconteren van deze kennis in het
medische handelen punt twee. Heeft de huisarts een specifieke technologie waarmee
hij kan voldoen aan deze specifieke nood.
Men kan bedenken in hoeverre het totale inzicht dat de arts over elke patiënt zou
kunnen hebben, effectief wordt aangewend in diagnose en therapie en een
continuïteit van behandeling waarborgt. Globale continue behandeling lijkt meer
een wensbeeld dat door de huisarts gehanteerd wordt zonder dat hij de betekenis
en het effectieve gebruik ervan duidelijk weet te omschrijven.
Toch blijft bij de patiënt de behoefte bestaan aan continuë begeleiding doorheen
de veelheid van medische gegevens. In het ziekenhuis bijvoorbeeld voelen vele
patiënten zich verloren. Maar juist in het ziekenhuis is de huisarts niet altijd gewenst.
Deze ‘begeleiding’ en de wijze waarop ze dient geïntegreerd in de huisartsfunctie,
rekening houdend met de reële context van de gespecialiseerde voorzieningen, is
wellicht het belangrijkste dat de huisarts op het oog moet hebben wanneer hij zoekt
naar het herstructureren van zijn rol in de gezondheidszorg.
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Vragen en antwoorden van een huisarts
Hugo Janssens
Mia Bracke-Defever is klaarblijkelijk geïnteresseerd in de huisartsenproblematiek.
Dat is dan een punt van overeenkomst tussen haar en mij. Vanuit deze
probleemgevoeligheid is zij, samen met andere sociologen, scherper gaan toekijken
op die eigenaardige figuur in de moderne gezondheidszorg: de huisarts 1971. Ik
voel me dan ook ‘bekeken’ en iedere ietwat volwassen lezer weet wat dat kan
betekenen: van alles en nog wat, maar vooral de neiging om het ‘bekekene’ met
grotere zorg te omhullen. Omhullende zorg is een fenomeen dat ontstaat wanneer
je met geëngageerde binding te maken hebt. Ik voel me dus niet alleen bekeken,
maar ook geëngageerd gebonden aan het object van deze sociologische interesse.
Mijn repliek groeit dus vanuit het dagelijks beleven van mijn taak als huisarts, met
alle negatieve en positieve gevoelens die daaraan vastzitten. Ik heb altijd de indruk
gehad dat sociologen ijskoud observeren. De resultaten van die observatie boeien
me, omdat ze mij telkens weer met de neus op de eigen problematiek terugduwen.
Telkens ook ging ik beter zien: ik zag verbanden en situaties waarvoor ik als ‘zuiver
medisch’ huisarts vermoedelijk blind geweest zou zijn. Hopelijk mag hetgeen ik hier
nu neerschrijf, beschouwd worden als een antwoord van een huisarts die geprikkeld
door de zoete angel van een vrouwelijke sociologe een poging waagt tot beter
1
contact .
‘Voor hem die niet weet naar welke haven hij moet varen, is geen enkele wind
gunstig’ (Seneca). Met deze antieke wijsheid begon Dr. M.J. van Trommel zijn rede,
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in de
huisartsgeneeskunde aan de Medische Faculteit Rot-

1

Graag verwijs ik ook naar het artikel van mijn collega A. Van Orshoven, De huisarts in de
gezondheidszorg, in Streven, juli 1969, pp. 997-1007. - Het artikel van Dr. A.J.H. Thiadens
S.J., Onze zorg voor de zieke medemens in een technische wereld, in Streven, december
1968, pp. 229-240, kan eveneens licht werpen op de relatie patiënt - huisarts - specialist.
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terdam op woensdag 18 november 1970. De titel van deze rede is symbolisch
geladen: De huisarts op slag van twaalven. Als men goed leest, vindt men drie
stijlfiguren door elkaar: de klok slaat twaalf - de stuurman weet niet naar welke haven
hij moet - geen enkele wind is gunstig. Daarbij trof me: én alles wat mij als huisarts
overspoelde aan interne problematiek, én de kritiek van de sociologen, én ook de
man die nu uitgenodigd wordt om binnen de muren van de universiteit aan het
toekomstbeeld van de huisarts te gaan beitelen. Dat alles vind ik terug in de
beeldomschrijving van de huisartsproblematiek. Het is een beeld van uiterste nood,
een beeld van stuurloosheid, een beeld van ongunstige constellatie, kortom, een
angstig en depressief beeld. Het loopt uit op het trefwoord ‘frustratie’, waarmee dan
alles gezegd wordt, waarmee alle motieven van huisarts(re)valorisatie worden
onderbouwd.
Mia Bracke-Defever noteert echter dat de huisartsen zelf daar nu verandering in
willen brengen. Zij biedt de hulp van het sociologisch onderzoek aan om onze
problemen beter te formuleren en naar concrete oplossingen ervoor te zoeken.
Daarom concentreert zij zich op een paar knelpunten. Graag wil ik hierop, in de
geest van wat ik in mijn inleiding schrijf, open en met engagement reageren. Het
blijft een persoonlijke reactie, al steunt ze natuurlijk op talloze contacten en relaties.
In sommige oren klinken deze reacties misschien als ketterijen, maar Bernard Shaw
heeft al gezegd dat alle grote waarheden als ketterijen beginnen. De moderne
huisartsengeneeskunde streeft namelijk naar verwezenlijking van ideeën die
onaanvaardbaar lijken of inderdaad ook zijn voor dié artsen die om allerlei complexe
redenen genoegen blijven nemen met het eeuwenoude, respect afdwingende,
autoritair-autocratische, ten dele serieus mythisch besmette imago. In onze oren
daarentegen, vast en zeker in de mijne, klinken ideeën en fenomenen als horizontale
arts-patiënt-relatie, subject-subject-ontmoeting, maatschappelijk engagement,
groepsvorming, multidisciplinair benaderen van de zieke (in concreto, volledige
uitbouw van de thuisgezondheidszorg in samenwerking met verplegenden,
maatschappelijk werkers, psychologen, kinesitherapeuten) én niet het minst het
(h)erkennen van elke patiënt als een psychosociaal-somatische eenheid, als een
unitas multiplex, gewoon als vertrouwde mogelijkheden. Het wachten is alleen op
de realisatie ervan binnen de beperking van ons aller Belgisch klimaat.
Door diepgaand contact met de ingewikkelde problematiek van ons dagelijks
‘algemeen arts zijn’ hebben we belang leren stellen in milieu en omgeving, hebben
we geleerd dat we de invloed van gezin en arbeidssituatie niet moeten onderschatten,
hebben we vooral geleerd dat heel wat patiënten hun vraag naar hulp, door een
raadselachtige verwevenheid met affectieve en sociale situaties, vooral onder de
vorm van lichamelijke klachten uit-
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drukken. Onze grootste ervaring wellicht was ons gevoel van insufficiëntie bij een
louter lichamelijke aanpak van dergelijke menselijke klachten, een aanpak, zoals
onze opleiding ons altijd had ingeprent, langs de veilige, exact-wetenschappelijke
en somatisch-biologische weg. Meteen zitten we middenin de opleiding, waar scherp
het probleem kan worden gesteld van het medisch-academisch milieu. In hoeverre
zijn professoren, zoals zij nu functioneren, geïnteresseerd in een specifieke opleiding
van artsen die een eerste zeeffunctie ten opzichte van een massa ongedifferentieerde
klachten moeten gaan vervullen? Mag ik hier vragen: Weten zij naar welke haven
zij moeten varen of ons moeten leren varen? Geloven zij enkel in positief en ultra
wetenschappelijk uitgeoefende geneeskunde? Zijn ze gesensibiliseerd (voorzichtig
uitgedrukt) voor psycho-sociale implicaties in het menselijke ziek zijn? Geloven zij
zelf in de noodzaak om artsen voor de frontline-care te vormen?
Ik geef op deze vragen geen antwoord. Wel durf ik zeggen dat voor een
academisch professorencorps dat zich ten opzichte van het zinvol bestaan van de
huisartsgeneeskunde eventueel negatief opstelt, nog lange tijd ‘geen enkele wind
gunstig zal waaien’. De kersvers binnen de academische muren geloodste en met
opleiding belaste huisartsen krijgen de zware taak de wind vanuit het gunstige gat
te doen blazen. Wat hier aan ‘manpower’ nodig zal blijken, mag niet worden
onderschat. En uit het feit dat de opleiding tot huisarts nu nog in de kinderschoenen
staat, volgt in ieder geval dat van een generatie van anders functionerende huisartsen
pas binnen een respectabel aantal jaren iets te zien zal zijn.
Intussen leven wij nog altijd in 1971. Daarom lijkt het me nuttig even dieper in te
gaan op de problematiek zoals deze door mevrouw Bracke in enkele knelpunten
wordt geformuleerd.

Overbelasting
Ik kan akkoord gaan met de door onze sociologe ontwikkelde zienswijze, maar
enkele essentiële factoren blijven, geloof ik, onderbelicht. Overbelasting in de
huisartsgeneeskunde is inderdaad een heel complex probleem. We mogen niet
vergeten dat de algemene mentaliteit in België, zeker in de huidige structuur van
de gezondheidszorg, mede verantwoordelijk is voor de ‘vrije jacht’, voor
concurrentiële intenties, voor het inadekwaat opvangen van menselijke angst. Met
dit laatste bedoel ik dat zeer vele angstige patiënten het de geraadpleegde
geneesheer (het mogen specialisten of huisartsen zijn) vaak onmogelijk maken om
zinvolle zorgen te verstrekken zolang geen ‘redelijke en verantwoorde’ beperking
wordt opgelegd aan uitputtende consultaties van ‘het’ medisch corps. Hiermee zou
ik twee soorten
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medeburgers in bescherming willen nemen: 1) Er zijn patiënten die in staat zijn om
rustig met een vertrouwde geneesheer hun eerste stappen in het klimaat van het
‘patiënt worden’ te zetten. Dit veronderstelt maturiteit en inzicht aan beide kanten.
Voor deze mensen kan een duidelijke voorlichting over de klaarblijkelijke gradatie
in de medische procedure efficiënte resultaten opleveren. 2) Zij die deze rijpheid
niet kunnen opbrengen, moeten ‘voorlopig’ beschermd worden tegen de zinloze
gevolgen van een bepaalde wijze van beroep doen op geneeskundige zorgen. Met
‘deze bepaalde wijze’ bedoel ik: lukraak reeksen geneesheren raadplegen, klakkeloos
allerlei medicaties in dezelfde hutspot stoppen, enz..
Dat Belgische klimaat is een essentieel element in de overbelasting van de
huisarts. Voor ons is het alleszins duidelijk: wij wensen een zodanige organisatie,
dat wij in staat gesteld worden om op zinvolle wijze o.a. én de eerste klachten én
de continue begeleiding van een welbepaald aantal patiënten op ons te nemen,
waarbij redelijke kansen worden gelaten voor voldoende vrijheidsbeweging van de
patiënten.
Overbelasting stelt ook de vraag naar de kwantiteit die nodig is of goed voor het
adekwaat functioneren van een huisartspraktijk. Ik geloof dat in de frontline-care
dagelijks ‘vele’ patiënten gezien moeten worden, wil men vertrouwd geraken met
die juist zo moeilijk te omschrijven wereld van de eerste ongedifferentieerde sensaties
van het zich-ziek-gaan-voelen. Dagelijks en intens naar een verantwoord model
functioneren is o.m. voorwaarde om efficiënte kwaliteit te blijven brengen.
Huisartsgeneeskunde zit juist - op een zeer eigen wijze - gekneld tussen kwantiteit
en kwaliteit.
Daarom kan ik het niet eens zijn met de formulering: ‘Er wordt niet zozeer gezocht
naar een oplossing om de oorzaken van de overbelasting te genezen.... Het leidende
principe hierbij is het aantal prestaties te verdelen en niet te reduceren’. Ik kan me
hierbij niet ontmaken van kriebelende gevoelens: de negatieve instelling t.o.v. ‘the
busy practitioner’ en het zachte verwijt dat onze oplossing wordt gezocht in een
betere verdeling van de last van het (al dan niet gewilde) overgrote aantal patiënten,
geeft me de indruk dat de inspiratiebron van de sociologische gedachtengang
gezocht moet worden in de buurt van de financiële voordelen van die overbelasting.
Ik wil dit alleen vermelden. Verdere gedachtenwisseling kan ons beider instelling
wellicht wijzigen.
Om de overbelasting te verhelpen, pleit de sociologe voor het inschakelen van
paramedici met professionele deskundigheid. Ik heb al gezegd dat dit tot onze
vertrouwde ideeën behoort. Ik wil hieraan echter toevoegen dat elke huisarts, zoals
hij nù is en functioneert (ik bedoel: niet specifiek opgeleid, eigen functioneren
improviserend zoekend, werkend en levend in een ongunstig klimaat), het normaal
moeilijk heeft om een eigen identiteit op te
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bouwen. Dit gemis aan identiteit heeft tot gevolg dat men de zin van de
samenwerking niet direct vat. Geobsedeerd door de verdediging van eigen (al dan
niet vermeende) rechten, hebben wij de neiging onze onaantastbaarheid te
accentueren. Nu pleit juist de moderne visie op de huisartsfunctie voor een
zich-kwetsbaar-stellen: wij moeten ons openstellen voor alles wat zinvol kan bijdragen
tot ons beter functioneren. Maar zich openen vanuit een geprivilegieerde situatie
naar een medebeslissingssituatie vereist een moeilijk groeiproces. Ik denk niet dat
huisartsen dit gemakkelijker presteren dan alle anderen die in dit proces van
multidisciplinaire patiëntenzorg betrokken zijn. En mag ik daarbij dan nog even
aanstippen dat de ideologische en politieke verdeeldheid in België deze
samenwerking op deskundig professionele basis nog steeds sterk afremt?
Om mijn repliek op de overbelasting te besluiten, wil ik ten overvloede nog eens
onderstrepen dat de hele actie van huisartsen die er zelf wat aan willen veranderen,
principieel erop gericht is om ons allen duidelijk te maken dat overbelasting een
illusoir en weinig efficiënt statussymbool is en dat beheersing en beperking
fundamenten zijn van medische kwaliteit. Beheersing en beperking moeten echter
worden veroverd. Als wij, huisartsen, daar zo moeilijk in slagen, dan houdt dat naar
mijn mening verband met het object zelf van de huisartsgeneeskunde en de wijze
waarop ze in België kan worden beoefend.

Interprofessionele verhoudingen: wanverhoudingen?
Hoe meer ik in de huisartsproblematiek geëngageerd geraak, hoe minder ik een
sociologe kan volgen die beweert dat huisartsen vooral geherwaardeerd wensen
te worden ten opzichte van de specialist. Ik geef toe dat het zo schijnt, maar ik geloof
veeleer dat wij vooral de zin van onze specifieke taak geherwaardeerd willen zien,
dat wij verlangen naar een eigen plaats, die zowel door de technici van de
gezondheidsorganisatie als door alle andere collegae, als ook door het grote publiek
wordt erkend en aanvaard. Gebeurt dat, dan zullen, geloof ik, heel wat
frustratiegevoelens verdwijnen. Wie de specialist ziet als de te evenaren concurrent,
stelt het probleem naïef. Tégen iets vechten lijkt me hier dwaas; vóór de zin van je
beroep vechten lijkt me aantrekkelijk.... en nog gelukkig makend ook. Complementair
samenwerken vanuit goed afgebakende sectoren is hier een eis van heden en
toekomst.
Dat de specifieke interprofessionele verhoudingen eigenlijk de echte oorzaak zijn
van de gespannen huisarts-specialist-verhouding is overduidelijk. Maar hier antwoord
ik weer: eigen taak en eigen plaats en vooral rustige zekerheid dat én huisarts én
specialist elkaar aanvullen; kortom, begrijpen
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dat beiden over dezelfde patiënt én meer én minder kunnen weten. De som hiervan
is ‘integraal’ voordeel voor de patiënt.
Of de relatie patiënt-specialist uitsluitend fragmentarisch is, daarop kan ik alleen
genuanceerd antwoorden: soms wel, soms niet. Bepaalde orgaanspecialisten
presteren inderdaad bewust fragmentarisch. Andere specialisten - en de sociologe
somt op en niet zonder reden in één adem: gynecologen, kinderartsen en psychiaters
- zullen een veel intensere en meer integrale relatie met hun patiënten nastreven.
De nuance nu wordt hier zeer belangrijk. Ik wil een klein voorbeeld geven. Een
huisarts heeft een relatie opgebouwd met een probleempatiënt, maar moet hem op
een gegeven moment, vanwege te diepgaande moeilijkheden, verwijzen naar een
zenuwarts. Voor ingewijden is het duidelijk dat voorbereiding, overdenking, juist
invoelen, langzaam losmaken van de relatie en deze soepel toespelen naar de
collega die ze moet ‘overnemen’, aan beide kanten specifieke kennis en kunde
veronderstelt, samen met een benaderende evaluatie van de draagkracht van de
patiënt. Een relatie met een patiënt kan variëren van de meest oppervlakkige
ontmoeting (het neutraal bekijken van een kleine wonde) tot zeer diepe en integrale
relaties, waarvan naar mijn mening de huisarts onmogelijk het monopolie kan
opeisen. Binnen het kader van de specialist-huisarts-verhouding en ten aanzien
van het zeer belangrijke probleem van de arts-patiënt-relatie meen ik dat een starre
bepalende lijn nonsens is. Wederzijds begrip en met kwaliteit gehanteerde
arts-patiënt-relaties aan beide zijden zal soepele verhoudingen creëren.
Als Mia Bracke-Defever stelt dat de verhouding tussen huisarts en specialist
gemakkelijk in emotionele termen wordt gesteld, dan heeft zij m.i. gelijk en suggereert
zij tevens dat het hanteren van de relatie met de patiënt en met de collega kwalitatief
stijgt naarmate men meer en gemakkelijker afstand kan nemen van de eigen
emotionele betrokkenheid. Binnen de driehoek huisarts-patiënt-specialist liggen
grote mogelijkheden voor kwalitatieve menselijke verhoudingen. Gaat men aan deze
mogelijkheden voorbij, gaat men uitsluitend over tot gewoon systematisch afbakenen
van sectoren naargelang de onderscheiden competentie, dan vrees ik dat het
systeem waarmee de onderlinge relatie tussen huisarts en specialist wordt geregeld,
staat of valt met de kwaliteit van onderlinge inzichten en bedoelingen. Dit is dan
meteen een pleidooi voor voortdurende confronterende gesprekken tussen huisartsen
en specialisten, hierbij geholpen door mondige patiënten.

Huisarts en maatschappelijke gezondheidszorg
‘Het feit dat (maatschappelijke) gezondheidszorg de vraag naar psychische en
sociale factoren impliceert, waarvoor medici vanuit hun eigen deskun-
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digheid minder oog hadden, verklaart wellicht dat zij voor deze nieuwe problemen
weinig belangstelling betoonden’. Deze voorzichtige en genuanceerde formulering
van een belangrijk tekort in het medisch-deskundig functioneren stelt het volgende
probleem. Gaat de arts de psycho-sociale factoren die verband houden met gestoord
menselijk presteren, opnemen binnen het kader van zijn medisch (tot nog toe vooral
somatisch en natuurwetenschappelijk gericht) denken, ja dan neen? In de moderne
visie op het menselijke ziek zijn spelen psychologische en maatschappelijke factoren
steeds meer een essentiële rol. Op internationaal vlak strijden competente
specialisten van de ‘community medicine’ over de kernvraag, of de persoon ziek
wordt door gebrekkige aanpassing aan de heersende maatschappelijke normen,
dan wel de maatschappij als ziekmakend beschouwd moet worden, zodat dus niet
3
zozeer aan de patiënt, maar eerder aan de ‘sick society’ gedokterd moet worden .
Ik zie hier grote mogelijkheden voor de huisarts die zich, in nauwe samenwerking
met alle andere psycho-sociaal geïnteresseerden (o.m. de sociaalgeneeskundigen),
inzet om binnen het gezinsklimaat te observeren en in te voelen hoe gestoorde
mensen zo zinvol en zo volwaardig mogelijk in hun situatie kunnen worden geholpen.
Eén voorwaarde: opleiding, deskundigheid op dit vlak en voortdurende training in
wederkerig luisterend verband. Naar mijn gevoel zal in de toekomst onder de
studenten in de geneeskunde een positieve selectie ontstaan, zodat vooral zij die
zich aangetrokken voelen tot medische zorg van het integrale (psycho-somatische)
type, de richting huisartsgeneeskunde zullen kiezen. Engelse collegae definiëren
de appreciatie van de mogelijkheden en de gerichtheid van de student voor de
huisartsgeneeskunde heel mooi: ‘he must like people’.
‘Maatschappelijke gezondheidszorg functioneert grotendeels met eigen
deskundigen, buiten de huisarts om’. Hierop drie bemerkingen:
1. Ik bezit geen gegevens over de evaluatie van de kwaliteit van de
maatschappelijke gezondheidszorg in België op dit ogenblik. Mijn eerste indruk:
verhakkelde pogingen, trekken en sleuren vanuit verschillende hoeken,
ideologisch geïnspireerde naijver, geen coördinatie tussen de belangrijkste
betrokkenen.
2. Indien deze vorm van gezondheidszorg inderdaad functioneert buiten de
huisarts om, dan is dit terug te voeren tot onze hele problematiek: vlucht, niet
juist weten waarheen, waarom en hoe.
3. De vraag blijft nog, in hoeverre zij die hier verantwoordelijk zijn, samen met de
Belgische patiënt, de huisarts (specifiek geschoold en ge-

3

Cfr. M. Leyers, Geneesheren of gezondheidswerkers, in Streven, april 1970, pp. 690-696, en
Geneesheren of gezondheidswerkers: een discussie, in Streven, augustus - september, pp.
1134-1145.
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traind) wensen te zien functioneren in dit kader? ‘Se faire désirer’ lijkt me hier,
voor onszelf, een uitstekende politiek.

Verdere opmerkingen en vragen
Ik wil besluiten met een antwoord op de vraag die mevrouw Bracke formuleert naar
aanleiding van een van de kenmerken van de huisartsgeneeskunde, de ‘integrale’
behandeling: ‘of het hier niet veeleer gaat om een goed bedoelde inzet van bepaalde
huisartsen als mens’.
Ik heb dit zo verstaan: huisartsen zijn wel ‘goeie knullen’ en bedoelen het allemaal
wel goed, maar zij maken zich ook hier weer illusies: zij beroepen zich voor een
groot deel op intuïtie (dit klinkt dan toch zó onwetenschappelijk) en ervaring zowel
bij het hanteren van de begrippen ‘integrale’ als ‘globale’ benadering.
Ik geloof inderdaad dat vele van mijn geëngageerde collegae-huisartsen ‘goeie
knullen’ zijn, maar dan toch van dat type waar menselijke goedheid gepaard gaat
met scherp ‘gedacht’ verweer en met het groeiend inzicht in de steeds intenser
wordende eis van eigen deskundigheid. Dat wij deze deskundigheid niet zo maar
verwerven door onze ‘inzet als mens’, is ons al te duidelijk. We wensen een eigen,
aan de moderne inzichten en verworvenheden aangepaste technologie te veroveren.
Dit kan moeilijk alleen maar een wensbeeld blijven als we voortdurend zinvol
reflecteren op mens en samenleving, op gezond-zijn en ziek-zijn, op het hele
complexe probleem van efficiënte en verantwoorde gezondheidszorg. Als we in een
overleg dat nooit ophoudt, met alle andere deskundigen, steeds verder ons totaal
inzicht in de patiënt verrijken, geloof ik dat wij, als huisartsen, geëigende continue
begeleiders zullen worden van de moderne patiënt, die het op dit moment al heel
moeilijk heeft en in de toekomst, onder de druk van een probleemgeladen
maatschappij, steeds meer een beroep zal moeten kunnen doen op deskundige
begeleiding.
Tot daar mijn spontane én bedachte repliek op de waardevolle analyse van de
huisartssituatie vanuit de sociologische hoek. Bewust erotisch gekleurde
overdrachtsgevoelens ontwijkend, wil ik toch nog eens zeggen hoe blij ik was me
te kunnen vermeien in deze bijdrage van een sociologe die zich buigt over mijn
eigen problemen.
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Beeld-spraak III
Eric De Kuyper
Vijfenzeventig jaar geleden gaven de gebroeders Lumière in het Salon Indien, een
kelder aan de Boulevard des Italiens, de eerste filmvoorstelling. ‘Wij gingen
blindelings een eeuw binnen zonder tradities, die bij de vorige door zijn slechte
manieren wel moest afsteken en de nieuwe kunst, de kunst van de gewone man,
was een voorafschaduwing van onze barbaarsheid. Ontstaan in een dievenhol en
door de ambtenarij als kermisvermaak beschouwd, vertoonde hij volksmanieren die
de serieuze mensen ergerden. Het was een vermaak voor vrouwen en kinderen.
Mijn moeder en ik waren er dol op, maar wij dachten er niet over na en spraken er
nooit over: wordt er over brood gepraat als het er is? Toen we ons van het bestaan
van de film bewust werden, was hij al een hele tijd onze voornaamste behoefte
geworden’. (Sartre, De Woorden, p. 89).
Er zijn films die je beeld na beeld, keer na keer leert kennen. Er zijn ook mensen
die je zo, beetje bij beetje, leert kennen.
Mare's Tail, een undergroundfilm, en zijn auteur, David Larcher, heb ik de eerste
keer gezien op het eerste festival van de undergroundfilm, verleden jaar september,
in het British Filmmuseum. Over dat festival hebben onze media niet zoveel verteld,
dat past natuurlijk bij een undergroundevenement. Uren, dagen, een week lang zit
je films, beelden te bekijken zonder goed te weten wat je ziet of wie er de auteur (in
de ‘normale’ cinema de cineast of regisseur) van is. Twee films waren me bijzonder
opgevallen, Mare's Tail en een andere. Aan Steve Dwoskin, die zo'n beetje fungeert
als de vaderfiguur van de Britse undergroundcinema (‘bestaat niet’, zegt hij bars,
hij is namelijk Amerikaan), had ik gevraagd mij in contact te brengen met de twee
auteurs. David Larcher kwam op me toe, maar ik nam hem voor de andere. Ik begon
een stukje retoriek weg te geven over de kwaliteiten en gebreken van die andere
film dus en polste naar de mogelijkheid om hem in de Vlaamse TV te vertonen. En
ineens besefte ik de vergissing. Larcher vond het helemaal niet erg, scheen het niet
eens gemerkt te hebben. Eerst vermoedde ik dat hij 'n beetje ‘stoned’ was, daarna
begreep ik dat hij alleen maar goed opgevoed was. Verlegen en voorzichtig
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begon ik opnieuw: of ik uit zijn drie uur durende Mare's Tail niet een stuk van
ongeveer veertig minuten zou mogen opnemen in een uitzending gewijd aan de
alternatieve korte film; meer tijd kon ik toch niet loskrijgen. We zouden alle voorzorgen
nemen: de kijkers op voorhand waarschuwen dat ze niet aan de contrastknoppen
moesten gaan prutsen (de grijze tonaliteiten in deze film zijn bijzonder subtiel),
zoeken naar een zo goed mogelijke overgang na het voorafgaande programma (op
televisie krijg je soms zo'n rare sprongen: van een feuilleton stap je in een gesprek
met Sartre, gevolgd door een sportcaptatie). Ik dacht dat ik het hem allemaal moest
uitleggen, ik had de indruk dat hij nog nooit naar televisie had gekeken. Later vernam
ik dat hij een tijdje voor de BBC had gewerkt: vandaar dan misschien zijn onbegrip?
Hoe dan ook, hij zou het juist prettig vinden als de kijkers als 't ware onverhoeds in
zijn film zouden binnenstappen. Dan konden ze nog altijd op de vlucht slaan óf,
gefascineerd, blijven kijken.
Ik was bang dat het allemaal heel moeilijk zou gaan. De film leek me toen nog
erg hermetisch. Het was 11 uur 's avonds toen ik hem zag en ik had die dag al een
uur of acht undergroundfilm zitten verorberen. Maar Steve Dwoskin had me
gewaarschuwd: ‘Mare's Tail is de moeite waard. Probeer het eerste uur uit te zitten,
dan zul je met verbazing de twee volgende uren meemaken’. En dat was uitgekomen.
Maar toch, was ik niet 'n beetje ‘gehypnotiseerd’, was het geen klatergoud, zou ik
de film een tweede keer nog even goed vinden? En ook was ik bang dat ik te maken
zou hebben met een cineast van het ‘avant-garde’ type die zijn film voor geen geld
van de wereld op de TV wil zien, maar dan, na lang aandringen, plotseling heel hard
begint te onderhandelen over de financiële kant van de zaak. Bij David Larcher juist
het omgekeerde: hij vond het allemaal heel fijn en van de financiële aspecten trok
hij zich weinig aan: contracten en zo moest ik maar doorsturen naar de Londense
Filmcoop; daar kwam hij af en toe wel eens langs, dan zou hij de papieren wel eens
bekijken. Hij had namelijk geen vast adres: hij woonde in een lorry - ‘heb je hem
niet zien staan voor het Film Theatre?’ Daarmee trok hij door Wales.
Het gesprek had nauwelijks een kwartiertje geduurd. Ik voelde me erg
ongemakkelijk. En geloofde echt niet dat we zijn film ooit te pakken zouden krijgen.
's Anderendaags was de lorry weg. De politie vond het geen gezicht, zo'n woonwagen
op de hyperculturele South Bank tussen The Royal Festival Hall en het National
Film Theatre.
Een maand later, het festival van Mannheim. De eerste dag arriveer ik voor één
keer veel te vroeg. In de nog verlaten hal van de bioscoop, ergens op een stoel:
een langgerekte kabouter, lang vlashaar, een vilten hoed, een kleurrijk gelapte
broek, lompe laarzen. En naast hem een jonge vrouw. David en Elisabeth Larcher.
Ze zaten daar al een uur of zes, uitgehongerd,
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te genieten van de warmte. Ze waren al een week of drie onderweg. Iemand had
hem gevraagd Mare's Tail te komen voorstellen in Hamburg, dat hadden ze dan
maar gedaan. Daar had iemand hen uitgenodigd naar München (daarna zou het
nog Freiburg, Keulen en Parijs worden). Ze hadden de zware filmrollen in een lederen
zak gestopt en waren de Rijn afgezakt. In Mannheim hadden ze gehoord dat daar
een festival plaatshad, dus hadden ze hun reis maar even onderbroken.
We zijn gauw iets gaan eten, samen hebben we de espresso en de Gauloises
gecelebreerd alsof zij in geen maanden nog een kop koffie of een sigaret hadden
gehad (misschien was dat ook wel zo). Ze vonden Duitsland een onherbergzaam
land, je kunt er 's nachts nergens plaats vinden om te slapen, de kleinste schuur is
achter slot en grendel. Waarvoor zijn de mensen hier bang? Ze zien er toch allemaal
zo welgesteld uit. Waarvoor zijn de Duitsers bang? Voor de Russen? Ze vertellen
me over hun Rijn-ervaringen: over de bossen die overstroomd waren en er nu onder
een laag verharde modder uitzagen als versteende monumenten; over de stenen
die je langs de Rijn vindt; over de fabrieken en de arbeiders die naar Elisabeth
hadden gelonkt; over de zwarte G1 die hun slapen had bezorgd in zijn kazerne;
over de enorme vrachtwagenchauffeur die ergens in een dorp in de armen van een
vriendje was gevallen en de hele nacht door was blijven roepen, dat dit nou zijn
vriend, dat dit nou zijn jongen was. Ze hadden veel schnaps moeten drinken. Een
onherbergzaam land, maar er waren overal zo'n ongewoon vriendelijke mensen.
Ja, dacht ik, dat zal wel, vooral als je ze ‘averechts’ tegemoettreedt. ‘De Boorden
van de Rijn’ zullen ook wel mooi zijn waarschijnlijk als je ze tegendraads ontdekt.
's Avonds zijn we een commune gaan opzoeken waar ze konden slapen.
De hele week hebben we samen doorgebracht. Films bekeken, gepraat. De lokale
pers- en TV-mensen waren in hun schik met het koppel ‘hippies’: een exotische
noot in de toch maar saaie aangelegenheid die Mannheim is. Ik durfde nog altijd
niet veel vragen over Mare's Tail; af en toe zei ik iets dat mijn bewondering moest
concretiseren. Tegen het einde van de week heb ik er nogmaals een fragment van
gezien. En weer diezelfde ontroering bij het zien van die opvliegende vogels, weer
diezelfde ‘kosmische’ verrassing toen ik opnieuw die piano hoorde: na meer dan
een uur subtiel geruis, ineens een banale piano een deuntje horen spelen, het is
alsof je de wereld ziet geboren worden; weer diezelfde rilling bij het zien van enkele
trillende beeldjes. Heel banale beeldjes: twee mannen bijvoorbeeld, ‘inboorlingen’,
kijken strak in de camera, in hun handen hebben ze een grote vogel, en de vleugels
van die vogel bewegen. ‘Et ça bouge!’ zeiden de eerste toeschouwers van Lumière.
Beelden, beelden! Domme, stupide beelden uit mijn onderbewustzijn, tekens gegrift
op het scherm. Maar nog altijd durfde ik
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er David niet veel over zeggen of vragen. Voorzichtig: beelden zijn breekbaar. Zoals
mensen. En gevoelens. Handle with much care and sweetnees.
‘Simonnot, jij bent een ernstig man, begrijp jij dat nou? Mijn dochter sleept
mijn kleinzoon mee naar bioscoop!’ En meneer Simonnot zou dan op
verzoenende toon antwoorden: ‘Ik ben er nog nooit geweest, maar mijn
vrouw gaat er ook wel eens heen’. (Sartre, De Woorden, p. 89-90).
David beloofde me zijn film zelf te komen afgeven bij me thuis in Brussel. Eerst
moesten zij er nog mee door Duitsland en naar Parijs. Op de terugweg naar Londen
zouden zij over Brussel komen. Ik geloofde nog altijd niet dat het zou gebeuren.
Maar rond de afgesproken tijd waren zij er. Moe van de reis en van de voorstellingen.
(Toen ik hem een paar dagen later sprak van het boek van Jacques Deslandes en
Jacques Richard, waarin de film gesitueerd wordt in de traditie van de kermisattractie,
riep David uit: ‘Dat is het! Dat gevoel heb ik de laatste weken ook gehad, toen ik
met mijn film onder de arm van stad tot stad trok. Je vertoont niet alleen een
schouwspel, je bent zelf een schouwspel’).
In de week dat ze bij me gelogeerd hebben, heb ik alle dagen opnieuw naar Mare's
Tail zitten kijken. Het eerste deel, dat ik de eerste keer met zoveel inspanning had
moeten doorworstelen, leek me nu glashelder. Een evocatie van licht, helemaal niet
abstract, noch gratuïet, zoals ik eerst had gedacht. En de constructie van de film,
die op het eerste gezicht lukraak scheen, vertoonde nu geen enkele toegeeflijkheid
meer: drie uur lang één organische groei - met inzinkingen en zwakheden, jawel,
maar die allemaal hun ‘nut’ hadden - uit het licht en de materie. Met een vreemde
slotbeweging: een versnippering naar alle kanten, een eindeloos slot, dat maar ter
plaatse blijft trappelen. Een weigering om ermee op te houden, een onmacht om
verder te doen, een wanhopige aanroeping, dat iemand toch er een eind aan zou
maken! En een verwoed zoeken om met de beelden en memorie-flarden die
overblijven, toch nog iets zinvols te maken.
David vertelde me dat hij al vijf jaar met Mare's Tail bezig was, drie jaar actief.
Sommige stukken waren zelfs al acht jaar oud. Die beelden met die vogels
bijvoorbeeld komen uit materiaal voor een documentaire. Uit kilometers film die hij
daarvoor gedraaid had, had hij die enkele beeldjes overgehouden. Nauwelijks vijf
minuten in Mare's Tail, en iedere keer opnieuw lijkt me dat moment tijdeloos.
Overgehouden beelden. De hele film geeft trouwens de indruk dat je stukken film
zit te ontdekken die toevallig bewaard zijn gebleven. Filmarcheologie. Beelden die
van ergens heel ver af en toe aan het licht schijnen te komen. Het is alsof je in de
tijd aan 't
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graven bent om van onder een eeuwenoude laag stof beelden te voorschijn te halen.
Beelden die misschien nog uit Plato's grot komen. Alsof Méliès en Lumière allang
dood waren, alsof de cinema vijfenzeventig jaar geleden (juist op het ogenblik dat
ik dit schrijf) niet geboren is, maar integendeel toen, na een eeuwenlang bestaan,
gestorven en in de vergetelheid van het Salon Indien bedolven. Als toeschouwer
van Mare's Tail zit je die hiëroglyfen uit een andere tijd en een andere wereld dan
moeizaam te ontcijferen. En je begint te begrijpen wat undergroundcinema eigenlijk
betekent: weer een cultuurfossiel. Mooi, ontroerend, dood. Een fossiel dat je als 't
ware in de illegaliteit, in de catacomben kunt gaan bekijken, filmstroken die het
daglicht niet mogen zien. Want buiten staat de brandstapel klaar. En niets brandt
zo gemakkelijk als undergroundfilm.
Het verbaasde me niet, later te horen dat David Larcher archeologie gestudeerd
had.
Mare's Tail zit echter niet alleen vol beelden uit ons cinemaverleden, maar ook
vol beelden uit David Larcher's eigen verleden en heden. Dat was misschien de
reden waarom ik zo moeilijk met hem over zijn film kon praten. Aan andere
filmmakers mag je vragen wat je wilt: het werk, de film, het produkt staat tussen jou
en hen in en beschermt je; persoonlijke, indiscrete vragen gaan door de filter van
het vervaardigde ding en komen aan als discrete, onpersoonlijke vragen. En de
antwoorden ken je eigenlijk al op voorhand: uiteindelijk - of in eerste instantie hebben zij hun film altijd gemaakt om aan een bepaald systeem te voldoen, nooit
om een van die vele persoonlijke redenen die je zou kunnen hebben om een film
te maken en waarvan undergroundfilmers er af en toe eentje ontdekken. Hoe beter
ik David zelf leerde kennen, hoe beter ik ook zijn film leerde bekijken. ‘In this film
everything is mine’ en daarmee bedoelde hij niet zozeer dat hij alles zelf had
gemaakt, maar dat alle beelden iets te maken hadden met hemzelf. Waar ik fouten
of vergissingen in de film meende te zien, bleek dat er op dat moment inderdaad
iets mis was gelopen met David zelf. De kinderen in de film zijn de zijne; de oudere
man die op een bepaald moment heel ongelegen in het beeld komt, is een ex-vriend
van Elisabeth (en zij bloosde even).
David is even oud als ik. Hij weet ook niet wat gedaan. Ooit is hij een goed
fotograaf geweest, hij heeft een album gepubliceerd, Five Nymphets, in de stijl van
Haskins' Cowboy Kate. Hij heeft in New York geleefd in de hippe Britse kolonie. Zou
misschien zo ‘in’ geworden zijn als David Bailey of Peter Whitehead, maar hij werd
het beu. Sedert meer dan een jaar woont hij nu in een lorry, in wat je noemt armoede.
Als ze in Londen komen kunnen ze terecht bij Steve Dwoskin. Het geld voor Mare's
Tail - want ook undergroundfilms kosten geld - hebben ze gekregen van de
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zoon van een schatrijke bouwondernemer, die de ambitie koestert dé producent
van de undergroundfilm te worden.
Toen Elisabeth bij me binnenkwam, liep ze direct naar de platendraaier en legde
er de ene (klassieke) plaat na de andere op. Ze grabbelde in mijn bibliotheek, vond
daar Erik H. Erikson, Childhood and Society, en zat de hele dag aan één stuk door
te lezen. David reageerde 'n beetje tegendraads. Later bekende hij dat hij mijn
boeken en platen ‘agressief’ had gevonden; vroeger had hij zelf een enorme
bibliotheek gehad, maar nu in de lorry kon dat niet meer. Mooi vond ik het verhaal
van Elisabeths bevalling. Ze was naar een film van de Marx Brothers gaan kijken
en had zo zitten lachen, dat ze dringend naar de kraaminrichting gereden moest
worden. Zo zou ik ook nog eens graag ter wereld komen: midden in een film van
de Marx Brothers.
Het fragment met de vogels heeft David verfilmd op het eiland Mauritius. Daar is
hij geboren. Een prachtig eiland, exotisch, de heimat van Paul et Virginie van
Bernardin de Saint-Pierre. Maar overbevolkt, doodarm, een onontwarbaar kluwen
van culturele, economische, politieke, raciale, religieuze spanningen. Maar wat
gedaan? Zoals zijn ‘producer’ is ook David de zoon van een rijke bouwondernemer.
Keert hij naar dat aards paradijs terug, dan is hij onvermijdelijk getekend als ‘de
rijke zoon van de rijke landeigenaar en speculant’. In Engeland kan hij zich de luxe
permitteren arm te zijn, alleen maar te werken als hij er behoefte aan heeft. Bij de
boeren op het land, maar daar moet je hard werken om een paar pond te verdienen.
Als ze echt niet meer verder kunnen, rapen ze alle rotzooi bijeen die ze maar kunnen
vinden en daarmee trekken ze naar Londen; ze huren een kraampje op de
antikwiteitenmarkt in Portobello Road (anderhalf pond per dag) en in één dag zijn
ze het zootje kwijt. Het brengt ongeveer honderd pond op, je kunt er werkelijk alles
kwijt, zegt Elisabeth.
‘Maar zo kunnen we toch niet verder blijven leven? Of wel?’ vraagt David. De
avond voor ze vertrokken, hebben we asperges gegeten. David verorbert ze vlug
en handig, met de gemaniëreerde barbaarsheid waarmee je in de beste kringen
asperges eet, met de handen. Ze zijn vertrokken: ze mochten hun lorry niet langer
in Londen laten staan; vlug moesten ze terug in Wales zien te geraken, daar ligt de
regeling met de boetes anders. Maar eerst gingen ze nog eens Portobello Road
doen. Een vriend van me is ze tegengekomen op de weg naar de kust: ‘Twee
landlopers. Met hun zakje en hun stok. Echt Jozef en Maria’. En dan: ‘Ik vind toch
dat ze 'n beetje overdrijven’.
Is dat werkelijk zo, dacht ik. Zij doen en zijn toch alleen maar consequent datgene
waar zovele anderen alleen maar van spreken, van dromen, of dat anderen - in hun
studentenjaren of in de vakantie - spelen. Hoe komt

Streven. Jaargang 24

624
het dan dat zij de indruk wekken dat zij overdrijven? Misschien omdat zij beseffen
wat het betekent, die rol die zij spelen, omdat zij weten wat 'n inspanning het vraagt:
doorzettingsvermogen en karakter, zoals dat vroeger heette. Anders zijn is inderdaad
niet mogelijk zonder dat het agressief lijkt. Maar het is toch wel iets, vind ik, dat
iemand in deze tijden van overvloed met volle verwondering opnieuw een boek (een
boek, mensen, weet je wat dat is?), muziek (muziek!) of gewoon een Gauloise of
een kop koffie ontdekt. (‘Abbés crossés, mitrés, dispensateurs des faveurs du ciel,
et vous, templiers terribles, qui armâtes vos bras pour l'extermination des Sarrazins,
vous ne connûtes pas les douceurs du chocolat qui restaure, ou de la fève arabique
(koffie) qui fait penser. Que je vous plains!’ (Brillat-Savarin, 1755-1826, Physiologie
du Goût). Of iemand die gedurende een paar dagen de warmte, het comfort, de
zekerheid van het burgerlijke leven weet te waarderen.
‘Dat is koketteren met armoede’. Ja, beslist. In een wereld waar zoveel
gekoketteerd wordt met rijkdom, is de reactie daartegen allicht een overdreven, een
‘geënsceneerde’ reactie. Maar deze zelfopgelegde armoede heeft een bewustzijn
dat het koketteren met rijkdom niet heeft: het inzicht dat dit koketteren slechts van
voorbijgaande aard kan zijn, dat een andere levenswijze dient gezocht. ‘Kunnen we
zo verder blijven leven? Wat gedaan?’ En ik kon David niets antwoorden. Ik wist
dat politieke actie voor hem geen betekenis had, evenmin als een vlucht in de
mystiek of in underground-cultuur (toen ik hem heel voorzichtig zei dat deze eerste
film van hem voor mij meteen de laatste was, knikte hij); actie in een sociaal
engagement was voor hem als zoon van een rijke koloniaal inefficiënt. Het enige
wat ik hem had kunnen zeggen was, wat meer naar Elisabeth te kijken en te luisteren.
In afwachting.
Als je Portobello Road helemaal afloopt, onder de spoorwegbrug door, kom je in
Ladbroke Road. Daar, naast de Gas Works, staat hun woon-wagen als ze in Londen
zijn.
Een paar weken later ontmoette ik Alan Power, de man die Davids film had
geproduceerd. Hij is nu erg ingenomen met het feit dat mensen overal Mare's Tail
een ‘mooie’ film vinden (na voltooiing is de film meer dan een jaar blijven liggen).
Hij gelooft in Larchers talent. Hij heeft hem zelfs voorgesteld een nieuwe film te
maken, over om het even wat, om het even waar. In Afrika of zo. Maar David heeft
er niet eens over nagedacht en is naar Wales vertrokken. ‘Begrijp je zo iets?’ vraagt
Power. ‘Hij zou toch moeten (moéten?) verder werken. Hij heeft talent’. Ja, dat geloof
ik ook, maar misschien niet het talent waar Power het over heeft. ‘Ik heb oude foto's
van hem ontdekt. Ik heb hem voorgesteld die tentoon te stellen en te
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verkopen in een nieuwe galerij. Dat is erg in, weet je, in Londen. Maar neen, hij
heeft er geen interesse voor, hij is gewoon naar Wales vertrokken’. Power is niet
alleen een slecht mensenkenner, maar ook een slecht zakenman, vermoed ik. Om
de producer van de undergroundfilm te willen worden, moet je toch echt niet veel
afweten van de filmbusiness. Maar misschien is hij wel een goede zoon van een
rijke bouwondernemer. Dat is ook iets. ‘Ik geloof dat Elisabeth te veel invloed op
hem heeft. Ken jij Elisabeth?’ Ja, en ik hoop maar dat ze veel invloed heeft.
Weer een paar dagen later lees ik dan in het novembernummer van Streven het
artikel van Peter Hebblethwaite S.J., Luister naar de ‘cool’. Hij speurt naar
verschuivingen in de counter-culture. Daar zouden David en Elisabeth dus in moeten
passen. Maar ze passen er van geen kanten in. Zij hebben geen behoefte aan
drugs, die kunnen ze trouwens niet betalen: een kop koffie en ze zijn ‘stoned’! Nieuwe
seksualiteit? Heb ik niets van gemerkt. Gemeenschapsbewustzijn, jawel, voor zo
ver dat dan onder mensen van vandaag mogelijk is. Zijn zij overtuigd dat of doen
zij alsof de revolutie al plaatsgevonden heeft? Helemaal niet. Weten ook hoegenaamd
niet wat Eric Clapton of de Stones momenteel uitvoeren, hoe zouden ze? Maar ja,
Hebblethwaite heeft het niet over de werkelijkheid, geloof ik, alleen maar over de
beelden van die counter-culture die tot ons komen via de traditionele kanalen van
de media. Dat kun je niemand kwalijk nemen. Maar het is jammer dat wij ons daar
niet altijd van bewust zijn.
Jammer is het ook dat zij die eraan meedoen - de ‘jongeren’ heten die - vaak zelf
niet beseffen dat ze die artificiële wereld mee helpen stofferen, dat ze figuranten
zijn in een schouwspel dat door anderen wordt opgezet (Hebblethwaite maakt er
even allusie op). Gedragingen worden opgefokt, en achteraf dan af- of goedgekeurd.
Zie in het decembernummer van Esquire het artikel Das Hip Kapital van Craig Karpel
over de business-aspecten van de counter-culture.
Als je in een oppositiesituatie zit, is het vanzelfsprekend dat je je extreem gedraagt.
Nuttig wordt dat echter pas wanneer je je bewust wordt van het kunstmatige van
dat extremisme waarin ze je tenslotte dwingen. Dan kun je, inderdaad, met je
extremisme gaan koketteren. Waarmee ik maar wil zeggen: ‘de andere film’
(underground- of marginale film), ‘het andere geslacht’, ‘de andere liefde’, ‘de andere
generatie’, ‘de andere cultuur’ zijn geen waarden op zichzelf. Anders zijn is geen
benijdenswaardige toestand. Wie denkt dat zij die ‘anders’ doen of zijn, dat wel als
iets benijdenswaardigs beschouwen, denkt dat misschien omdat hij in het andere
zijn eigen wensdromen projecteert en daar bang voor wordt. In Pursuit of Loneli-
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ness (om vele redenen echt een boek dat je moét lezen) schrijft Philip Slater dat
de angst voor het radicalisme van de anderen of gewoon de angst voor het andere
in onszelf gezocht moet worden: ‘It is not what happens abroad that generates
hysteria, but rather what appears to be happening within ourselves’. Anders zijn is
geen alternatief, maar een middel, misschien het enige middel om zowel het ‘ene’
als het ‘andere’ op te heffen in een dialectische synthese: oud én jong zijn, van pop
én van klassiek houden, op een vrouw én op een man verliefd kunnen raken, in
luxe én in armoede leven, revolutionair én gelovig zijn. Dit zijn geen contradicties,
maar complementen. Wat ze gemeen hebben (wijsheid, muziek, liefde, levenskunst,
engagement) is belangrijker dan wat ze onderscheidt (soort van wijsheid, soort van
muziek, enz.). Pas wanneer je dit inziet, wordt het onderscheid, de nuancering,
bruikbaar voor een betere kwaliteit van ons bestaan.

1

Philip Slater, The Pursuit of Loneliness, Beacon Press, Boston, 1970, 154 pp., $ 7,50.
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Concrete poëzie in Nederland en België II
Erik Slagter
In Streven van februari 1971 is de korte geschiedenis van de concrete poëzie met
de voor ons taalgebied belangrijke wegbereiders als Theo van Doesburg en Paul
van Ostayen behandeld. Daarna is de opkomst van de tegenwoordige concrete
poëzie in de tijdschriften Kentering en De Tafelronde beschreven. Hieronder wordt
dit overzicht van de visueel-literaire woordkunst in België en Nederland voortgezet.
Het is in de Nederlandse literatuurgeschiedenis misschien wel een uniek verschijnsel:
de concrete dichters vormen geen groep om een tijdschrift, zoals bij De nieuwe
taalgids, Reflex of Podium, maar er zijn bijna even veel tijdschriften als dichters. De
verklaring ligt mede in de aard van de concrete poëzie, die wel een integratiekunst
is maar dan toch een integratiekunst waarin men de accenten verschillend kan
leggen: visueel, ofwel fonetisch, dan wel audio-visueel; rein-concreet d.w.z. uitgaande
van de letter en het woord, of met een grote vrijheid van plastische
uitdrukkingsmiddelen; objectief of maatschappelijk geëngageerd.

Frans Vanderlinde en Vers Univers
Vanderlinde noemt in Vers Univers de precieze datum voor de intrede van zijn eigen
tijdschrift Vers Univers, tijdschrift voor spatialisme wijzigde in voor evolutieve poëzie.
Onder die laatste term vatte hij alle soorten nieuwe poëzie samen: spatialisme,
concrete poëzie, audio poëzie, visuele poëzie enz..
Vanderlinde noemt in Vers Univers de preciese datum voor de intrede van de
nieuwe poëzie in Nederland: 23 februari 1963, de avond waarop hij Henri Chopin
ontmoette in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen
tijdens de expositie van objectieve poëzie. ‘Vooral door de tapes met geluidspoëzie
van de twee inrichters (Henri Chopin en Paul de Vree) werd mij de uitweg uit de
grauwe, vaak vermoeide, ver-
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moeiende en zelden spitse poëzie die we in Nederland tot dán toe schreven,
duidelijk’, memoreert hij in Vers Univers van september 1967. Het is het zesde en
laatste nummer van een reeks die begint in mei 1966 met de verschijning van de
eerste, tevens zesde jaargang van Vers Univers als voortzetting van de vijfde
jaargang van Kentering. De internationale redactieraad wordt gevormd door Paul
de Vree, Pierre Garnier en Ian H. Finlay. De uitgave valt op door een gedegen
inhoud met theoretische beschouwingen en poëzie van zowel Nederlandse als
buitenlandse dichters.
In het eerste nummer werden het ‘3me manifeste du spatialisme’ van Seiichi
Niikuni en Pierre Garnier en het eerste, uit 1963 daterende internationale manifest
voor spatialisme, dat mede door Vanderlinde is ondertekend, opgenomen. Het
spatialisme, volgens Garnier, wil de fonetische en visuele poëzie overkoepelen en
streeft naar een bovennationale taal. ‘Le poète travaille objectivement une langue
considérée comme matière. Le poète considère la langue comme un univers
autonome’. Garnier ziet de poëzie niet als voortbrengsel, maar als activiteit, een
centrum van energie, en het gedicht als een voortdurende beweging van en naar
de lezer. Daarin benadert hij Chopins visie van een evolutieve poëzie die nooit stil
staat in haar ontwikkeling. Chopin is meer fonetisch auditief ingesteld en zijn werk
inspireerde Vanderlinde in Vers Univers, pour le souffle humain, tijdschrift voor
evolutieve poëzie tot eigen stempartituren voor gebruik met de band-recorder.
De vierde Vers Univers bevat o.m. teksten van en over Herman de Vries. In
nummer vijf staat het uitstekende artikel van Vanderlinde over ‘De vergeten Van
Doesburg’. Op overtuigende wijze toont Vanderlinde aan dat het literatuur-manifest
van De Stijl (in drie talen afgedrukt) en de artikelen van I.K. Bonset op heldere wijze
de principes van de objectieve kunst vooruitzien.
Het zesde nummer is een anthologie met bijdragen van De Vree, Vanderlinde,
Hans Clavin, Herman Damen, Molitor, U.G. Stikker, Herman de Vries, Robert Joseph,
Piet Oorebeek en Pierre Hendriks, aangevuld met bio-bibliografische aantekeningen.
Vanderlinde leidt de bloemlezing in met een artikel over ‘Evolutieve poëzie in
Nederland’ en De Vree publiceert een belangrijk essay ‘Vergelijking met de
voorgangers’. Hij stelt daarin Van Ostayen en Apollinaire tegenover elkaar en noemt
de poëzie van de laatste grafisch-spatiaal tegenover de meer ritmische poëzie van
Van Ostayen. De Vree noemt verder de in Antwerpen geboren Michel Seuphor
(1901), aanhanger van Tzara, als voorganger wegens zijn ‘verbale muziek’ die neigt
naar het bruïtisme, de beweging, het ritmisch ademen, waardoor het de
audio-poëtische kant opgaat: ‘une poésie de rien-savoir’, gereduceerd tot alleen de
klankwaarde. (M. Seuphor, ‘Lecture élémentaire’, mei 1928, en
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P. de Vree in ‘Onder experimenteel vuur’, 1968). Van De Vries staan er enkele
‘random samples’ in ‘for free associative purposes’. Vers Univers besluit met een
overzicht van de concrete poëzie in Engeland, Frankrijk en Spanje. Veel teksten
van internationaal bekende auteurs bleven in de map, want Frans Vanderlinde
verhuisde naar Friesland en staakte de uitgave van zijn tijdschrift.

Herman Damen en AH
De in Vers Univers bijeengebrachte dichters gingen echter door met het maken van
nieuwe poëzie. Eén van hen is de in Utrecht werkende Herman Damen (1945) die
met zes teksten in de bloemlezing is vertegenwoordigd; daaronder een werktekening
voor een ‘kinetisch poweem’, het fonetische ‘Elegie pour mon Jules’ en het met de
tenen geletterde ‘stampesta’, een variant op de bekende afbeelding van de koningin
op de postzegel.
Herman Damen publiceerde vanaf 1967 eveneens in De Tafelronde. Sinds
november 1966 geeft hij een eigen blad uit: AH, tijdschrift voor verbaal plasticisme.
De aanleiding tot het verschijnen van het eerste nummer blijkt de tentoonstelling
‘Kunst-Licht-Kunst’ in het Gemeentelijk Van Abbemuseum te Eindhoven van de
herfst van 1966. Het geëxposeerde betekende een stimulans voor Damens
doelstelling: het woord los van de pagina. In de eerste AH komt dan ook een uitvoerig
artikel over kinetische kunst voor. Een kunst die ontstaat dankzij hulpmiddelen als
de wind (Calders mobiles) en elektriciteit (b.v. ook de reflectie van aluminium), een
bewegende en beweegbare kunst waarbij de kunstenaar een bepaalde cyclische
beweging creëert, vaak in combinatie met licht, dat geregeld onderbroken,
gepolariseerd, geprojecteerd, geïntegreerd enz. aan het kunstwerk de illusie geeft
van een zich oneindig creërend werk te zijn. Een voorbeeld van ‘kinetische powezie’
noemt Damen het bewegen van driedimensionele letters, zelfstandig of op een
achtergrond, bijv. het laten tollen van vijf boterletters op een luchtstroom die dan
samen het woord boter vormen.
Het gaat Damen volgens zijn ‘Manifest voor het verbaal plasticisme’ om de
ruimtelijkheid van de tekst, het voorwerpelijk maken van de taal. Hij wil een uitvinder
zijn, een verbinding tussen kunst en wetenschap leggen. Behalve ‘verbaal-plastische
powezie’ beoefent hij ook ‘verbo-fonische powezie’, door compositie en het doen
weergeven van de geluiden van de menselijke stem. Hij staat een evolutieve poëzie
voor door zich niet te willen beperken tot visuele en hoorbare poëzie, maar daarnaast
ook ontwerpen te maken voor ‘tastbare powezie, eetbare en geurpowezie, micro
en macro powezie’.
Het eerste nummer van AH bevat alleen bijdragen van Herman Damen en Harmen
Deman; onder de eerste naam verschijnen de artikelen, onder de
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tweede de ‘powezie’ zoals een ‘totaal tweedimensionaal type-out poem’, een
wegwerpgedicht, een ‘pedaal poweem’ ‘op de voet volgen’, een ‘proefbaar poweem’,
een visueel-fotografisch (‘fonografisch’) vers en een ‘voorwerpelijk poweem’. Over
dit eerste nummer merkt Frans Vanderlinde in Vers Univers op dat de ondertitel
‘voor verbaal-plasticisme’ op den duur wel zal moeten vervallen. Hij vindt dat er over
de theoretische teksten valt te bakkeleien en het creatieve werk lijkt voor hem al te
zeer een afspiegeling van de theorie.
Het tweede dubbelnummer van 1967 bevat gedichten van o.a. Paul de Vree,
Herman de Vries en Frans Vanderlinde evenals o.m. een ‘fonisch poweem’ en een
‘pistool-poweem’ van Harmen Deman en artikelen van Herman Damen, Frans
Vanderlinde, Timm Ulrichs en Paul Mentink. In ‘Aantekening bij verbo-fonische
powezie’ gaat Damen in op de bruïtismen van Chopin en Dufrêne: met mechanische
hulpmiddelen voortgebrachte stemklanken, en vraagt hij zich af in hoeverre hier
nog van taal sprake kan zijn. Het is een experimenteren aan de grens van de taal,
naar de muziek toe. In ‘Empirisch onderzoek m.b.t. de visuele en auditieve powezie’
schrijft Damen over de rol van de beschouwer daarbij, die puzzelt, ontdekt, vindt en
inziet. In ‘Tijd en kunstwerk’ besteedt hij aandacht aan het tijdelijk karakter van de
kunst, tijdelijk in de zin van beperktheid, vergankelijkheid, voorbijgang.
AH vijf van oktober 1967 bevat o.a. teksten van Italiaanse dichters naast poëzie
van Frans Vanderlinde en Hans Clavin. Deman publiceert er zijn ‘erotic series’ in
evenals een artikel over ‘Taal om (aan) te ruiken’: een geheel van fonetische tekens
wordt vervangen door een geheel van odoristische tekens. In zijn ‘Manifest’ pleit hij
voor een persoonlijke openbaring van de werkelijkheid. ‘Het gaat om een (meer,
beter) voorwerpelijk maken, zowel door de maker als door de herschepper. De tekst
maakt ruimte en neemt ruimte in. Het gedicht mag nu kapot. Het gaat de poweet
om een op elkaar afgestemd zijn van vormgevend en inhoudelijk aspect, waarbij hij
zijn werkterrein verbreed ziet door aandacht voor technische hulpmiddelen als
elektro-akoestische apparatuur. Poëzie wil talen naar een taal: er is een réjouissance
van het woord, een bevrijding uit de zekere slavernij van de gedachte en het
betekende gevoel. Het woord als klei’.
Het eerste nummer van de tweede jaargang verschijnt in februari 1968 in een
koker met het opschrift ‘o vergankelijke po wezie’. De koker bevat de partituur van
een fonografie ‘Réveil du chaos’, een sonorisatie van in- en uitademhalingen, keelen mondklanken in verschillende spreeksnelheden; een ‘microfiche vergankelijke
powezie’ (‘the first pou-e-tic contribution to your shadow-archives’) van Timm Ulrichs
en Harmen Deman, een poging om een druk te maken met silly putty en een zakje
teksten, een

Streven. Jaargang 24

631
doorschijnende plastic handschoen bedrukt met ‘almost destructed poems’, een
levertraan capsule waarmee een tekst van uitgesneden letters kan worden
opgevangen, een ontwerp voor een ‘kinetic pouim’: een draaiende trommel voorzien
van een zoeklicht op een spiegel waarop de letters van een verwisselbare kubus
worden gereflecteerd, en tenslotte een toverbal, een gedicht dat verandert naarmate
het wordt geconsumeerd.
Nummer acht van AH is opnieuw een verrassing: een langspeelplaat in een
zilverkleurige hoes met bijgevoegde partituren en verklarende noten. De
inhoudsopgave vermeldt ‘Consonance’ van Gust Gils, een verbosonie waarin de
dichter heeft willen nagaan wat met louter medeklinkers kan worden verwezenlijkt;
een compositie van Maurizio Nannucci en de radiofonische stereo uitvoering van
de gedichten ‘Organon’ en ‘Exodus’ van Paul de Vree door Cor Doesburg. Op de
andere kant staan een compositie van Fred van der Kooy op een tekst van Bert
S.A. Peto ‘Judy’, een collage van muziek, geluiden en stemklanken, en vervolgens
drie stukken van Deman - AH zelf: een ‘ritmecellage’ van voornamelijk explositieve
klanken; ‘Réveil du chaos’ en ‘Hommage à Orff’, auditief slotstuk van ‘sixclus’.
‘Sixclus’ is ook de titel van vijf visuele ontwerpen die in een envelop zijn bijgevoegd.
De bedoeling is deze ontwerpen te projecteren waarbij de sterkte van het licht door
de intensiteit van het geluidssignaal op de plaat wordt geprogrammeerd. De hoes
bevat verder een ‘visueel poweem’ en een uitvoerige inleiding over ‘Verbof(s)onie
& fonografie’: ‘het ademen en herademen van een powetische tekst’ waarbij men
zich beperkt tot het spreken (zeggen). ‘De plastische poweet zet aldus teksttonen,
waardoor spraakklanken hoorbaar worden gemaakt’... ‘Het gaat om een
binnensmonds spelen met taal, een hakkelen en stotteren in de ruimte, een
benadrukken van de talrijke mogelijkheden tot wijziging en vervorming’. Technisch
interesseert de verbosonie zich voor elektro-akoestische mogelijkheden: het
samenhangend presenteren van klanken of ritmecellen, elektro-akoestische
(hulp)middelen en manipulaties. ‘In de fonografie wordt een poging ondernomen
om de relatie mogelijkheden tussen klank en beeld, tussen auditief en visueel ritme
te onderzoeken. Terwijl men het grafisch poweem ziet, luistert men naar het op het
grafische werk gebaseerde fonische stuk. Anderszins blijkt het ook mogelijk geluid
en beeld op elkaar te laten inspelen, zoals tot uitdrukking komt in het fono-grafische
sixclus: in die produktie is het auditieve stuk ‘Hommage à Orff’ (een compositie van
de klanken a-m-o-r-p-h met variaties) een logische afsluiting van de ontwikkeling in
de vijf visuele ontwerpen: a - âme - amo - amor - amorph, terwijl in de reproduktie
het geluid tot voorwaarde van het zien van de grafische ontwerpen gemaakt kan
worden door de intensiteit van het licht door het geluidssignaal te laten reguleren’.
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Van Bloknoot tot Labris
Er zijn meer concrete dichters het vermelden waard, met name de in Duiven bij
Arnhem wonende Robert Joseph (1943). Hij debuteerde in 1966 en publiceerde
eerst in Vers Univers en eveneens in De Tafelronde. De concrete, visuele poëzie
van Robert Joseph (Wieseman) bestaat uit elementair uitgevoerde, maar vernuftig
uitgedachte herhalingen van letters, woorden of lettertekens in een bepaalde vorm.
Zijn ideeën met taalstructuren krijgen o.a. vorm in de interpretatie van ‘Ma Yuan’
naar Lucebert: een kruisvorm van de woordparen ‘wolk vogel (en) vis golf’ die in
het snijpunt samenvallen om in de poten elkaars tegendeel te vormen: ‘golf vis (en)
wolk vogel’; in zijn gedicht: ‘black power’ (cf. illustratie op p. 639), en in het
‘minnegedicht’, een simpele herhaling van het minteken.
Sinds 1967 verspreidt Robert Joseph zijn gedichten door middel van huis aan
huis bezorgde folders. En sinds december 1968 voert hij met Gerrit Jan de Rook
uit Nijmegen en met Ruud van Aarssen, die evenals Herman de Vries uit Arnhem
afkomstig is, de redactie van Bloknoot waaraan concrete dichters als Hans Clavin,
Frans Vanderlinde en Paul de Vree meewerken. Bloknoot is geen uitgesproken
tijdschrift voor ‘de’ nieuwe poëzie. ‘Het wil een ontmoetingspunt zijn van diverse
stijlen’.
Robert Joseph beschouwt een potje met water en een kaartje met het woord vis
erin als zijn manifest voor zijn pogen om concrete poëzie te maken: ‘het woord vis
(dat “verwijst” naar een konkrete werkelijkheid, nl. de echte vis in het echte water)’,
licht hij toe in de veertiende jaargang van De Tafelronde, nummer 3/4, ‘wordt in dit
gedicht een konkrete werkelijkheid omdat een kaartje, waarop vis geschreven staat,
in een potje gevuld met het echte water is gedaan. Het potje is op 11 juli 1967
gedicht. De vis is een vis-ueel gedicht’.
Van Bloknoot verschenen tot nu toe vier kwartaalschriften, waarin o.m. een essay
van Maarten Beks over Herman de Vries en bladen met grafische kunst. Een van
de medewerkers aan de beide laatste nummers is de Belgische dichter Ivo Vroom,
secretaris van het in Lier, België, verschijnende literair tijdschrift Labris. Ivo Vroom
(1935) schrijft visuele poëzie uitgaande van en beperkt tot de mogelijkheden van
de schrijfmachine. Ook hij vertrekt van een bepaald idee dat hij met zo weinig
mogelijk middelen tracht te visualiseren. Zijn gedichten zijn visuele letterbeelden
waarmee hij bijvoorbeeld een schilderij van Mondriaan ‘victoria boogie woogie’ invult,
of de relaties tussen aanverwante woorden opbouwt, dan wel het ‘verbaal gelaat’
van een stadsnaam als ‘brasilia’ uitbeeldt.
Een andere medewerker van Labris is Leon van Essche (1919), die evenals Ivo
Vroom en Robert Joseph zijn kracht ziet in de visuele vormgeving van
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letterbeelden. Het tijdschrift Labris behandelde in een dik nummer van juli 1966 de
moderne poëzie vanuit twee hoofdstromen: de objectieve, zgn. concrete, kinetische,
spatiale enz. poëzie en de subjectieve, veelal after beat-poëzie.

Hans Clavin en Holland var. 969
Een dichter die sinds 1967 regelmatig meewerkt aan De Tafelronde, AH en Bloknoot
en wiens teksten in Integration en daarvoor in Vers Univers verschenen, is Hans
Clavin (1946). Ook hij heeft sinds de herfst van 1970 een eigen tijdschrift. Hans
Clavin is geen theoreticus van de poëzie, wel een vindingrijk dichter die zijn
lezer-kijkers voortdurend verrast. In 1968 gaf hij twee bundeltjes in eigen beheer
uit. Van het eerste verscheen zojuist een nieuwe druk. De titel is L'histoire de l'histoire
en de inhoud bestaat alleen uit de regel ‘l'histoire se répète’ dertien keer onder
elkaar herhaald. Zijn tweede eigen uitgave Open het woord bevat voor het merendeel
teksten die zijn herdrukt in Holland var. 969, verschenen in het voorjaar van 1970
bij De Tafelronde en in eigen beheer bij Hans Clavin in IJmuiden. Holland var. 969
opent met een blauw poetsdoekje met het opschrift ‘make ready’ en eindigt met een
los blaadje schuurpapier voorzien van het octrooi ‘poetry quality’. Tussen poetsdoek
en schuurpapier bevindt zich Clavins concrete poëzie: stimulerende teksten die de
lezer prikkelen door de plaatsing van de letters, door toepassing van kleur, door
weglatingen of herhalingen en het gebruik van sjablones (cf. illustratie op p. 581).
De vormen van het gedicht en het typografische spel met zetmateriaal in
verschillende grootte en stand gaan vooraf aan collages van woord en beeld, met
fotografie, waarin Clavin een meer plastische wijze van uitdrukken nastreeft. Het is
zoals Paul de Vree in een extra editie van De Tafelronde schrijft: ‘van gedicht tot
gedicht springt de vindingrijkheid in het oog. De vorm bepaalt ook de zin van het
gedicht: l'imagination au pouvoir’. (Zie ook recensies van C.J.E. Dinaux in het
Haarlems Dagblad van 20 juni, en in Het Utrechtsch Nieuwsblad van 22 juli 1970,
van Kees Fens in De Volkskrant van 27 juni, van Rein Bloem in Vrij Nederland van
11 juli en van mijzelf in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 22 augustus 1970).
De evolutie naar een visualisering van het (foto)beeld waaraan de letter
ondergeschikt wordt gemaakt, blijkt uit de opbouw van deze bundel en eveneens
uit het eerste numer van Subvers, tijdschrift voor (onder meer) konkrete poëzie,
uitgegeven door The Subvers press, editor Hans Clavin. Het eerste nummer bevat
geen theoretische bijdragen, wel veel poëzie van hoog gehalte op goed papier in
klein-offset gedrukt. Naast teksten uit het buitenland werken o.m. Paul de Vree,
Robert Joseph, Herman Deman,
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Mark Insingel, Bloknoot-redacteur G.J. de Rook, U.G. Stikker en de in Amerika
wonende Nederlander Tom Ockerse eraan mee.
Kenmerkend (?) voor de huidige situatie van de concrete poëzie is dat tegelijk met
de Belgische uitgave van een Nederlander, in Nederland de eerste bundel concrete
poëzie van een Belg verscheen: Perpetuum Mobile van Mark Insingel (1935) bij
Meulenhoff te Amsterdam. De bundel bestaat o.a. uit cirkels woordreeksen. Woorden
die teruggaan op een existentiële basis: man - vrouw - ik - men en andere
persoonlijke voornaamwoorden, wentelen er om en door elkaar zonder begin of
einde, of worden uit elkaar opgestapeld; uit de vorm van het herhaalde ‘ik’ springt
‘men’ naar voren. Deze doorgaande beweging van een concentrische poëzie vindt
men ook bij Ferdinand Kriwett in zijn ‘Rundschreiben’, geëxposeerd op ‘Poetry
International’ in De Doelen te Rotterdam van 17 tot en met 21 juni 1970. Mark
Insingel publiceerde enige van zijn ronde gedichten eerder in De Tafelronde. (In de
eerste vier bovengenoemde recensies wordt ook deze bundel besproken).
Dit overzicht van de concrete poëzie in Nederland en België eindigt met de namen
van Pierre Hendriks (1947) uit Heerlen en van U.G. Stikker (1925) uit Groningen.
De eerste debuteerde in Vers Univers en publiceert sinds december 1967 in De
Tafelronde en in Bloknoot, visuele typogrammen en ruimtelijke constructies met
behulp van passer en lineaal. Pierre Hendriks beschouwt de taal als een code. Hij
werkt bij voorkeur op groot formaat en tracht aan het papier een derde dimensie
toe te voegen door er gaten in te knippen. Evenals Pierre Hendriks, Molitor en Piet
Oorebeek (van de beide laatsten vond ik niets meer), staat ook de Groninger U.G.
Stikker in het anthologienummer van Vers Univers. In 1968 verscheen van hem in
eigen beheer de bundel Auchemie die hij karakteriseert onder de noemers: typoëzie
- poëzie - muëzie. Behalve met klankgedichten houdt ook deze dichter zich bezig
met coderings- en communicatieproblemen van de taal. U.G. Stikker exposeerde
in 1970 samen met G. Offringa schilderijen, grafiek en teksten in Leeuwarden en
Heerenveen.

Naschrift
Op het ogenblik is in ons taalgebied de activiteit groter dan ooit, nu een groeiend
aantal tijdschriften zich met concrete poëzie bezighoudt. Frans Vanderlinde, de
pionier in Nederland, berichtte mij een nieuw politiek, literair cultureel tijdschrift voor
te bereiden. De Subvers press kondigde de bundel Nodiden, van de in Utrecht
wonende Nahl Nucha, aan. Robert Joseph bericht dat zijn PoëZiehuis in 1971 met
een eigen tijdschrift start, PZH, een tijdschrift voor konkrete poëzie en zo en dat in
het voorjaar waarschijnlijk via De Tafelronde zijn bundel Zie-poë-zie verschijnt. Mark
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Insingel publiceerde in december 1970 de bundel Modellen (Meulenhoff). Drie
internationale tentoonstellingen getuigden eveneens van de activiteiten van de
Nederlandse concrete dichters. In Zürich werd van 11 juli tot 23 augustus 1970 de
tentoonstelling ‘Text Buchstabe Bild’ gehouden, die niet minder dan 26 mogelijkheden
van visuele poëzie catalogiseerde en waaraan behalve Paul de Vree en Ivo Vroom,
voor Nederland Hans Clavin en Herman Damen deelnamen. In Amsterdam
organiseerde galerie De Tor van 31 oktober tot 27 november een expositie van
concrete poëzie met werk van onder meer Willem Breuker, Hans Clavin, Herman
Damen, Frans de Jong, en voor België, E.L.T. Mesens en Paul de Vree. De grote
overzichtstentoonstelling die nog tot 7 maart in het Koninklijk Paleis voor Schone
Kunsten in Antwerpen is te zien, toont verder werk van de Belgen Alain Arias Misson
(franstalig), Leon van Essche, Paul de Vree en Ivo Vroom en van de Nederlanders
Hans Clavin, Herman Damen, Robert Joseph, Frans Vanderlinde en Herman de
Vries.
Er was daarom voldoende aanleiding eens een inventaris op te maken. Terecht
immers constateert De Vree een groot gemis aan documentatie, een uitblijven van
het onderzoek van teksten en een jarenlange verwaarlozing van de voorlichting,
waardoor de concrete dichters in het Nederlandse taalgebied nog steeds in een
isolement verkeren. Met de voorafgaande balans hoop ik een eerste en misschien
stimulerende bijdrage tot documentatie en informatie te hebben geleverd. Het moet
nu toch duidelijk zijn, naar welke zijde de balans ook doorslaat, dat de concrete
poëzie evenmin als de experimentele is weg te denken uit onze literatuur.

Besproken tijdschriften:
De Tafelronde; administratie Corneel Franckstraat 9, Deurne - Antwerpen.
Labris; redactiesecretaris Ivo Vroom, Begijnhofstraat 60, Lier.
Integration; redactiesecretaris Herman de Vries, Spijkerstraat 229, Arnhem.
AH, tijdschrift voor verbaal-plasticisme; Herman Damen, Ibisdreef 400, Utrecht.
Bloknoot; redactiesecretaris Ruud van Aarssen, Van Dortmondstraat 19,
Arnhem.
Tentoonstellingen, behalve bovengenoemde waar werk was te zien van concrete
dichters uit Nederland of Belgie:
Licht en beweging, konkrete poëzie; Velp, Galerie Epok, 1966: Frans Vanderlinde,
Paul de Vree, Herman de Vries, (catalogus).
Rotterdam, Galerie 't Venster, 1966: Frans Vanderlinde en Paul de Vree. Bij de
opening introduceerde Vanderlinde zijn tijdschrift Vers Univers met een
beginselverklaring.
Dendermonde, Celbeton, 1967: Hans Clavin, Herman Damen en Frans
Vanderlinde.
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Door conflict naar begrip in een taxicentrale
J. Jorna

Bij dienstverlenende beroepen als vervoer en horeca bestaat nog een verouderd
beloningssysteem, waarbij de fooi een aanzienlijk deel van het inkomen kan
uitmaken. Toen deze zaak in een taxi-onderneming aan de orde kwam, werd dat
aanleiding tot breed en diepgaand overleg tussen directie en vertegenwoordigers
van het personeel. Op zichzelf is dat belangrijk. Belangrijker nog lijkt het verloop
van de gesprekken, omdat daaruit bleek, hoe met echte goede wil veel bereikt kan
worden.
De aanleiding was het streven bij verschillende taxibedrijven in het land om af te
komen van het fooienstelsel. Er liggen daar allerlei psychologische voetangels en
klemmen, niet het minst omdat de fooi oncontroleerbaar is voor directie en belasting,
en ook wel afhangt van het persoonlijk gedrag van de chauffeur (terwijl hij op de
klandizie zelf geen invloed kan uitoefenen). Het fooienstelsel kan dan ook een idee
van zelfstandigheid en vrijheid geven, waar de chauffeur aan gehecht blijft. Van de
andere kant is het een onzekere post; het is bovendien in onze maatschappij
ongebruikelijk geworden de hoogte van de beloning af te laten hangen van de
stemming of het gevoel van voldaanheid bij de klant. Wanneer men eenmaal een
vast percentage gaat invoeren, dan ligt het wel in de rede dit bedrag gewoon in het
totaalbedrag te laten opgaan, en de klant niet met de interne verrekening lastig te
vallen. In de sfeer van de produktie weet de koper toch ook niet welk percentage
aan lonen wordt berekend?

Percentage
Een directieteam dat zegt aan het belang van de werknemers zwaar te tillen, had
nu een berekening gemaakt. Waar in soortgelijke bedrijven, na het afschaffen van
de fooi, de chauffeur een 15% kreeg van het opgereden

*

Dit artikel werd overgenomen uit Peilingen, een tweemaandelijks tijdschrift dat de wisselwerking
tussen bedrijf en samenleving onderzoekt. In hetzelfde nummer wordt ook aandacht besteed
aan de looneisen, terwijl Prof. Dr. P. ter Hoeven nog eens terugkomt op de Rotterdamse
havenstakingen. Peilingen, Rotterdamsedijk 162a, Schiedam, abonnement f 8,50, losse nrs.
f 2,45.
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bedrag, besloot men hier tot 23%. Het zat er in, dus waarom het dan niet toekennen?
Daar gaan natuurlijk de nodige gesprekken aan vooraf met collega's elders en met
bondsbestuurders. Er is tenslotte ook zo iets als een solidariteit van de werkgevers
onderling, het zoeken naar gezonde concurrentieverhoudingen en het verlangen
naar samenwerking. Maar naar die kant was alles gelukt. Vervolgens kwam men
tot overeenstemming met de gekozen vertegenwoordigers van het personeel.

Fooi of niet?
Toen de openbare vergadering. Van de kant van de directie dacht men nu toch wel
alles gedaan te hebben. Een goede regeling, waar de chauffeurs voordeel van
hebben, gunstiger zelfs dan in nogal wat andere soortgelijke bedrijven; inspraak
van mensen in wie het personeel vertrouwen heeft! Geen wonder als men dan
geïrriteerd raakt, wanneer op zo'n publieke bijeenkomst wantrouwen wordt gezaaid.
Ineens hebben de personeelsvertegenwoordigers het vertrouwen niet meer. Wanneer
de omvang van de groep op de openbare vergadering een rustig gesprek belet, en
men daarom de kans krijgt in kleine groepjes te gaan praten, ziet iemand de
gelegenheid om ook dat weer verkeerd uit te leggen, als ging het louter om een
‘verdeelen-heerstactiek’. Er zullen goedwillende leiders zijn die bij dergelijke
onverwachtse reacties het moede, sociaalvoelende hoofd in de schoot werpen en
overgaan tot borrelpraatbeweringen over de onbetrouwbaarheid die chauffeurs nu
eenmaal eigen is. Het getuigt van een werkelijk democratische gezindheid dat dit
hier niet gebeurde. Men zette de vergadering door. En toen pas kwam de ware
moeilijkheid naar voren. Het betrof niet de regeling zelf, maar het bordje met ‘geen
fooien’, dat de directie in de wagen wilde laten aanbrengen. Dat bordje lijkt alleszins
redelijk: als de chauffeur toch een vergelijkenderwijs zelfs hoog deel van de
inkomsten krijgt toegewezen, en de totaalprijs voor de klant verhoogd is, waarom
dan nog aanspraak maken op extra inkomen uit fooien? En heeft de klant geen
recht daaromtrent te worden ingelicht?
Sommige chauffeurs, die niet verder denken, zien zich alleen de kans ontglippen
om boven de extra verdiensten weer de oude fooien extra te krijgen; het zou dan
dubbel opgaan. Aanvankelijk vermoedde de directie dan ook wel deze erg eenzijdige
gedachtegang, toen plompverloren zelfs met een staking werd gedreigd tegen het
aanbrengen van dat bordje.

Overleg
In dit stadium was een zekere verontwaardiging voelbaar. Toch wisten beide partijen
zich te beheersen. De directie kon geloofwaardig maken dat
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zij werkelijk niet had gedacht hoe onaangenaam zo'n bordje kan zijn voor chauffeurs.
Het leek zo vanzelfsprekend, zo redelijk. Men had toch weer niet opgevangen,
waarom in een soortgelijk bedrijf elders chauffeurs gekankerd hadden toen de
directie er, naar zij zeiden 'als de kippen bij was geweest’ om hun meteen hun fooien
te onthouden, terwijl zij in het verleden toch nooit zo'n haast had gemaakt wanneer
het ging om de lotsverbetering van de man achter het stuur. Zo iets kan diep leven,
ligt in de sfeer van gevoelens. En die zijn niet ineens om te buigen met goede wil
en redelijke argumenten. Gelukkig was de verbazing van de directie hier wel zó
eerlijk gemeend, dat zij ‘overkwam’, geloof vond.
Daarmee kwam het gesprek een heel eind verder. De man die om een staking
geroepen had, raakte wat geïsoleerd van zijn collega's, die wél wilden praten. Nu
kwam het er rustiger uit: een bordje is op zichzelf redelijk, maar het woord fooi moet
er niet in staan. De chauffeur heeft immers recht op zijn loon. Een zaak die veel
gevoeliger bleek te liggen dan men aanvankelijk dacht en die bij onbegrip tot een
kwade stemming en zelfs staking zou hebben kunnen uitlopen, vond weldra een
bevredigende oplossing: het bordje ‘geen fooi’ - dat overigens reeds door de politie
was voorgeschreven - werd vervangen door een tekst ‘rit inclusief’. Zakelijk komt
het op het zelfde neer. Psychologisch klinkt het heel wat sympathieker. En dat blijkt
weer eens hemel en aarde verschil uit te maken.
Bovendien liet de nieuwe tekst toch iets meer speling open. ‘Geen fooi’: dat klinkt
alsof helemaal nooit iets gegeven mag worden. ‘Inclusief’: de klant weet dat de
chauffeur voldoende betaald wordt, maar dat hij voor heel bijzondere diensten en
uitgesproken moeite een extraatje mag vangen. Dat is dan ook echt een extraatje,
vrijwillig gegeven in de persoonlijke sfeer.

Pers
Intussen lekte er iets uit bij een krant: ‘Er schijnt een bewogen vergadering geweest
te zijn. Komt er een staking?’ Men informeerde bij de directie en kreeg de toedracht
volledig te horen. Met name ook dat het loon niet meer gedeeltelijk op de fooien
berust, en dat daarom de meterprijs omhoog gaat - het totaalbedrag blijft voor de
klant ongeveer gelijk. In dat gesprek zei de woordvoerder van het bedrijf ook iets
over die extra diensten: het spreekt vanzelf dat koffers worden ingeladen, dat de
weg wordt gewezen, en men een handje uitsteekt als gesjouwd moet worden. Dat
hoort bij de service. In de krant kwam natuurlijk juist dit over en in een onprettige
stijl: de directie eist bij nieuwe regeling een aantal diensten van chauffeurs.
Men kan het de goede chauffeur niet euvel duiden dat hij zich beledigd voelde:
dat hoort toch bij zijn vak, dat is toch normaal? Wat heeft die
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directie nu weer te eisen? Weer bonje dus. Maar ook weer aanleiding tot gesprek.
Ook uit deze ervaring trokken beide partijen lering. Voortaan zal ook in de relatie
met de pers een vertegenwoordiger van de chauffeurs worden betrokken. Wat een
moment van nieuwe onrust had kunnen worden, groeide door de eerlijke bereidheid
tot overleg zo uit tot een nieuw onderling begrip, nieuwe afspraken, meer inspraak
en democratie in het bedrijf.

Besluit
Om simpele verbeteringen te krijgen moet gevochten worden. Gevochten op de
eerste plaats tegen het ongeduld dat je bekruipt bij zoveel mogelijkheden tot
misverstand. Maar wanneer een directie werkelijk wil, kan zij het ook. En waarom
zou die goede wil er alleen zijn in de vervoerswereld?

Robert Joseph: Black power (1969)
foto: de Gemeente Musea van Amsterdam.

Streven. Jaargang 24

640

Siberië - land van de toekomst
Robert Hotz
Als het woord Siberië valt, denken de meeste mensen in onze breedtegraden
allereerst aan koude, aan onherbergzaam land en gevangenkampen. Zeer zeker
zijn deze drie aspecten niet weg te denken uit het begrip Siberië: tot op de huidige
dag spelen zij in de geschiedenis en ontwikkeling van dit land hun rol - maar er
bestaan nog andere kanten van Siberië die nù veel zwaarder wegen. Er gaat geen
week voorbij of er worden ergens op Siberisch gebied nieuwe bodemschatten
ontdekt. De rijkdom aan delfstoffen is buitengewoon. En op vele plaatsen liggen de
ertslagen zo hoog dat men geen mijnen nodig heeft, maar de ertsen in dagbouw
met reusachtige draglines kan ontginnen. Nog belangrijker is de aanwezigheid van
aardolie, aardgas en kolen. Men moet eens enkele getallen voor ogen houden.
Alleen al in de beide bekkens Koesbass en Koesnetzk worden de aanwezige
aardolie-reserves op 250 miljard ton geschat, waarvan tenminste een kwart onder
bijzonder gunstige voorwaarden ontgonnen kan worden. En de nog voorhanden
kolen-reserves worden met het astronomisch aandoende getal van 6 triljoen ton
(6'000'000'000'000'000'000) aangegeven. De bruinkoollaag die in de streek van
Kansk-Atschinsk werd ontdekt, strekt zich uit langs de transsiberische spoorlijn over
een afstand van 1000 km en de lagen ervan liggen vlak bij het aardoppervlak. De
ertslaag van Baktschar, die eveneens in dagbouw ontgonnen kan worden, wordt
op 100 miljard ton geschat. En dat zijn nog bij lange na niet alle rijkdommen. Ook
de reusachtige stromen zijn een onschatbare energiebron die nog lang niet is
uitgeput.
Siberië is echter niet alleen interessant voor de industrie. Om nog niet te spreken
van de onuitputtelijke houtvoorraad van de Taiga, het Siberische woud, is dit land
ook de tweede korenschuur van de Sovjet-Unie, die een kwart van de hele
graanbehoefte dekt, want de vruchtbare zone van de Zwarte Aarde strekt zich tot
ver in Midden-Siberië uit. Geen wonder dat deze schatkamer door de Sovjet-leiders
als het land van de toekomst wordt beschouwd. En het is ook geen toeval dat de
Chinezen hun begerige blikken
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op dit gebied slaan, waarvan zij eertijds grote delen bezaten. Maar ook de
Westeuropeanen hebben alle redenen over de ontwikkeling van Siberië bezorgd te
zijn. Geheel afgezien van de mogelijkheid dat er eens een oorlog van wereldformaat
om het bezit van Siberië zou kunnen ontstaan, geven ook de gigantische plannen
van de Sovjets, die met de gedachte spelen Siberische rivieren naar het Zuiden om
te buigen, aanleiding tot bezorgdheid, omdat dit ongetwijfeld het natuurlijk evenwicht
zou kunnen veranderen en daarmee ook invloed zou kunnen hebben op het klimaat
van onze breedtegraden. En ook al lijkt dit alles nog erg utopisch, de reeds
gerealiseerde projecten geven in elk geval toch enige voorstelling van wat nog
mogelijk is. Ik denk hierbij onder meer aan de Angara-stuw van Bratsk, die gedurende
korte tijd de grootste ter wereld was, maar inmiddels al door de Jennissei-stuw bij
Krasnojarsk is overtroffen. Het stuwmeer van Bratsk is ongeveer 500 km lang en
2

beslaat een oppervlakte van 5500 km , dus bijna een zesde van België en een
zesde van Nederlands landoppervlak.

Niets dan verten
Van de Siberische maatstaven kan men zich gewoonweg geen voorstelling maken
en wanneer men dit stuk aarde, dat het belangrijkste deel van het Aziatische
continent vormt, wil beschrijven, vervalt men onwillekeurig in superlatieven.
Tegelijkertijd echter beginnen ook de moeilijkheden met een nauwkeuriger bepaling
van het Siberische gebied, dat voor de Russen niet zonder meer het gebied ten
Oosten van de Oeral betekent, maar drie nauwkeurig omschreven rivierbekkens
met hun instromingsgebieden: West-Siberië met Ob en Irtysch; Midden-Siberië met
de Jenissei en Oost-Siberië met de Lena en de Angara. De streek ten Zuiden van
het Jablonoi- en Stanowoi-gebergte beschouwen de Russen terecht als eigen gebied,
het z.g. ‘Verre Oosten’ (Dalni Vostok). Ook Kazakstan wordt niet tot Siberië gerekend.
Volgens de politieke indeling omvat Siberië samen met het Sovjet-Verre Oosten het
Aziatische deel van de USSR met de Oeral als grens. Deze indeling lijkt op het
eerste gezicht willekeurig. Maar de Russische historicus en geograaf Wassili
Tatisjtsjev (1686-1750) gaf blijk van een opmerkelijke intuïtie toen hij het
Oeral-gebergte tot de grens tussen Europa en Azië verklaarde. (De tartaarse
aanduiding ‘Oeral’, wat ‘Gordel’ betekent, werd eveneens door Tatisjtsjev als
geografisch begrip geïntroduceerd). Men behoeft alleen maar een blik op een viskaart
van de Sovjet-Unie te slaan, dan tekent het Siberische gebied zich plotseling in alle
duidelijkheid af. Terwijl nl. de vissen ten Westen van de Oeral rood vlees hebben,
hebben hun verwanten ten Oosten ervan wit vlees en een andere smaak. De
waterscheiding van de Oeral is dus inderdaad een grens, ook
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al is deze voor de reiziger nauwelijks als zodanig zichtbaar. Siberië openbaart zich
op een andere manier, nl. door de grenzeloze afmetingen, 4000 km van West naar
Oost, 2500 km van Noord naar Zuid. De beroemde transsiberische spoorweg, die
in 1903 werd geopend en die een pioniersprestatie van de eerste rang betekende
voor de ontsluiting van Siberië, is tussen de beide eindpunten Moskou en
Wladiwostok ongeveer 9280 km lang (dat is bijna een kwart van de omtrek der
aarde). Een reis in de comfortabele expres duurt acht à negen dagen. Geen wonder
dat de Sovjet-dichter Alexander Twardowski aan een van zijn gedichten dat een
reis met de Transsib tot uitgangspunt heeft, de titel ‘Niets dan verten’ gaf.
Men wordt zich op een reis door Siberië de geweldige afstanden op zijn laatst
dan bewust, als men zijn horloge voortdurend moet bijstellen, want dit reusachtige
land is in niet minder dan negen tijdzones verdeeld. Wanneer in West-Siberië de
zon ondergaat, breekt in Oost-Siberië al een nieuwe dag aan. Daarom is het
eigenlijke verkeersmiddel van Siberië begrijpelijkerwijs het vliegtuig, dat de afstand
tussen de hoofdstad Moskou en Wladiwostok doet slinken tot een halve dagreis.
Maar zelfs dan nog brengen de onmetelijke verten de reiziger onder hun betovering.
Urenlang vliegt men over een groene zee, de Siberische Taiga, die door machtige
stromen als door zilverdraden wordt doorsneden, of men ziet onder zich de enorme
bebouwde vlakten van de zone der Zwarte Aarde, die zich van het Westen tot verder
dan Nowosibirsk uitstrekt. Alleen ontwaart men zelden sporen van menselijk leven.
De grote steden maken de indruk van eilanden in de groene zee. Op dat ogenblik
realiseert men zich pas hoe gering de dichtheid van de nederzettingen is en dat
men met pioniersgebied heeft te maken. Bij een oppervlakte-afmeting van ongeveer
2

10 miljoen km (met inbegrip van het ‘Verre Oosten’) - een oppervlak dat ongeveer
gelijk is aan dat van Canada - telt Siberië ook vandaag nog maar circa 25 miljoen
2

inwoners, wat beantwoordt aan een gemiddelde van 2,5 mensen per km . (Ter
vergelijking neme men de Bondsrepubliek Duitsland met 213 en Zwitserland met
2

130 mensen per km ).
Ook dit is geen toeval, want de klimatologische omstandigheden maken de ontsluiting
van het land tot een probleem. Drie kwart van Siberië ligt ten Noorden van de 60-ste
breedtegraad, zoals Groenland en Alaska. Dit verklaart enigszins een van de
voornaamste moeilijkheden, de koude. Het dalen van de thermometer tot minus 50
graden Celsius is voor Oost-Siberië in de winter helemaal niet iets buitengewoons.
Maar het typische landklimaat bezorgt Siberië niet alleen koude winters, maar ook
hete zomers met temperaturen tot 40 graden Celsius. Natuurlijk bestaat er ook nog
een verval van temperatuur van zuid naar noord, zodat in de gebieden ten Noorden
van de Poolcirkel de kwikzuil negen maanden lang nooit het
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vriespunt overschrijdt. Dat is de streek van de bevroren grond van het Perm
(Merzlota), waar tijdens het quartair de grond nu en dan tot op een diepte van 400
meter bevroor en door de korte noordse zomers nauwelijks meer dan twee meter
kan ontdooien.
Dat op deze grond hele steden worden gebouwd, is een prestatie van heel
bijzondere aard. Een voorbeeld hiervan is de stad Norilsk die in 1939 nog helemaal
met bestond, 20 jaar later al 109.000 inwoners telde en vandaag wel meer dan
130.000 inwoners zal hebben. De Sovjet-ingenieurs bouwden de hele stad op een
rasterwerk van palen om haar voor wegzinken in de modder van het dooiende ijs
te behoeden. 250 dagen in het jaar ligt er sneeuw, 100 dagen is er stormachtig weer
en 47 dagen duurt de Poolnacht. Dat daaruit levensomstandigheden voortkomen
die uiterst hard zijn, is begrijpelijk.
Maar de bevroren grond van het Perm is bij lange na niet het voornaamste probleem.
Veel zwaarder weegt het feit dat al de Siberische rivieren naar het Noorden stromen
en uitmonden in de Noordelijke IJszee. Tengevolge daarvan zijn zij in hun
mondingsgebied ongeveer 250 dagen per jaar bevroren. In hun bovenloop duurt
de bevriezing echter ± 100 dagen korter. Wanneer in de bovenloop de dooi en de
ijsgang beginnen, dan vormen zich fantastische ijsbarrières die onvermijdelijk elk
jaar tot geweldige overstromingen leiden. Het resultaat ervan zijn moerasgebieden
van onvoorstelbare afmetingen. Alleen al de moerassen van de Ob beslaan een
oppervlak waarin bijna heel Europa een plaats zou kunnen krijgen.
Dit heeft weer tengevolge dat uitgestrekte gebieden in het voorjaar en de herfst
in het gunstigste geval door de lucht bereikbaar zijn, want de stromen, rivieren en
meren zijn slechts in de zomer en winter bevaarbaar - in de zomer als ideale
waterwegen, want de rivieren zijn tot over drie kwart van hun lengte ook voor grote
schuiten bevaarbaar (de Jenissei b.v. tot over een lengte van meer dan 3000 km),
- in de winter als voortreffelijke ijswegen, die ook voor de zwaarste vrachtwagens
te berijden zijn. Als curiosum zij hier nog vermeld dat men, voordat het traject van
de Transsib om het Baikal-meer was aangelegd, 's winters een railtraject over het
bevroren meer aanlegde, terwijl zomers een spoorwegveer de verbinding met de
andere oever vormde. Het gebeurt ook nu nog elk jaar dat de vrachtwagens
wegzinken in het ijskoude water, omdat overmoedige chauffeurs tot het laatste
ogenblik proberen gebruik te maken van de veel kortere wegen over het ijs, in plaats
van op de weg over land bij intredende dooi in de modder weg te zinken.
Siberië stelt veel eisen aan de vindingrijkheid van de menselijke geest. Dat is de
prijs die voor de kostbare bodemrijkdommen betaald moet worden. De ontwikkeling
van de moderne techniek heeft in menig opzicht verlich-
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ting gebracht, maar de beste technische hulpmiddelen baten niets, als er niet ook
mensen zijn die zich onder de moeilijkste omstandigheden ervan bedienen. Wie
ooit op een klein Siberisch vliegveld is geland, weet dat het vliegen hier nog geheel
en al in een pioniersstadium thuis hoort.
Zolang echter de technische middelen ontbraken, maakte de ontsluiting van
Siberië maar langzame vorderingen. Zonder de gedwongen deportaties onder de
tsaren en onder Stalin zou het ook nog lang niet op dat niveau staan dat het intussen
heeft bereikt. Desalniettemin staat het nog aan het begin van zijn mogelijkheden.
Het is het jongste gebied van het Russische rijk, in elke betekenis van het woord,
en zijn toekomst is zo pas begonnen.

Siberië - kolonie of Russisch gebied?
Sedert de Kozakkenaanvoerder Jermak in 1582 het ten Oosten van de Oeral gelegen
Chanaat Sibir veroverde, strekte de Russische heerschappij zich gestaag verder
oostwaarts uit. De verovering van het Siberische gebied was vooreerst niets anders
dan een groots opgezette handelsonderneming; de koopmansfamilie Stroganow
maakte daarbij zijn fortuin. In de eerste helft van de 17e eeuw drongen Russische
kolonisten door tot Oost-Siberië en stichtten vaste versterkte nederzettingen, ‘Ostrog’
genaamd. Zo ontstonden o.a. in 1631 de Ostrog Bratsk en in 1661 de Ostrog Irkoetsk.
De provincie Amoer en de kustprovincie, het ‘Verre Oosten’, werden pas 1858-'60
aan de Chinezen ontnomen, Wladiwostok, dat heel kenmerkend vertaald kan worden
door ‘Beheers het Oosten’, werd pas in 1860 gesticht. Nu telt de stad al meer dan
300.000 inwoners en is het belangrijkste steunpunt van de Sovjet-Unie voor zijn
Pacific-vloot, want Wladiwostok is met de naburige en pas in de laatste jaren
aangelegde handelshaven Nachodka de enige haven van de Sovjets in dit gebied
die het hele jaar door vrij van ijs is. De verovering van het Verre Oosten was voor
de hele verdere ontwikkeling van Siberië van doorslaggevende betekenis. De
Chinezen wilden weliswaar nooit berusten in het verlies van dit gebied, want daardoor
werd Mantsjoerijë, dat zich inmiddels had ontwikkeld tot een van de centrale
iudustriegebieden van China, afgesneden van de toegang tot de Japanse Zee. De
volksrepubliek China heeft niet in de laatste plaats daarom de z.g. ‘ongelijke
verdragen’ van 1860 niet erkend, die tussen de Russische en de Chinese keizer
werden gesloten. Vrijwillig zullen de Sovjets echter van deze kuststrook, die voor
hen als toegang tot de ijsvrije zee van vitaal belang is geworden, zeer zeker geen
afstand meer doen.
De Russische expansiezucht in het Oosten eindigde niet met de val van het
tsaren-regime. De laatste annexaties dateren uit het jaar 1945, toen de Sovjets het
in de Russisch-Japanse oorlog in 1905 verloren Sachalin terug-
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namen en zich tegelijkertijd ook nog van de Koerilen meester maakten. Bovendien
hadden zij in 1944 - nauwelijks opgemerkt door de wereldopinie - de sinds 1928
onafhankelijke republiek Tanna-Tuwa geannexeerd. Bepaalde delen van Siberië
zijn inderdaad heel ‘jong Russisch gebied’.
Voor de economische ontsluiting van Siberië is de transsiberische spoorweg
(Transsib) nog altijd van centrale betekenis. Het was Alexander III die in 1891 de
aanleg van de spoorweg decreteerde, een daad die getuigde van een vooruitziende
blik. De onderneming duurde 13 jaar. Oorspronkelijk leidde de Transsib door
Mantsjoerijë, dat Russisch concessie-gebied was. Het slechter worden van de
betrekkingen met communistisch China dwong de Sovjets ertoe een traject aan te
leggen buiten Mantsjoerije om. Dit had een verlenging van de spoorlijn met 1000
km ten gevolge. Het traject heeft nu dubbel spoor en is praktisch tot het Baikalmeer
geëlektrificeerd. Het telt toch nog altijd 5327 km, zoveel als het gehele spoorwegnet
van Zwitserland. Verdere spoorlijnen door het binnenland van Siberië zijn,
waarschijnlijk uit strategische overwegingen, in aanleg; zij komen echter ongetwijfeld
de economische ontsluiting evenzeer ten goede. De landkaart van Siberië heeft in
de laatste jaren zeer belangrijke veranderingen ondergaan. Geweldige stuwmeren
en industrieën ontstonden. Hele steden werden in de ware zin van het woord uit de
grond gestampt. Binnen 10 jaar ontstond aan het Meer van Bratsk een stad van
140.000 inwoners met 33 scholen, waaronder 14 middelbare. Het zijn eigenlijk tien
kleine steden die tot één stad samengevoegd zijn. De nieuwbouw draagt een volstrekt
Europees stempel. Waar 10 jaar geleden nog pioniers kampeerden, verheffen zich
nu grote huizenblokken. En Bratsk is nog maar één voorbeeld onder vele. Men zou
kunnen denken dat de Siberische bevolking in gelijke mate groeit als de Siberische
steden. Maar dat is niet het geval. Een blik op de bevolkingsstatistieken toont direct
aan dat de vermeerdering van de Siberische bevolking relatief gering is. Weliswaar
spant de Sovjet-regering zich geweldig in om vrijwilligers voor Siberië te werven.
Hogere lonen en langere vakantie dienen als lokmiddel. Het ontbreekt ook niet aan
jonge Russen die aan deze verlokking gevolg geven. Maar geconfronteerd met de
harde levensomstandigheden proberen velen zo gauw mogelijk weer te vertrekken
naar herbergzamer streken. Het hogere loon blijkt meestal een illusie, want de
kosten van het levensonderhoud zijn overeenkomstig hoger. De Siberische winter
vereist warme (en dure) kleding en het voedsel is eveneens niet goedkoop. Daarbij
komen de arbeidsvoorwaarden. Tot - 50 graden wordt het werk in de open lucht
voortgezet. Alleen bij storm wordt van deze norm afgeweken.
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Kleine, in onze omstandigheden onbelangrijke voorvallen, zoals b.v. het uitvallen
van de stroom, kunnen in de Siberische winter een catastrofe betekenen. De
verwarming doet het niet meer, waterleidingen springen, kortom, het leven op zichzelf
in een Siberische stad vereist pioniersgeest. En die is ook in Rusland niet de zaak
van iedereen. Overigens een geliefd onderwerp van Sovjet-kranten die zich altijd
verontwaardigd uiten over het feit dat niet alle Sovjet-burgers als helden zijn geboren.
Maar zij die het - vrijwillig - onder deze omstandigheden uithouden, zijn zeker niet
de minsten. Hun prestaties leveren daarvan het tastbaar bewijs. Dikwijls zijn het
nakomelingen van voormalige gedeporteerden, die zich inmiddels tot echte Siberiërs
ontwikkelden en dit land met zijn vaak onherbergzaam klimaat als het hunne ervaren.
De oorspronkelijke bewoners van Siberië, alles bij elkaar 28 verschillende
volksstammen, waarvan de Boerjaten en Jakoeten in aantal nog het meest opvallen,
zijn al lang een minderheid geworden en vormen nog geen 20% van de gehele
bevolking. 80% van de huidige Siberiërs zijn afstammelingen van Groot-Russen,
Oekrainers, Balten en Duitsers. Als bevolking zijn de bewoners van Siberië al lang
gerussificeerd. Ook de omgangstaal is vanzelfsprekend het Russisch.

Prestaties en mislukkingen
Siberië heeft een deel van zijn plotselinge economische opkomst zeker te danken
aan het feit dat de Sovjet-leiding in de loop van de oorlog gedwongen werd hele
industrieën van het Europese Rusland naar achter de Oeral te verplaatsen. Vanuit
de toenmalige dwangpositie begonnen de Russen ook de voordelen van de situatie
in te zien. Inmiddels zijn reusachtige industriële combinaties en wetenschappelijke
centra tot stand gekomen. In de nabijheid van Nowosibirsk ontstond een stad,
speciaal voor wetenschappelijke werkers, Akademgorod. En de Akademie voor
Wetenschappen begint in de grotere Siberische steden filialen op te richten. Parallel
met de wetenschappelijke ontsluiting wordt ook de wetenschappelijk-culturele
gestimuleerd, en op dit gebied geven de verantwoordelijke instanties blijk van een
vooruitziende blik. Weliswaar mag men bij deze positieve waardering niet over het
hoofd zien dat de snelle industrialisering van Siberië in het begin op niets ontziende
wijze ten koste van de natuur bevorderd werd. Laat, dikwijls te laat zag men in hoe
zeer het natuurlijk evenwicht van de industriële roofbouw te lijden had. Verscheidene
Siberische rivieren, eenmaal beroemd om hun rijkdom aan vis, zijn door lozing van
industriewater, dat men onbekommerd zonder zinkputten in hun water liet
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vloeien, vergiftigd. Zelfs het Baikalmeer met zijn heel uitzonderlijke fauna schijnt
bedreigd te worden door het afvalwater van de industrieën.
Hoe groter de plannen des te groter ook de mislukkingen als de rekening niet
opgaat. Aan de Siberische ontwikkeling wordt de sterke en tegelijk ook de zwakke
zijde van het Sovjet-systeem met zijn op Moskou gericht centralisme zichtbaar. Aan
de ene kant worden geweldige sommen voor grote projecten uitgetrokken, aan de
andere kant werkt elk departement ijverig en dikwijls ongecoördineerd aan de
vervulling van zijn eigen plan. Wat daarbij kan gebeuren laat het voorbeeld van het
stuwmeer bij Bratsk zien. Men haastte zich, toen de dam nog maar nauwelijks klaar
was, zo gauw mogelijk met de stuw te beginnen. Om wille van de eer van een
3

vervroegde afwerking van een plan werd in de stuwruimte 11 miljoen m hout dat
gedeeltelijk al was geveld, verbrand en onder water gezet. Dit hout had men heel
goed voor de gecombineerde cellulose-bedrijven kunnen gebruiken. In plaats daarvan
wekte men voortijdig stroom op waarvoor nog geen afnemer bestond, omdat het
grote aluminiumbedrijf, de voornaamste gebruiker van elektriciteit, er nog helemaal
niet was. En het resultaat? Men legde een 1050 km lange overlandleiding aan om
de stroom naar een afnemer te brengen. Deze leiding was ontegenzeggelijk weer
een grootse prestatie, gigantisch, zoals alles in Siberië. Dienovereenkomstig zijn
ook de verliezen die een gevolg waren van zo'n mislukte prestatie - maar deze
verdwijnen in de staatshuishouding.
Maar het ontbreekt in de Sovjet-Unie niet aan kritische stemmen die zulke fouten
opmerken en aan de kaak stellen. Geleerden waarschuwen steeds dringender tegen
de verstoring van het natuurlijk evenwicht door ondoelmatige industrialisering en
aanleg van technische kunstwerken. Als hun stem niet gehoord zou worden, dreigt
de schatkamer van Siberië mettertijd een doos van Pandora te worden. Niet ten
onrechte noemde een Rus Siberië een van de grootste proefvelden van de
beschaving.
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Politiek Overzicht
Nederland

Politieke buitelingen
De banvloek van de Partij van de Arbeid in december uitgesproken over de drie
confessionele partijen bleek bij nader inzien ook de partij-leiding toch te gevaarlijk.
Ex-NVV-voorzitter Kloos had er al veel eerder op gewezen, dat een isolement voor
de PvdA slechts nadelig zou zijn en dat het z.i. om een gezond sociaal-economisch
klimaat te scheppen dringend gewenst was, dat de partij aan de regering zou
deelnemen. Daar samenwerking in een progressieve concentratie met Democraten
'66 en Politieke Partij Radicalen geen regeringsalternatief bood, was het voor goede
verstaanders duidelijk dat Kloos' woorden bedoelden, dat men contact moest
opnemen met de drie confessionele partijen. Blijkbaar viel het partijbestuur niet
onder de goede verstaanders. CNV-voorzitter Lanser was het met zijn ex-collega
eens, maar de voorzitter van het NKV, Mertens, weigerde aanvankelijk een dergelijke
uitspraak te doen, daar de vakbeweging zich z.i. niet moest bezondigen aan politieke
uitspraken.
Daarna begonnen partijgroten zich er mee te bemoeien; dr. S. Mansholt,
vicevoorzitter van de EEG, pleitte voor terugkeer in de regering en verlangde dat
de PvdA een program zou opstellen waarop samenwerking met KVP (Katholieke
Volkspartij) en andere partijen mogelijk zou worden. Kort na Mansholt en tevens
kort voor het PvdA-congres op 4 februari formuleerde dr. Drees sr. zijn voornaamste
bezwaren tegen de huidige koers van de door hem opgerichte partij. Hij richtte zich
vooral tegen de Nieuw-Linkse invloed en de uitsluiting van de samenwerking met
de confessionelen; een progressief akkoord met D'66 en PPR achtte hij geen
alternatief en elke samenwerking met de Pacifistisch Socialistische Partij achtte hij
funest. Dr. Drees liet de mogelijkheid open, dat hij eventueel met de partij zou breken
na het congres. in een verklaring van 42 prominente PvdA-ers werd de opvatting
van Drees onderschreven.
Fractie-voorzitter Den Uyl reageerde hierop met de verzekering dat Nieuw Links
redelijker was geworden en als organisatie goeddeels verdwenen was, maar vergat
te verwijzen naar een uitlating van de N.L.-man Van der Louw, vorig jaar februari,
dat N.L. wel geïntegreerd was in de partij, maar niet ingekapseld; het heeft er nl.
veel van weg, dat N.L. de integratie zo ver heeft doorgevoerd, dat het de partij aan
het overnemen is. Natuurlijk wilde men niet erkennen, dat de mening van Drees sr.
nog steeds zo zwaar weegt dat men daardoor tot nadenken kwam. Daarom knoopte
men aan bij de woorden van
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Kloos, Lanser en tenslotte toch ook Mertens en gooide het roer om; het partijbestuur
stelde een resolutie op voor het a.s. congres, waarin overleg met de confessionele
partijen toch weer mogelijk zou worden. Het beroep op de vakbeweging diende om
toch vooral de nadruk te leggen op de nauwe band van de partij met de werknemers
en Den Uyl zei heel eerlijk, dat hij nu ook een tegenprestatie van de vakbonden
verwachtte in de vorm van een aansporing aan hun leden de kant van de PvdA te
kiezen.
Tegelijk met deze - nog door het congres goed te keuren - koerswijziging ging de
PvdA verder met haar pogingen een progressief alternatief op te stellen. Met D'66
hadden enkele gesprekken plaats die enig uitzicht op samenwerking openden; men
is het eens over de noodzaak van staatsrechtelijke hervormingen; ook stemt D'66
ermee in dat een gesloten akkoord wordt voorgelegd aan de confessionele partijen
en dat deze zich vóór de verkiezingen moeten uitspreken over een gezamenlijk
program en de personen die het zullen uitvoeren; overleg na de verkiezingen achten
zij uitgesloten. Gezien de al oude aanhankelijkheidsbetuigingen van de PPR aan
de PvdA is het niet aan te nemen dat deze partij veel moeilijkheden zal - of kan maken.
Er zit wel al een ernstige moeilijkheid in het door de PvdA geplande tijdschema.
Eerstens moet het PvdA-congres op 4 februari toestemming geven om met de
confessionelen te gaan praten. Verder moet een D'66-congres eind februari een
eventuele samenwerking met de PvdA goedkeuren - en er gaan nogal wat stemmen
op tegen de ietwat gehaaste en eigengereide politiek van voorzitter Van Mierlo.
Vervolgens zouden de confessionelen dan voor 10 maart hun beslissing moeten
nemen en het zo ontstane compromis moet dan op een laatste PvdA-congres op
20 maart door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd. De haast waarmee
de nieuwe koers moet worden verwezenlijkt, lijkt ons verdacht. Speelt men met de
gedachte dat het korte tijdsbestek al voldoende reden zal zijn voor de confessionelen
om er niet op in te gaan, zodat men de zwarte piet van niet te willen samenwerken
aan hen kan kwijtraken? Het is haast beledigend voor de Nederlandse kiezer te
veronderstellen dat hij dit spelletje niet door zal hebben.
Intussen is op het partijcongres de door het bestuur vrij zakelijk opgestelde motie
zwaar geamendeerd. Wel werd toestemming gegeven om nader met de
confessionelen te overleggen over regeringssamenwerking, maar ook werd er een
felle veroordeling ingelast van het beleid van het kabinet De Jong, hetgeen de
mogelijk aanwezige neiging bij KVP, ARP (Antirevolutionaire Partij) en CHU
(Christelijk Historische Unie) om het nog eens te proberen niet zal hebben versterkt.
Tevens laste men in dat een eventueel akkoord met D'66 en PPR ook moest
openstaan voor de Pacifistisch Socialistische Partij en de Evangelische
Solidariteitspartij; behalve boven reeds genoemde bezwaren tegen eerstgenoemde
partij bij dr. Drees sr. zal ook D'66 hiermee allesbehalve ingenomen zijn.
Als wij tenslotte vermelden, dat het nieuwe partijbestuur 12 Nieuw-Linkse figuren
telt - twee meer dan in het vorige - en dat daarmee deze groepering een kleine
meerderheid heeft; dat verder het partijvoorzitterschap in handen
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kwam van de Nieuw-Linkser Van der Louw, dan lijkt het ons erg onwaarschijnlijk,
dat er veel kans bestaat dat de PvdA haar moeite om toch aan de regering deel te
nemen met succes bekroond ziet.

Internationaal

Polen
Val van Gomulka
Gedurende 14 jaren heeft de Poolse partijleider Gomulka het heft in handen weten
te houden, maar nu is hem de leiding ontnomen tengevolge van soortgelijke
gebeurtenissen als hem in 1956 de macht bezorgden. Onmiddellijk na de tweede
wereldoorlog was hij eerste secretaris van de partij geworden en tevens minister in
een door communisten beheerste regering, maar na een paar jaren moest hij zijn
positie opgeven wegens zijn sympathie voor het optreden van Tito in Joego-Slavië
en zijn propaganda voor een eigen Poolse weg naar het socialisme.
Uitgeschakeld in 1949 bracht de opstand in Poznan in juni 1956 hem weer aan
de macht. De aanleiding was een loonsvermindering voor de fabrieksarbeiders,
maar ook de toenmalige Poolse regering begreep dat de oorzaken dieper lagen, nl.
dat men economische hervormingen en grotere democratisering wenste. Gomulka
werd weer in de partij opgenomen en in oktober met de leiding van de regering
belast en zelfs een bliksembezoek van Kroesjtsev kon daar niets aan veranderen.
Overeenkomstig de verlangens van deze ‘brood en vrijheid’-opstand beëindigde hij
de gedwongen collectivisatie in de landbouw, voerde een vorm van zelfbestuur van
de arbeiders in de bedrijven in en legde de nadruk op de Poolse zelfstandigheid
binnen de communistische wereld.
Hiervoor wist hij de steun van de katholieke kerk en de intellectuelen te verkrijgen,
maar geleidelijk was hij toch weer genoodzaakt in te binden; in '59 moest hij enkele
stalinisten in zijn regering opnemen en spoedig volgden nieuwe conflicten met de
kerk en de intellectuelen. Naar aanleiding van het verbod van verdere opvoering
van een 19e-eeuws toneelstuk waarin het leven van de Polen onder tsaristische
onderdrukking werd behandeld, dat in de schouwburg enthousiast was ontvangen,
braken er in 1968 onlusten uit onder de studenten, waarbij de eis om vrijheid van
meningsuiting en van berichtgeving duidelijk werd gesteld. Mogelijk als gevolg van
deze steeds verder gaande verlangens naar vrijheid moest Gomulka - wilde hij in
het zadel blijven - wel meer aanleunen tegen Moskou en volgde hij daarom de
Russische koers tegenover Israël en ging hij akkoord met het ingrijpen van de
Warschaupactlanden in Tsjecho-Slowakije in 1968 - hetgeen in geen van beide
gevallen de goedkeuring van de Polen wegdroeg.
Daar kwamen economische moeilijkheden bij. Allereerst in de landbouw; deze is
in particuliere handen, ouderwets en de produkten zijn duur; bovendien mislukte de
laatste twee jaren tweemaal de oogst, hetgeen betekende, dat er

Streven. Jaargang 24

651
niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor de export te weinig produkten waren.
En deze export moest zorgen voor de nodige deviezen om in het buitenland de voor
de industriële ontwikkeling benodigde machines te kopen. De industrie staat volledig
onder controle van de staat en lijdt aan de gevolgen van bureaucratie en inefficiency.
De verslechtering van de economische toestand staat in sterke tegenstelling tot
verbeteringen in omliggende landen en Polen zocht een uitweg. Gomulka dacht
deze te hebben gevonden in een nieuw vijfjarenplan, maar - en hier kwam de kloof
tussen regering en volk het sterkst tot uiting - hij meende nieuwe maatregelen niet
aan het volk te hoeven uitleggen maar ze te kunnen opleggen. Hiermee maakte hij
de jaren geleden in de meest ontwikkelde industrie-gebieden gevormde arbeidsraden
erg duidelijk, dat er van de vroeger beloofde medezeggenschap niets was
terechtgekomen. Als Gomulka heeft gemeend dat de successen in zijn buitenlandse
politiek gedurende de afgelopen maanden, nl. het Pools-Duitse verdrag, het bezoek
van Brandt aan Warschau en de erkenning van de Oder-Neissegrens door Bonn,
een gunstige gelegenheid vormden voor zijn binnenlandse maatregelen, heeft hij
zich ernstig vergist. Reeds onmiddellijk na de vaststelling van het nieuwe vijfjarenplan
veroorzaakten geruchten over prijsstijgingen en bevriezing van lonen onrust, welke
tot het kookpunt kwam toen tengevolge van regeringsmaatregelen twee weken voor
Kerstmis de prijzen voor eerste levensbehoeften drastisch stegen. Zelfs het tijdstip
waarop de maatregelen werden afgekondigd, was ongelukkig gekozen; het Kerstfeest
wordt in Polen algemeen uitbundig gevierd en de maatregel werd beschouwd als
de inleiding op nieuwe regeringsaanvallen op de godsdienst.
De onlusten begonnen in het oude Danzig op 14 december, sloegen onmiddellijk
over op de naburige havensteden en een paar dagen later op andere Poolse steden
en veroorzaakten een situatie waarin premier Cyrankiewicz zich gedwongen voelde
te verwijzen naar het Poolse bondgenootschap met de Sovjet-Unie, hetgeen als
een verkapt dreigement met Russisch ingrijpen werd opgevat. Zover is het niet
gekomen; Poolse tanks sloegen de opstand na een week neer. Als zondebok werd
op 20 december Gomulka naar huis gezonden, d.w.z. hij legde wegens ziekte zijn
functie neer; een zelfde ziekte trof vier andere topfiguren.
Gomulka werd opgevolgd door Edward Gierek, die opmerkelijke economische
resultaten bereikte bij de wederopbouw van het mijngebied in Opper-Silezië. In zijn
eerste redevoering in zijn nieuwe functie beloofde hij te streven naar verbetering
van de verhouding tussen kerk en staat en als principe te aanvaarden, dat er een
nauwe band moest zijn tussen de partij en de natie, speciaal met de arbeiders,
hetgeen bijna woordelijk hetzelfde was als Gomulka veertien jaren geleden
verklaarde.
Naast Gierek staat Moczar. De laatste is een fervent Pools nationalist, even fervent
anti-Zionist en tevens stalinist, in de betekenis van voorstander van een door hem
geleide politiestaat. Het is mogelijk, dat er tussen beiden een machtsstrijd op komst
is en in dat geval is het te hopen, dat Polen geen terugkeer zal kennen naar de
situatie van voor 1956.
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Giereks eerste zorg is daarom zijn eigen positie te versterken voor de confrontatie
die ongetwijfeld zal plaats hebben op de plenaire vergadering van het Centraal
comité in februari, waar hij niet alleen zal moeten optornen tegen Moczar c.s., maar
ook tegen de nog overgebleven aanhang van Gomulka. Hij begon daarom met de
belofte dat de prijzen voor de meeste goederen voor minstens twee jaren bevroren
werden en verhoogde de lonen van de laagstbetaalden. Ook probeerde hij de
buurlanden gerust te stellen omtrent zijn bedoelingen, daarbij waarschijnlijk denkend
aan het lot van Dubcek in Tsjecho-Slowakije.
De moeilijkheid is dat in de maand december arbeiders in een arbeidersstaat er
in geslaagd zijn een communistische regering tot aftreden te dwingen en dat Gierek
dientengevolge wel rekening moet houden met hun verlangens. Dat zij niet tevreden
waren met het reeds bereikte succes bleek uit stakingen en langzaam-aan-acties
gedurende januari in diverse Poolse havensteden, zodat Gierek zich verplicht zag
deze steden te bezoeken en direct met de arbeiders te discussiëren over hun eisen,
in de hoop hen ervan te weerhouden deze al te hoog op te schroeven en hen tevens
van zijn goede wil te overtuigen. Het lijkt erop, dat hij hierin geslaagd is; er wordt
tenminste weer normaal gewerkt. Maar juist de oude garde neemt het Gierek kwalijk,
dat hij overleg pleegde met ‘rebellen’. Zelfs als hij er in het centrale comité in slaagt
- de laatste berichten wijzen er op, dat dit slechts gedeeltelijk is gelukt - zijn positie
te handhaven, staat hij nog voor de moeilijke opgave de economische toestand te
verbeteren; volgens velen zou dit alleen kunnen door een drastische liberalisatie
en dat is uitgerekend wat Moskou niet wenst.
9-2-'71
J. Oomes

België

Simonet: rechtsomkeer
Het congres van de Belgische Socialistische Partij (BSP) verliep, op een paar
uitschieters na, zoals verwacht. Er was wat contestatie van de jongeren tegen het
tweehoofdig voorzitterschap en tegen Vranckx. Maar deze stromingen kwamen
uiteindelijk weer goed terecht in de voorgegraven bedding. De grootste indruk maakte
blijkbaar Simonet. Zijn visie op de frontvorming is grondig veranderd. En dus bood
hij maar dadelijk een afrekening aan, met de hoop wellicht daarmee in de kaart te
spelen van Leburton, die hem dan als tegenprestatie kan helpen bij zijn come-back.
Toen het vorige congres Collards oproep tot frontvorming rechtstaand toejuichte,
had Collard feitelijk in het vage gelaten hoe die frontvorming eruit moest zien.
Simonet stelde die vraag toen wel. Hij zag drie mogelijkheden. De BSP slorpt de
andere progressieven op, maar die anderen zullen dat wel niet met enthousiasme
begroeten. Tweede mogelijkheid: de nieuwe socialisten uit de christelijke hoek en
de oude vormen samen een nieuwe partij, maar daar
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voelt Simonet niets voor: zo ver kun je als linkse die vooral in zichzelf gelooft, de
anderen niet vertrouwen. Dus blijft er nog slechts deze weg: de BSP wordt zelf een
nieuwe partij, waarvan de oude de kern en de zon vormt, die de nieuwe linksen
samenbindt in een grote socialistische meerderheid.
Ondertussen is er een en ander gebeurd en Simonet analyseert het nu als volgt.
In de redenering van Collard is het essentieel dat de frontvorming van de
progressieven gezien wordt als een antwoord op die van de conservatieven. Nu
blijkt er op politiek vlak geen sprake te zijn van een hergroepering van
centrum-rechts. Integendeel. De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV - PLV)
verbrokkelt en is volkomen machteloos geworden. De Christelijke Volkspartij - Parti
Social Chrétien (CVP - PSC) daarentegen doen een duidelijke inspanning tot
verjonging, kennen en erkennen een radicaliserende tendens in de partij en geven
de indruk - meer dan de BSP op het ogenblik - een progressieve richting uit te gaan.
Dit kan tot gevolg hebben dat ze een belangrijk gedeelte van de arbeiders blijven
aantrekken en tegelijk de conservatieven met christelijke achtergrond die zich meer
thuis voelen in een brede schoot dan in een splintergroep. Simonet verwacht eerder
een verhuis van de PVV - PLP naar de CVP - PSC dan omgekeerd. Hij voorziet dat
de CVP - PSC de grote centrumpartij zal blijven zoals de CDU en de Democrazia
Cristiana.
Inzake het vakbondsfront herneemt Simonet de redenering van Spitaels: het
christelijke ACV is zo eigenmachtig geworden en politiek te opportunistisch om er
van te kunnen verwachten dat het samen met het socialistische ABVV één links
politiek front zal vormen. Na het congres van het ABVV bevestigde de voorzitter
van het ACV deze stelling in een interview met La Dernière Heure. In feite trekt
Simonet dus een streep door Collards visie op de frontvorming èn door die van
hemzelf zoals hij die op het vorige congres formuleerde. Samengevat luidt zijn
nieuwe visie als volgt: de kleine partijen verliezen aan betekenis, de CVP - PSC
handhaaft zich, en dus moet de BSP zich schrap zetten om zelf een grote partij te
worden zonder te rekenen op de linkse christenen. Hij wil een nieuwe uitspraak van
het socialisme in deze tijd, waarvan men kan vermoeden dat ‘simonisatie’ erg aan
J.J. Servan-Schreiber zal doen denken. Eventueel speculeert hij op de linkse
liberalen, waarvan een groep onlangs een nieuwe ‘parti radical’ oprichtte die duidelijk
verwijst naar J.-J. S.-S. Deze frontvorming zou dus leiden naar twee grote partijen.
In tegenstelling met de huidige praktijk zouden ze nooit samen regeren, en dus
elkaar niet nodig hebben. Naar Amerikaans model zouden ze sterk op elkaar kunnen
gelijken: de een wat rechts met een opening naar links, en de andere wat links met
een opening naar rechts. Het is in feite een opteren voor het opnieuw doortrekken
van de oude sociologische tegenstelling: hergroepering op basis van de christelijke
of vrijzinnige herkomst, waarbij in elke groep eenzelfde soort links-rechtse
tegenstelling dwars door de partij heen loopt.
Bij deze speculaties moet men er rekening mee houden dat vrijzinnigen in België
meestal geen flauw benul blijken te hebben van de evolutie in de wereld van de
gelovigen. Ze lijken die van zeer ver te beschouwen als een soort liturgische
aanpassing, zonder te beseffen welke de politieke implicaties zijn
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van de aan de gang zijnde radicalisering. Simonet houdt overigens ook geen rekening
met nieuwe politieke feiten zoals de ‘Universiteit te Antwerpen’ die door ‘vrijzinnigen’
en ‘gelovigen’ samen wordt opgebouwd. Indien dit initiatief lukt kan het een enorme
weerslag hebben voor het doorbreken van de oude sociologische tegenstelling.

Vakbonden: linksomkeer
Een goede tien jaar geleden onderging de syndicale politiek een belangrijke wijziging.
Tot dan toe was die gekenmerkt geweest door zijn eisend en strijdlustig karakter.
De vakbond trok zich in feite niet veel aan van de weerslag van zijn eisen. De
syndicalisten dachten ‘micro-economisch’. In de jaren zestig werd het afsluiten van
collectieve overeenkomsten niet alleen een algemene regel, maar groeide zelfs uit
tot een filosofie van de vakbondsstrategie op macro-economisch vlak: we werken
actief mee om een zo hoog mogelijke groei te bereiken, op voorwaarde dat we ons
deel krijgen van de vooruitgang. De vakbond werd een ordenend element in het
produktiesysteem.
Het congres van de socialistische vakbond (ABVV) - eind januari - werd
aangekondigd als een ‘oriënteringscongres’: het ABVV wil zich her-oriënteren. Het
feit op zichzelf is belangrijker dan wat er gezegd werd. In dag- en weekbladen kon
men als kritiek op de resoluties lezen dat het allemaal wel mooi klonk maar vaag
bleef. Toch was er één duidelijke grondtoon die onmiskenbaar geïnterpreteerd moet
worden als een voornemen tot koerswijziging. ‘Onze weigering om in de
neo-kapitalistische maatschappij geïntegreerd te worden is ondubbelzinnig’, aldus
Debunne. En in redevoeringen en besluiten was niets terug te vinden van de zgn.
‘simoniserende’ rapporten van Janne en Spitaels. Even belangrijk is de publikatie
in januari van de stellingname van het ACV 'ten aanzien van de vraag van de
arbeiders naar participatie in hun onderneming’. Er is een opvallend parallellisme
tussen de stellingen van het ACV en het ABVV. Beide vakbonden blijken zich na
tien jaar programmatiepolitiek ernstig bedacht te hebben. Hun gezamenlijk
voornemen tot ommekeer is een belangrijk politiek feit.
Wat heeft ze hiertoe gebracht? Een kritiek op de syndicale politiek van het
afgelopen decennium kan minstens het volgende inhouden: 1. De akkoorden van
sociale programmatie leidden uitsluitend tot kwantitatieve resultaten. Wat betreft de
medezeggenschap van de werknemers in het bedrijfsleven was er geen enkele
vooruitgang. 2. Buiten de vakbeweging groeide er een fundamentele
maatschappijkritiek. Zolang de na-oorlogse generatie van de syndicale leiders aan
de macht was, kon deze kritiek niet doordringen in het vakbondsbeleid. Zij
beschouwden de groei van de welvaart gedeeltelijk als hun werk, en ervoeren kritiek
als een persoonlijke belediging. 3. De jongste jaren zijn er nogal wat grote wilde
stakingen geweest. Vele arbeiders zijn niet meer tevreden met gewoon ‘hun deel’
van de groei. En vooral, deze stakingen werden nogal eens gekenmerkt door een
zekere anti-syndicale stemming: ‘de vakbonden spelen mee met de patroons’. 4.
Er was de jongste tijd een aanzet tot buiten-
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syndicale actie: het beperkte succes van Mijnwerkersmacht, Arbeidersfront,
Marxistisch-Leninistische Beweging, Socialistische Jonge Wacht e.d. trof de
vakbonden heel wat pijnlijker dan deze voorwenden.
Wat houdt die ommekeer nu in? Beide vakbonden distantiëren zich van het
bestaande economisch systeem. De socialisten houden het bij de klassieke
terminologie: ‘het verwerpen van het kapitalistisch stelsel’. ACV-voorzitter Houthuys
neemt sedert kort gaarne het woord ‘revolutie’ in de mond, waarmee hij bedoelt dat
de vakbond het systeem grondig zal veranderen door in zijn structuren aanwezig
te zijn en te ageren. Ook van de ABVV-ers moet men niet verwachten dat ze nu
voor de patroons niet meer te spreken zullen zijn. ‘Een harde beginselverklaring
mag noch de onderhandeling, noch het afsluiten van akkoorden in de weg staan’
(Debunne).
Men kan er natuurlijk lang over discussiëren of het mogelijk is een systeem van
binnen uit te veranderen. Van belang is alleszins, dat voortaan de klemtoon zal
liggen op kwalitatieve eisen. De economische democratie komt op de voorgrond.
Voor de onderneming verdwijnen de objectieven ‘medebeheer en medezeggenschap’
uit de circulatie. ‘Arbeiderscontrole’ wordt voor beide vakbonden het eerste doel.
Debunne omschrijft het als ‘een contesterende zeggenschap zonder medebeheer’.
Het is de eerste etappe in de richting van het ‘zelfbestuur’ van de werknemers, het
einddoel voor de onderneming en de hele economische structuur.
De christelijke vakbond schijnt zich aldus los te maken van een katholieke
hypotheek. De centrale thema's van ‘solidarisme’ en ‘gelijkheid’ van kapitaal en
arbeid (een ‘voorafbeelding’ van de eeuwige verstandhouding in het hiernamaals)
verdwijnen uit de horizon. De nieuwe christelijke optiek, die de mens naar de wereld
trekt, leidt de christelijke arbeidersgroep geleidelijk naar de eigen ontdekking van
een socialistische maatschappijvisie. Het feit dat de ACV-secretaris van de
bediendencentrale te Luik aansluit bij het ABVV kan beschouwd worden als een
uitschieter van deze stroming.
Het gemeenschappelijk front van twee vakbonden bleef tot nu toe beperkt tot
acties op korte termijn. Nu lijken een gemeenschappelijke strategie en gezamenlijke
objectieven op lange termijn mogelijk te worden. Vooral door het ACV wordt hierbij
de nadruk gelegd op het behoud van de eigen autonomie. Alleen al vanwege de
gebrekkige democratie in de vakbonden kan dit inderdaad wenselijk zijn. Waar beide
vakbonden het echter duidelijk niet over eens zijn, is de politieke optie. Debunne
wil één politiek front vanuit de twee vakbonden. Houthuys wil dit duidelijk niet: de
vakbond moet een pressiegroep zijn t.o.v. de partijen, maar mag zelf niet
partijgebonden zijn. Dit is in de huidige Belgische situatie wel wat schijnheilig.
Pressiegroep tegenover één partij of tegenover verscheidene? Moet de vakbond
een politieke frontvorming volgens haar politiek belang stimuleren of niet? Houthuyys
lijkt wel te maneuvreren naar de Nederlandse situatie, en te suggereren dat hij niet
zal antwoorden op de vraag: ‘Zou u uw leden eens willen adviseren voor welke partij
ze best stemmen?’
7-2-'71
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Dubcek
In tegenstelling tot de door Ludvik Vesely geschreven biografie over Dubcek
1
(München, 1970) is het boek van William Shawcross een voortreffelijke en goed
gedocumenteerde beschrijving zowel van het leven en de politieke loopbaan van
deze - in zekere zin - tragische figuur als van de politiek van Moskou tegenover
Praag in 1968. Noodzakelijke hervormingen, het verloop van het proces van
liberalisering en de uitwerkingen ervan na 21 augustus 1968 worden erin behandeld.
Alexander Dubcek was na de oorlog een onbelangrijke, maar vooral kleurloze
functionaris van de Communistische Partij. Zijn opvolger als eerste secretaris van
de partij, dr. Gustav Husak - een van de leiders van de Slowaakse opstand tegen
de nazi's in september 1944 -, was reeds in 1945 een nationale held. Vermoedelijk
daarom werd Husak samen met zijn Slowaakse nationalistische vrienden Clementis
en Novomesky in 1950 tot levenslange gevangenis veroordeeld. De beide laatsten
werden geexecuteerd.
Dubcek studeerde van 1955 tot 1958 aan de Partij-Hogeschool te Moskou. Na
zijn terugkeer maakte hij een snelle carrière binnen de partij. Reeds in 1958 werd
hij tot eerste secretaris van de Communistische Partij in Bratislava gekozen. In 1962
werd Dubcek in het Presidium van de Tsjechoslowaakse Communistische Partij
opgenomen. In 1963 heeft hij Karol Bacilek als eerste secretaris van de Slowaakse
Communistische Partij vervangen. Vervolgens heeft Dubcek op 5 januari 1968,
gesteund door Brezjnev, Antonius Novotny als eerste secretaris van de
Tsjechoslowaakse Communistische Partij vervangen. Zijn taak was een uitweg te
vinden uit de door het regime Novotny veroorzaakte politieke crisis in het land.
Op 29 en 30 januari bracht Dubcek alleen een bezoek aan Moskou en voerde
besprekingen met de Sovjetleiders. In het na afloop van zijn bezoek uitgegeven
communiqué werd beweerd ‘dat er een volledige gelijkheid van inzichten bestond
ten aanzien van alle vraagstukken die besproken waren’. Dubcek zei over deze
ontmoeting in Praag: ‘De Sovjetkameraden hebben volledig begrip getoond, hetgeen
geheel past in de aard van onze broederlijke verhoudingen’. Op 22 februari hield
hij, in aanwezigheid van Brezjnev, in Praag zijn eerste grote toespraak over politieke
aangelegenheden. Hij zegde een consequente democratisering toe van het gehele
sociale en politieke systeem. Volgens Vasil Bilak ‘stormden de Sovjetkameraden
bijna de vergadering uit’. Deze demonstratieve negatieve houding van de
Sovjetleiders heeft het verzet van de behoudende leden van het Centraal Comité
van de Communistische Partij tegen Dubceks hervormingsprogramma
aangemoedigd.

1

William Shawcross, Dubcek. Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 317 pp., 65/-.
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De consequentie was, dat de door Dubcek en zijn politieke vrienden geplande
verwezenlijking van de noodzakelijke hervormingen met de steun van de overgrote
meerderheid van het partijapparaat mislukte. Daarom probeerden zij door middel
van samenwerking met journalisten, schrijvers en radio- resp. t.v.-medewerkers
druk uit te oefenen op de overwegend behoudende 150 leden van het Centraal
Comité. In het kader van deze campagne zei een commentator van Radio Praag
op 13 maart dat slechts een vrije pers de regeringsactiviteiten kan controleren. De
bedoelingen van Dubcek zijn goed, maar men weet niet wat hij over 3 of 4 jaren zal
doen. Wellicht terugkeren tot het hanteren van oude methoden. Een vrije pers en
vrije kritiek zijn de enige mogelijkheden om dat te voorkomen. Een van de gevolgen
van deze en andere uitlatingen en verzoeken was dat de censuur op het geschreven
woord en de controle betreffende de samenstelling van radio- en t.v.-programma's
praktisch opgeheven werd. Deze vrijheid van publiciteitsmedia had tot gevolg dat
van de hervormingsgezinde communistische leiders politieke concessies werden
afgedwongen, hetgeen, rekening houdend met de gevoeligheid van de Sovjetleiders,
Gomulka en Ulbricht, niet altijd het landsbelang diende. Deze omstandigheid heeft
de binnen- en buitenlandse politieke ontwikkeling van Tsjechoslowakije in de periode
van maart tot augustus 1968 op een negatieve wijze beïnvloed. Bovendien waren
de Sovjet-Unie en haar bondgenoten gedwongen om bij herhaling te interveniëren.
Het streven naar verwezenlijking van een ‘Socialism with a Human Face’ in
Tsjechoslowakije was, gezien de ontwikkelingen binnen en buiten het socialistische
blok en zonder medewerking van de Sovjet-Unie, een illusie waarvoor de Tsjechen
en Slowaken een te hoge prijs moesten betalen.
Reeds enkele dagen na de conferentie der zes landen van het Pact van Warschau
in Dresden en de publikatie van het actieprogramma van de Communistische Partij
op 11 april moest Dubcek zijn landgenoten waarschuwen: ‘Het is anarchie om
democratie op te vatten als een situatie waarin iedereen zich met alles bemoeit en
doet waar hij zin in heeft. Dat heeft niets te maken met werkelijke democratie. Ik
versta onder democratie een systeem dat discipline niet uitsluit maar juist insluit’.
Naar aanleiding van de toenemende kritiek op de Sovjet-Unie moest premier Cernik
op 24 april in de Nationale Vergadering verklaren dat, zolang de NATO blijft bestaan,
‘we zullen meewerken aan de versterking van het Pact van Warschau, we zullen
ons best doen om de Tsjechoslowaakse Volksarmee tot een sterke schakel te maken
in dit pact’.
Naar alle waarschijnlijkheid steunden de Sovjetleiders tot begin mei nolens-volens
Dubceks hervormingspolitiek. Na het publiceren van het manifest der ‘Twee duizend
woorden’ op 27 juni werd echter in Moskou, Oost-Berlijn en Warschau steeds
duidelijker dat men door middel van politieke, economische en militaire druk een
eind moest maken aan het Tsjechoslowaakse experiment. Op 14 en 15 juli
confereerden in Warschau de ‘leiders’ van Bulgarije, D.D.R., Hongarije, Polen en
de Sovjet-Unie over het ‘probleem’ Tsjechoslowakije. Het was een politieke fout dat
Dubcek en zijn vrienden de uitnodiging van deze vijf landen om aan deze conferentie
deel te nemen weigerden te aanvaarden. Daarom werd een schrijven naar het
Praagse Partij Presidium gezonden waarin men zijn bezorgdheid over de
Tsjechoslowaakse ontwikkelingen heeft uitgesproken. Wellicht een van de grootste
politieke blunders was dat het Partij Presidium de beweringen van de zgn. ‘Brief
van Warschau’, gezien de ernst van de situatie, niet op een adequate wijze heeft
trachten te dementeren. Dubcek verklaarde in zijn radiotoespraak van 18 juli: ‘In de
voorafgaande periode waren de massa's, het volk, niet tevreden met het beleid van
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de Partij.... Als het volk niet kan veranderen, moet de leiding veranderen... Het
socialisme te ontwikkelen tot een maatschappij die vrij is op basis van het
marxisme-leninisme, met een modern karakter en een diepgaand humanisme,
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is een grote nationale taak en is tegelijkertijd onze reële internationale plicht ten
opzichte van de internationale communistische arbeidersbeweging’.
Enkele dagen later heeft Dubcek ingezien dat hij door het feit van zijn
demonstratieve afwezigheid in Warschau een ernstige fout had begaan. Daarom
kwam tussen het Praagse Presidium en de Sovjetleiders een overeenkomst tot
stand over het houden van een bilaterale meeting in Tsjechoslowakije. Intussen,
op 26 juli, schreef de Pravda dat in Tsjechoslowakije het gevaar van een burgerlijke
restauratie voor de deur stond.
Hoe sterk het proces van democratisering in Tsjechoslowakije het Kremlin
‘beschäftigt’, geïrriteerd en tenslotte gealarmeerd heeft, blijkt wel uit het feit dat op
29 juli bijna het gehele Politbureau - voor het eerst in zijn geschiedenis - naar het
buitenland ging om aan de onderhandelingen in Cierna nad Tisou deel te nemen.
De Russen hebben tijdens deze besprekingen ingezien dat de morele autoriteit
van de Sovjet-Unie niet voldoende gevestigd is om de communisten in de
‘broederlanden’ op lange termijn in ideologisch en politiek opzicht afhankelijk te
houden.
Daarom werd - op grond van de toen nog niet bekende doctrine van beperkte
soevereiniteit der socialistische landen - slechts een militaire oplossing in overweging
genomen. Niet de princiepen van het marxisme-leninisme, maar slechts de
Sovjetstrijdkrachten zijn in staat de eenheid van het Pact van Warschau te
waarborgen.
Vermoedelijk rond 16 augustus is de uiteindelijke beslissing, naar aanleiding van
tot op heden onbekende oorzaken, met betrekking tot militaire interventie gevallen.
Mogelijkerwijze: de belangstelling van de Sovjet intellectuelen voor het
Tsjechoslowaakse experiment; bericht van Ulbricht over zijn ontmoeting op 12
augustus in Karlovy Vary met Dubcek; verzoek van Gomulka om interventie, omdat
hij anders een proces van democratisering in Polen niet langer kon tegenhouden;
en tenslotte een openlijke kritiek van Ceausescu op 14 augustus ten aanzien van
de structuur van het Pact van Warschau, hetgeen door de Sovjet militaire leiders
zo werd geïnterpreteerd dat hun positie binnen het bondgenootschap werd aangetast.
Met de bezetting van Tsjechoslowakije door de vijf landen van het Pact van
Warschau, eindigde slechts tijdelijk het proces van humanisering van het socialisme.
Bij de gedeeltelijke liquidatie van zijn politiek werkte Dubcek zelf tot 17 april 1969
ook mee. Zijn grootste bijdrage als staatsman in de politieke ontwikkeling van zijn
land heeft Dubcek na de invasie door de Warschaupactlanden geleverd door Husaks
machtsovername binnen de partij voor te bereiden. Na een periode van ‘consolidatie’
is dr. Husak, een briljante politieke strateeg en tacticus, vastbesloten het programma
van hervormingen uit te voeren.
Samenvattend: Dubceks tragedie en tegelijkertijd zijn politieke blunder was dat
hij na mei 1968, ondanks vele waarschuwingen, niet ingezien heeft dat de
verwezenlijking van zijn - intussen te geliberaliseerde - hervormingsplannen hoe
dan ook de internationale positie van de Sovjet-Unie als wereldmogendheid dreigde
te verzwakken.
L.L.S. Bartalits
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Aubert, Jean-Marie - Morale sociale pour notre temps. - Desclée, Paris, 1970,
160 pp., BF. 180.
Brown, Raymond E. - Jesus, God en mens. - Patmos, Antwerpen, 1970, 120
pp., BF. 165.
Metz, Johann Baptist - Theologie over de wereld. - (Ecclesia), Desclee De
Brouwer, Brugge, 1970, 161 pp., BF. 195.
Nuscheler, Franz, Hrsg. - Christliche Revolution? - Heinrich Pesch Haus,
Mannheim-Ludwigshafen, 1970, 118 pp., DM. 4,80.

G.H. ter Schegget
Het beroep op de stad der toekomst Ethiek van de revolutie
Bohn, Haarlem, 1970, 222 pp., / 17,50.
Dit indrukwekkend sterk gedocumenteerde boek (ruim 80 pp. kritisch apparaat) is
de beste studie inzake ‘Theologie van de revolutie’ die ik tot nog toe gelezen heb.
Bedoeling is: het ‘anti-revolutionaire dogma doorbreken’ (p. 212, nt. 394); positief:
‘het fenomeen der huidige revolutionaire bewegingen in dit licht (de openbaring van
God in de geschiedenis van Israël, zoals die culmineert in het lot van Jezus van
Nazaret) te bezien en kritisch-methodisch uit te maken of.... deze revoluties
symptomen, signalen zijn van Gods verborgen handelen...’ (32). Uitgangspunt
daartoe is: ‘de prediking van het in Christus Jezus gekomen rijk van God, dat in de
toekomst zal worden onthuld en vervuld en dat nu reeds proleptisch als
emanciperende kracht des Geestes in onze geschiedenis macht uitoefent’ (31).
Hoofdstelling: ‘... zoals er geen geloof in God mogelijk is zonder protest tegen de
grondstrukturen van deze wereld, (is) omgekeerd geen protest tegen de strukturen,
geen revolutie mogelijk zonder geloof in God’ (31). In een 2e hfdst. vult schr. een
serieus tekort aan in de meeste beschouwingen over ‘Theologie van de revolutie’:
hij tracht zo nauwkeurig mogelijk het begrip ‘revolutie’ te bepalen: wezenlijk tot dit
begrip behoort de ‘oprichting van waardevolle sociale strukturen’, ‘de konstruktieve
fase is ook een deel van het revolutionair proces’ (46/47, 49/50, 52, 75). Juist dit
wezenlijke moment is bepalend voor zin of waanzin van een revolutie. Daarna tracht
schr. te komen tot een beschrijving van de ethische vooronderstellingen, die kunnen
leiden tot een verantwoorde houding tegenover revolutie: het geweten dat ‘een
morele handeling mogelijk maakt die aan de moraal voorafgaat’ (98): ‘dynamisch
ethos’, dat niet genormeerd wordt door vaststaande ‘natuurwetten’, maar bepaald
door ‘historische gerechtigheid’ (de hele par. 12). Het heeft geen zin in deze
diep-ernstige en inspirerende studie de slakken op te zoeken die er nog wel in
rondkruipen, om er vervolgens het welbekende zout op te strooien: het geheel is té
overtuigend - én beschamend vanwege de ontmaskering van onze weigering van
authentieke solidariteit met de grote groepen rechtlozen en verdrukten -, dan dat
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niet alle lust tot vitten en bedillen vergaat. In ieder geval onbreekt hier het al te
gemakkelijke ‘God wil het’ om de eigen verantwoordelijkheid te ontvluchten.
Persoonlijk kan ik de auteur alleen maar dankbaar zijn voor zijn boek. Al moet ik
ook eerlijk toegeven dat het lezen mij niet steeds licht gevallen is. Mede ook doordat
de sterke oriëntatie op het theologisch denken van de grote Karl Barth ons
katholieken niet in die mate vertrouwd is, als schr. mogelijk veronderstelt.
S. Trooster
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Hans Küng
Wat is Kerk?
P. Brand / J.J. Romen & Zn., Roermond, 1970, 158 pp..
Deze bewerking van een Duitse pocket, waarin Küng een korte samenvatting geeft
van zijn gedachten over de Kerk, wil de gedachten, ontwikkeld in zijn grote werk
‘Die Kirche’, voor een groter publiek presenteren. Omdat uiteraard ook gedachten
uit ‘Wahrhaftigkeit’ en Unfehlbarkeit’ verwerkt zijn, vindt men hier een kort overzicht
over Küngs ecclesiologische ideeën.
S. Trooster

Henri de Lubac
Corpus Mysticum
Eucharistie und Kirche im Mittelalter Eine Historische Studie
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1969, 369 pp., DM. 38,-.
Het is zonder meer verheugend dat dit hoogst belangrijk boek van de Lubac nog
eens heruitgegeven is in een Duitse bewerking naar de tweede editie van het
origineel (1949). Men kan immers rustig zeggen dat de stelling die de L. uit
vroeg-middeleeuwse bronnen heeft opgediept, beslissend is geweest voor
hedendaags verstaan en viering van de Eucharistie als gemeenschapsen
Kerkbeleving. Kort samengevat luidt de stelling als volgt: in de vroege Middeleeuwen
is de Eucharistie uitdrukkelijk gezien als de Kerk constituerend, sacrament van ons
aller eenheid in Christus, het Lichaam van Christus dat de Kerk is. ‘... zo veronderstelt
de kerkelijke communio in haar voltooide verwerkelijking ook steeds de sacramentele
communie... Eén zijn met de heiligen in de Kerk en deelname aan de Eucharistie...:
deze beide behoren steeds bij elkaar, vormen in wezen een eenheid’ (p. 34). De
eigen eucharistische bestaanswijze van Christus’ Lichaam wordt in deze tijd
aangeduid in het begrip ‘Mystiek Lichaam van Christus’. ‘De woorden “converti”,
“transire”, “transfundi”, “transferri”, “transfigurari” (!) - het wachten is nog op
“transsubstantiari” - verwijzen tegelijk, en soms bij dezelfde schrijver, zowel naar
de verandering die brood en wijn ondergaan alsook ons opgenomen worden in
Christus' Lichaam’ (p. 106). In de strijd om de handhaving van het geloof in de
werkelijke eucharistische tegenwoordigheid van Christus (tegen de volgelingen van
Berengarius) treedt een betekenis-verschuiving op: het eucharistisch Lichaam van
Christus wordt nu aangeduid als ‘werkelijk Lichaam’, de Kerk als ‘mystiek Lichaam
van Christus’. Maar het feit zelf dat het eucharistisch begrip ‘Mystiek Lichaam’ zonder
meer kon gebruikt worden om het mysterie van de Kerk aan te duiden, bewijst de
oorspronkelijke vereenzelviging van Kerk en Eucharistie. De grote Middeleeuwse
theologen blijven dan ook Christus' eucharistisch Lichaam en Bloed zien als teken,
zichtbaarworden van de Kerk. In het geconsacreerde brood is het mysterie van de
Kerk zichtbaar en tastbaar tegenwoordig.
Dit minutieuze onderzoek van de vroeg-Middeleeuwse literatuur heeft beslissend
bijgedragen tot een theologie van de Eucharistie, waarin de ‘werkelijke
tegenwoordigheid’ van Christus niet langer geïsoleerd gezien wordt, maar wezenlijk
als tegenwoordigheid in en onder ons, zijn Kerk, die in gemeenschap Eucharistie
viert. Daarom verdient dit boek deze - al te late - vertaling. Lezing veronderstelt wel
vertrouwdheid met historisch onderzoek. Vermeld mag nog worden dat door dezelfde
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uitgever ook andere - bijna klassiek geworden - werken van de Lubac zijn en worden
uitgegeven (Surnaturel, Catholicisme, Méditation sur l'Eglise e.a.).
S. Trooster

Walter Kasper
Glaube und Geschichte
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1970, 448 pp., DM. 39,-.
Wanneer een theoloog, hoe veelbelovend ook, reeds na pas zeven jaar doceren
een verzameling van her en der verspreide studies en referaten in boekvorm uitgeeft,
kan dit op het eerste gezicht wat overmoedig lijken. Het is echter de consequentie
van het hedendaags theologiseren, dat minder in afgeronde gesloten tractaten denkt
dan wel aan de vragen van het ogenblik zich voltrekt. Men behoeft zich daarom ook
niet te laten afschrikken door de wat technisch aandoende titel: over de
‘Geschichtlichkeit’ van geloofsleer en theologie - geloven en geloofsbezinning spelen
zich af in het spanningsveld van enerzijds het Woord Gods en anderzijds actuele
bestaanservaring - handelen slechts twee sectoren van dit rijke boek. Verder komen
allerlei actuele problemen aan de orde: Schrift, Traditie, dogma; missie; lokale en
universele Kerk; woord en sacrament; vernieuwing in de biechtpraktijk;
sacramentaliteit van het huwelijk; de ambten in de Kerk. In haar geheel een
belangrijke bundel met goed doordachte en vaak behoorlijk gedocumenteerde
studies.
S. Trooster
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Godsdienst
Conte, Edward - Het Boeddhisme. - Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970,
252 pp..
Hens, Alfons - Missaal. - Lannoo, Tielt, 1970, 544 pp., BF. 120.
Lehmann, Johannes - Jezus rapport. - N. Kluwer, Deventer, 1971, 170 pp., f
15,90.
Mourits, A.A., Harry - Wie is in Godsnaam Jezus Christus? - Lannoo, Tielt,
1970, 278 pp., BF. 185.
Nuscheler, Franz, Hrsg. - Entwicklungs-programm der Ökumene. - Heinrich
Pesch Haus, Mannheim - Ludwigshafen, 1970, 131 pp., DM. 4,80.
Quoist, Michel - Ja, Hij leeft. - Lannoo, Tielt, 1970, 224 pp., BF. 140.
Rad, Gerhard von - Weisheit in Israël. - Neukirchener Verlag, Neukirchen Vluyn, 1970, 227 pp., DM. 28,-.
Schoolcatechese in het secundair onderwijs. - Interdiocesaan Centrum, Brussel,
1970, 248 pp..
Vandenberg, Johan - Vertrouwen op korte en lange termijn. - Desclee De
Brouwer, Brugge, 1970, 64 pp..

Rolf Rendtorff
Aartsvaders, Koningen, Profeten Leiders van het volk Israël
Uitgeversmij Holland, Haarlem, 1970, 136 pp., f 9,50.
In 19 korte schetsen wil de schrijver de grote figuren van het Oude Testament voor
ons ten leven wekken. Hij vertelt op een boeiende wijze. De recente ontwikkelingen
en ontdekkingen van de bijbelwetenschap worden op kundige wijze in verstaanbare
taal overgedragen. Bij het lezen ontvangen we een grote hoeveelheid interessante
gegevens. Toch is hij maar ten dele in zijn opzet geslaagd. Hij veronderstelt namelijk,
dat wij de bijbel héél goed gelezen hebben. Hij mijmert verder bij de verhalen die
ons bekend moeten zijn, maar sommige van de verhalen zijn ons niet of nauwelijks
bekend. Mijns inziens had de schrijver meer naar de tekst zélf moeten verwijzen.
Sporadisch verwijst hij naar teksten. En die teksten zijn toch de fundamenten voor
zijn betoog! Nu krijgt het boek meer de indruk een geschiedenisboek te zijn, terwijl
hij dit zelf wil vermijden: hij wil juist zoeken naar ‘de samenhang die er bestaat tussen
de verhalen van de Schrift en onze huidige situatie’ (p. 5). Maar hierin is de schrijver
niet consequent, hij kan het niet laten erachter te komen wat er toen precies is
gebeurd. M.a.w. lees het boek, maar wees op uw hoede voor deze valkuil. Lees het
boek met de bijbel naast U. Beschouw dit boek als een gids die U helpen kan bij
het leren verstaan van de bijbel.
P. Beentjes

Dr. J.P.M. van der Ploeg
Vondsten in de woestijn van Juda
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 239 pp., f 5,50.
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Op een prettig leesbare wijze belicht schrijver (die als een van de eersten de
vondsten mocht aanschouwen) de betekenis van de handschriften die in de omgeving
van de Dode Zee zijn gevonden.
In toenmalige kranten en radio-uitzendingen (1947) werd de indruk gewekt dat
deze vondsten heel de bijbelwetenschap op haar fundamenten deden wankelen.
Na jaren van studie echter ‘zijn de gevonden teksten gebleken.... van veel groter
betekenis te zijn voor de kennis van de geschiedenis van een stuk oud jodendom
en de alleroudste periode van het christendom dan voor die van de oude bijbeltekst’
(p. 8).
N.a.v. citaten uit de handschriften wordt ons een beeld gegeven van het leven
der Essenen, aan wie de Dode Zee-rollen waarschijnlijk hebben toebehoord. Hun
leer, levenswijze en organisatie worden uitvoerig beschreven.
Het boek is een heruitgave van een reeds in 1956 verschenen Prisma-boek. Veel
is er niet in veranderd, ook al wordt het als ‘ingrijpend gewijzigde editie’
aangekondigd. Dit is echter geen reden om het boek ongelezen te laten.
Jammer dat de foto's uit de vroegere drukken zijn verdwenen, evenals een kaart
van het betrokken gebied.
P. Beentjes
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Maurice Nédoncelle
Le Chrétien appartient à deux mondes
Ed. du Centurion, Paris, 1970, 244 pp..
Dit boek van de vermaarde Franse theoloog en filosoof is een verademing en een
troost. Er is geen spoor van opwinding, partijdigheid of controverse in te vinden. Het
is een zeer persoonlijke doordenking van elementen van ons menselijk bestaan in
het licht van Christus. Het kan zo gemakkelijk tot verdieping en innerlijke rust voeren:
een bevrijding voor de geest. Omdat dit doordenken zo persoonlijk is, is het
hartverwarmend. Omdat de denker zo midden in het leven van nu staat, is het zo
modern. Omdat de theoloog ziet dat de christen in zijn actuele bestaan een niet te
verbreken band met twee werelden heeft - de wereld van de tijd en de wereld van
de eeuwigheid die de wereld van de tijd bezielt - daarom is het zo realistisch.
Uit deze drie trekken die dit werk karakteriseren, volgen o.i. ook de bijzondere
kwaliteiten van dit boek. Er is een voortdurende wisselwerking tussen de menselijke
ervaring en het doorlichten daarvan (de schrijver is een wijsgeer met sterke
fenomenologische inslag) en de gegevens van de openbaring: tussen het luisteren
naar de mens en het luisteren naar God. Dit helpt ons meer licht te zien in het geheim
van onze christelijke existentie. Dit luisteren naar de actuele mens en zijn ervaring
zorgt er vanzelf voor dat veel van de thema's die hij behandelt in het midden van
onze belangstelling staan: de menselijkheid van het geloof en het Geloof, de concrete
God van Jezus-Christus, het bewustzijn van Christus (zijn eigenste ‘Ik’) in zijn
verheven bijzonderheid ons meer nabij gebracht door een fijnzinnige analyse van
ons eigen bewustzijn, de menselijke elementen in het mysterie van de H. Eucharistie,
persoon en gemeenschap in de Kerk, de zin van de onfeilbaarheid, de betekenis
van hemel en hel, gebed en waarheid. Deze themata worden op een zeer eigen en
oorspronkelijke manier behandeld, maar wij blijven er ons voortdurend van bewust
dat dit denken doordrenkt is van de geest van geloof en een voortdurend contact
met de geschiedenis van de geest der mensen zowel in profaan als sacraal opzicht.
Er is zo'n sfeer van eerbied voor het geheel van de complexe realiteit dat zelfs als
je de schrijver niet geheel kunt volgen, dit toch nooit irritant is: er blijft ruimte voor
een afwijkende visie. Het is fragmentarisch, maar zeer samenhangend, want alle
fragmenten worden gezien vanuit eenzelfde doorleefde menselijke en christelijke
visie.
A.J. Boekraad

A. Grabner-Haider, Hrsg.
Praktisches Bibellexikon
Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1969, XLVIII pp. en 1276 kol., en 10 pp.,
8 krt. DM. 36,-.
Dit nieuwe ‘Bijbels woordenboek’ is in meer dan één opzicht uniek. Het eerst
opvallend zijn naast de trefwoorden waaronder bijbelse realia, bijbeltheologische
en godsdienstwetenschappelijke begrippen verklaard worden, de vele trefwoorden
die aan bijbels denken en leven vreemde begrippen behandelen, als
‘Demokratisierung’, ‘Entprivatisierung’, ‘Für andere’, ‘Kritik’, ‘Pluralitat’, ‘Revolution’,
‘Säkularisierung’ en vele andere. Gezocht wordt daar naar het bijbels fundament
van deze begrippen die in het hedendaagse denken en leven gangbaar zijn. Deze
keuze wordt verklaard door de opzet van dit originele lexikon: ‘Het boek stelt zich
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niet tevreden met de beschrijving van de bijbelse denk- en begrippenwereld, het wil
direct bijdragen in het slaan van de brug die de wereld van bijbels geloven moet
verbinden met de wereld van hedendaags denken en levensgevoel’ (p. VIII). Het
werk houdt daarom enigszins het midden tussen een woordenboek en een werkboek,
geschreven voor de gemiddelde lezer die zich schriftuurlijk wil oriënteren. Strikt
wetenschappelijk apparaat is daarom ook achterwege gelaten; aan het eind van
het boek alleen een lijstje uitgekozen literatuur (pp. 1-6). Uniek zijn in dit verband
ook de z.g. ‘sleutels’ tot Oude en Nieuwe Testament (pp. XV-XL), waarin de
trefwoorden vermeld worden die de opeenvolgende hoofdstukken van de Boeken
der H. Schrift kunnen toelichten en verklaren. Een laatste unicum vormt de lijst van
medewerkers, over het algemeen nog minder bekende namen: hier is een jongere
generatie van bijbeldeskundigen en theologen aan het woord gelaten; en wel eerlijk
verdeeld in katholieke en protestantse medewerkers; waaronder het aantal
vrouwelijke theologen (17 op 56, of ruim een derde) opmerkelijk en verheugend is.
Een werk dus in echt moderne stijl, dat naast de bestaande bijbelse ‘woordenboeken’
wel eens onmisbaar zou kunnen blijken.
S. Trooster
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Wijsbegeerte
Jouhaud, Michel - Le problème de l'être et de l'expérience morale chez Maurice
Blondel. - Nauwelaerts, Louvain, 1970, 690 pp., BF. 1.260.
Merleau-Ponty, Maurice - Essays. - Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970,
224 pp..
Runes, Dagobert - Treasury of Thought. - Philosophical Library, New York,
1966, 153 pp., $ 6,-.
Schwarz, Baldwin - Wahrheit, Wert und Sein. - Verlag Josef Habbel,
Regensburg, 1970, 338 pp., Ln DM. 45,-.

Dr. G.A. van der Wal
Karl Jaspers
Wereldvenster, Baarn, 1970, 195 pp., f 14,50.
Vanzelfsprekend geeft S., bekend door zijn dissertatie Wereldbeschouwelijk denken
als filosofisch probleem, eerst een levensbeschrijving van Karl Jaspers als de weg
tot het verstaan van diens filosofie. Bij het vermelden van de werken zien we, hoe
aan Philosophie, de drie delen uit 1932, de meeste aandacht zal worden gegeven.
In vijf hoofdstukken wordt Jaspers' wijsbegeerte beschreven, waarbij het thema
‘Existenzerhellung’ de grootse ruimte krijgt. Het laatste hoofdstuk behandelt Jaspers'
politieke denken. De uiteenzetting is, voorzover de moeilijke materie het toelaat,
helder en overzichtelijk. Wel zou het geheel nog meer gewonnen hebben, indien
ook bij het openleggen van Jaspers’ wijsbegeerte voortdurend het contact met zijn
leven was bewaard gebleven. De bibliografie, die uiteraard een keus moest zijn,
had wellicht wat meer aandacht kunnen schenken aan de Nederlandse literatuur
over Jaspers, bv. Springer. Bij een tweede uitgave zou de stijl grondig moeten
worden herzien en van alle germanismen enz. worden gezuiverd.
J.H. Nota

David J. Furley & R.E. Allen, ed.
Studies in Presocratic Philosophy Volume I
Routledge & Kegan Paul, London, 1970, 430 pp., \lP 4,-.
Dit boek bestaat uit een serie zeer diepgaande studies van verschillende auteurs
over problemen waarmee de verschillende pre-socratici zich bezighielden. Men gaat
daarbij uit van de teksten en bekijkt het verband tussen begrippen die daar worden
genoemd en andere plaatsen waar dezelfde begrippen worden gehanteerd om op
die wijze te achterhalen wat de bedoeling van de oude schrijvers is geweest, of veel
meer om na te gaan hoe zij tot een conclusie geraakten.
De vraag is of dat kan lukken. Uit de bijdragen waar sprake is van de
wetenschappelijke aard van deze Griekse denkers en die waarin het verband met
de godsdienst worden besproken, krijgt men de indruk dat de schrijvers toch steeds
uitgaan van moderne wetenschappelijke vooronderstellingen. Deze waren echter
aan de presocratici onbekend. Ons begrippen-apparaat heeft zich uit het hunne
ontwikkeld en dit begrippenapparaat bepaalt ook onze belevingswereld. De
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belevingswereld van de pre-socratici was echter een totaal andere dan de onze.
Juist door de eeuwenlange ontwikkeling hebben wij een beter begrip van de wereld
gekregen.
Als wij werkelijk deze schrijvers willen begrijpen, zullen wij moeten zien te
achterhalen welke voorbeelden zij voor hun ideeën gebruikten. Deze voorbeelden
vallen dan in ieder geval binnen het door hen gehanteerde begrip. Het verband
tussen voorbeelden en begrippen kan ook worden gehaald uit andere teksten van
tijdgenoten waarin dezelfde begrippen worden gebruikt. Uit andere teksten van
tijdgenoten zullen wij verder ook aan de hand van voorbeelden moeten proberen
te achterhalen hoe de wereld waarin die begrippen werden gehanteerd werd beleefd.
Op deze wijze is een rationele reconstructie mogelijk van het door de pre-socratici
gehanteerde begrippensysteem.
Belangrijk daarbij is dat men in deze tijd waarschijnlijk nog geen helder inzicht
had in wat men later bezield en onbezield zou gaan noemen. Een principieel verschil
werd waarschijnlijk nog niet gezien tussen mens en ding. Dit brengt mee dat een
wetenschap en met name een medische wetenschap als de onze niet mogelijk is.
Als al het niet-zinnelijke buitendien in al het zinnelijke aanwezig is, dan is het onjuist
om over godsdienst te spreken. Men kan niet zoals een van deze schrijvers wil, de
huidige filosofie interpreteren om de oude te begrijpen. Men kan alleen onderzoeken
in hoeverre de vraagstelling identiek is en dan nagaan in hoeverre vroeger gevonden
oplossingen ertoe hebben bijgedragen dat sommige vragen niet meer gesteld worden
of gesteld moeten worden. Van het eerste kan men zich dan afvragen of dat terecht
of ten onrechte is.
C.J. Boschheurne
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Cultuuranalyse
Dr. J.W. Groothuyse
De arbeidsstructuur van de prostitutie
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1970, 218 pp., f 22,50.
Dr. Groothuyse oefent zijn medische praktijk uit in een buurt waar hij dit verschijnsel
bijzonder goed heeft kunnen bestuderen, namelijk op het oude Kerksplein in
Amsterdam. Zijn patiënten hebben blijkbaar steeds geweten dat hij met dit boek
bezig was.
Het gaat hem daarbij om de hoer, die hij onderscheidt van het sletje. Dat wil
zeggen om de beroepsmatige uitoefening van het vak. Wat deze terminologie betreft
is de schrijver niet erg nauwkeurig. De termen hoer en prostituee gebruikt hij door
elkaar, waarbij echter meestal de laatste term als verzamelbegrip dient voor beide
begrippen. Sletje is dan degene voor wie het geen echte arbeid is, maar die ook
gratis contacten heeft.
De studie maakt op wetenschappelijke wijze een eind aan de stereotypen die er
over dit vak bestaan, zoals we die bijvoorbeeld in de levensliederen van Eduard
Jacobs tegenkomen: de hoer als hongerig uitgebuit wezen dat met iedere man mee
moest. In zekere zin waren deze stereotypen met betrekking tot Parijs al bestreden
in vele Amerikaanse romans uit het interbellum. Steinbeck bestreed ook het gebruik
van het woord prostituee, dat hij juist om het schijnbaar eufemistisch gebruik als
discriminerend beschouwt.
Belangrijk is dat de rol van het geld eigenlijk een secundaire is. De mentaliteit
van de hoer lijkt wat dat betreft op de speler; het gaat om de spanning van het geld
krijgen. Ze geeft het dan ook met heel losse hand weer uit. Het gaat haar om de
sensatie. In dit verband zet de schrijver haar tegenover het sloofje dat in de eerste
plaats zekerheid zoekt. Daarbij verliest hij uit het oog, dat het sloof zijn vaak lijkt op
een dwangneurose.
Wat betreft dit sensatiezoeken is er nog een merkwaardige omissie. Hij noemt
namelijk op p. 46 een aantal termen waarmee de hoer haar eigen beroep aanduidt,
zonder de veel gebruikte term ‘de hoer spelen’ te noemen.
De schrijver laat zien hoe in dit beroep, juist ook omdat de klant gekozen wordt,
een groot stuk zelfrealisering steekt. Via het voor zichzelf interessant worden voltrekt
zich een soort maatschappelijke emancipatie, die dan vooral berust op een sterk
toegenomen gevoel van eigenwaarde. Schrijver bevestigt hier het uit de
romanliteratuur bekend motief van de hoer die neerkijkt of zelfs medelijden heeft
met de klant. Buiten de beroepsuitoefening zal zij blijk geven van een zekere
verachting voor de klanten.
De schrijver wijst er nu op dat het machtsgevoel de hoer een vorm van vrijheid
geeft, maar men kan uit zijn boek nog verdergaande conclusies trekken.
Sinds de vorige eeuw doet zich een soort objectivering van de seksualiteit voor.
De mens denkt over zijn seksualiteit als iets dat los van hem staat; als aan een
middel tot iets, zij dat nu voortplanting of genot. Het is hem tot een probleem
geworden, met name omdat hij aan die seksualiteit, van welke aard die nu ook is,
verslaafd is. Terwijl nu voor de mens in de westerse wereld de seksualiteit zo een
zorg is geworden, gebruikt de hoer de hare vrij. Zij beschikt er over wanneer en
zoals zij het wil.
Dit houdt in dat het traditionele beeld altijd onjuist geweest moet zijn, hoewel de
spreekwoordelijke brutaliteit wel een symptoom van dit gevoel van vrijheid kan zijn.
Zeker hebben er in vroegere tijden en in andere landen beroepsstructuren bestaan,
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zoals tijdens de industriële revolutie, nu in Vietnam en voor de revolutie in Cuba.
Daarbij speelt zeker de honger een rol en is de keuze door de geweldige concurrentie
niet meer vrij. Daar is zeker sprake van iets dat op slavernij lijkt. De stellingen van
de schrijver gaan dan ook zeker niet op voor alle soorten van prostitutie. De flaten
voorstad-prostitutie, (Albees alles voor de tuin) heeft zeker andere vormen als de
twee die de schrijver behandelt. Voor het door hem behandelde type vrouw is echter
zeker een andere morele waardering dan tot nu toe noodzakelijk.
C.J. Boschheurne

J.R. Ackerley
Mijn vader en ikzelf
Bruna, Utrecht, 1970, 191 pp..
Een biografie gekoppeld aan een autobiografie, zo zou je dit boek kunnen noemen,
dat verscheen na de dood van zijn auteur. Ackerley jr. vertelt hoe hij op zoek gaat
naar zijn vader, Ackerley sr., bananenkoning, die er in zijn leven twee gezinnen op
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na gehouden heeft en bovendien via een lange homoseksuele liaison tot een
eerbiedwaardige burger werd gepromoveerd. Deze boeiende figuur - misschien des
te boeiender omdat ze zelfs voor zijn zoon-biograaf gedeeltelijk onbekend is gebleven
- reveleert een brok negentiende-eeuwse zedengeschiedenis. Achter de deftige
façade van de Victoriaanse maatschappij speelt zich een woelig erotisch en seksueel
leven af.
Niet zo verrassend, maar ik geloof nog nooit zo genuanceerd voorgesteld als hier,
zijn de dynamische verhoudingen en correlaties tussen de sociale stratificaties en
de maatschappelijke emancipatie enerzijds, en de erotische componenten ervan
anderzijds (dit geldt vooral voor de homoseksuele thematiek). De zoon, die zijn
homoseksualiteit in een veel ‘eenvoudiger’ (t.o.v. die ‘dubbelzinnige’ Victoriaanse)
wereld gestalte moet zien te geven, schijnt de dubbele moraal waarop zijn vader
zijn hele leven geleefd heeft, enerzijds te benijden (omdat ze een variëteit aan
mogelijkheden bood die hij nooit gerealiseerd kreeg), anderzijds te betreuren. Want
hij is een van de vele slachtoffers van zijn vaders ethiek; als zoon behoort hij,
toevallig, tot de burgerlijke façade waarachter zijn vader zijn privé-leven verborgen
hield. Op een absurde, doch niet toevallige wijze moet hij telkens weer beseffen dat
hij de aansluiting heeft gemist met die ene figuur die voor hem juist van specifiek
belang had kunnen zijn. Geprojecteerd in deze negentiende-eeuwse context, krijgt
de Freudiaanse psychoanalyse weer enorm veel diepte, krijgt ze een historisch
reliëf, en worden meteen ook de contouren ervan duidelijker bepaald en omschreven.
De literaire kwaliteiten van deze biografie worden in de Nederlandse vertaling
uiteraard beperkt tot de manier waarop S. zijn documentatie structureert en zijn
brieven, getuigenissen, ontmoetingen als een prismatische omcirkeling van die ene
figuur buiten hem en van die andere figuur die hijzelf is, uitstalt en broksgewijs naast
elkaar legt. Een stimulerend en uitdagend geschrift, juist omdat de lezer van vandaag
niet meer in de wereld van Ackerley sr. noch in die van S. leeft. De zogenaamde
‘permissive society’ van vandaag vertoont in vele opzichten een omgekeerd
spiegelbeeld van de Victoriaanse dubbele ethiek. Wat toen in de privé-wereld
gemakkelijker en blijkbaar zonder al te veel spanningen of scrupules gestalte kon
krijgen, kreeg maatschappelijk geen vorm. Wat nu in het openbaar lijkt te gebeuren
(onze permissiveness), krijgt slechts weinig gestalte in het privé leven. In beide
gevallen een gebrek aan communicatie tussen privé leven en maatschappij. Het
kapitale verschil is, dat er nu een grotere democratisering heeft plaatsgevonden.
Om het bestaan van die weinigen waartoe Ackerley sr. behoorde, mogelijk te maken,
was een uitbuiting van vele anderen nodig: moeder, echtgenote, maîtresse, zonen,
dochters, homoseksuelepartners: zij allen dienden in het patriarchale systeem. Zij
werden bevroren in hun situatie van ‘moeder’, ‘echtgenote’, ‘zoon’, enz.... Terwijl
nu het monogame huwelijk, juist door zijn overdreven verwachtingen en zijn menselijk
beperkte realisatie-mogelijkheden, aanstuurt op een doorbreken van de scheiding
tussen privé en openbaar; het stelt zichzelf in Frage en ziet zich ertoe gedwongen,
allen, buiten hun rol van ‘moeder’, ‘echtgenote’, ‘zoon’ enz., als gelijkwaardige
mensen te beschouwen. De schrijver van dit boek vertegenwoordigt de overgang
van de ene epoche naar de andere, een overbrugging die weinig of geen
realisatiemogelijkheden te bieden had. Hij is er zich van bewust, dat hij eeuwig
‘zoon’ zal blijven op zoek naar een vader, en dat deze zoektocht het fatale produkt
is van een periode. Vandaar dat dit boek, onder zijn speelsheid en humor, zo
in-droevig is. Een mens die beseft dat hij nutteloos is, en niet anders kon dan
nutteloos zijn.
Eric De Kuyper
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Koinonia-groep
Het Kommune-Boek
A.W. Bruna, Utrecht, 1970, 104 pp..
Deze eerste ‘officiële’ publikatie in het Nederlands gewijd aan de kommunethematiek
is een grote teleurstelling. Losjes bij elkaar gegrepen stukjes uit een reeds
verouderde Deense publicatie (1967, maar alles evolueert heel snel) en een reeks
opstelletjes van de Koinonia-groep uit Utrecht. Het klinkt allemaal onverdraaglijk
apodictisch, didactisch en wereldvreemd, dom en saai, alsof we te maken hadden
met ik weet niet wat voor ministerieel planningsbureau voor communautair wonen,
terwijl ik dacht dat de hele commune-beweging doordrongen is van een politieke
en/of ‘new-sensibility’- impetus. Alleen de inleiding van Jos van Ussel is het lezen
waard, en plaatst de beweging in een genuanceerd en genereus kader.
Eric De Kuyper
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Thilo Koch
Aehnlichkeit mit lebenden Personen ist beabsichtigt
Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1970, 311 pp., DM. 22,-.
De lijst van de ontmoetingen die de bekende Duitse media-man, Thilo Koch, in de
jongste vijfentwintig jaar heeft gehad met de ‘groten’ van deze wereld, is
indrukwekkend. Hij schetst hier losjes portretten van die figuren (van Thomas Mann
tot Bertrand Russell; van Franz-Josef Strauss tot de ‘Che’ en U Thant, nu ja:
iedereen!), vertelt er marginale wetenswaardigheden over, borduurt met de linkerhand
herinneringen, roept reisimpressies op. Hoe komt het dan dat alles zo kil aandoet,
zo clean; het zal wel allemaal erg professioneel zijn, maar dat is het nu juist: Koch
doet een poging om daaraan te ontsnappen. En slaagt er niet in. Jammer. Een man
die veel gehoord, en veel gezien, en veel onthouden heeft, maar er bitter weinig
over te vertellen schijnt te hebben.
Eric De Kuyper

Hans Günter Haagmann
Zur Didaktik des Fernunterrichts
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 199 pp., DM. 17,50.
Het aantal mensen dat in de Duitse Bondsrepubliek schriftelijke onderwijscursussen
volgt, beloopt naar schatting 300.000 en de variëteit van de studiemogelijkheden,
die door talloze instituten voor schriftelijk onderwijs wordt geboden is navenant. In
Nederland zal dat verhoudingsgewijs niet veel anders liggen.
Wie over de aard van dit onderwijs - een der belangrijkste verschijningsvormen
van de éducation permanente - iets wil weten, vindt er nauwelijks veel meer over
dan de prospecti der betreffende instituten hem vertellen. In die prospecti kan hij
bijzonderheden vinden over het aantal beschikbare cursussen, over hun inhoud,
over de frequentie waarmee zij worden rondgezonden, over de wijze waarop zij de
zelfwerkzaamheid van de cursisten begeleiden en controleren, over het doel
waarmee zij de cursisten opleiden en, als men de wijze waarop zij de cursussen
aanbevelen goed leest, over de motivatie van de cursisten zoals de leiders van de
betreffende instituten zich die motivatie voorstellen.
Veel wijzer wordt men daar alles samengenomen niet van. Haagmann heeft een
veel dieper gaand onderzoek ingesteld - naar de leeftijd van de cursisten, naar de
mate waarin zij volharden, naar de effectiviteit van de begeleidingsmethoden die
de verschillende instituten toepassen, en zo meer. Van dit alles geeft hij een grondig
systematisch overzicht, dat voor belangstellenden zeer de moeite waard is.
Eén opmerking in zijn boek verdient bijzonder de aandacht. Er komt in het
algemeen, zegt hij, van didaktische verbetering en vernieuwing in dit schriftelijk
onderwijs weinig terecht, omdat de instituten die het verzorgen, merendeels
commerciële ondernemingen zijn en didaktische verbeteringen nu eenmaal geld
kosten en dus aan de winst knagen. Ligt hier, vraagt hij zich af, niet in het belang
van de éducation permanente een taak voor de overheid? Een vraag die slechts
ten dele wordt beantwoord in de officiële documenten en de citaten uit de
parlementen der Duitse staten, die een waardevol aanhangsel van zijn boek vormen.
Vooral omdat in Nederland nog vrijwel geen wetgeving op dit gebied bestaat. Hans
Hermans
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Léna Pougatch-Zalcman
Les Enfants de Vilna
Une expérience pédagogique
Casterman, Tournai, 1970, 234 pp., BF. 90.
S'ster vertelt in gedetailleerde, genuanceerde en gevoelige korte tafereeltjes hoe
ze als jonge Fröbelonderwijzeres, helemaal alleen, haar eigen kleutertuintje opricht
in het Joodse getto van het vooroorlogse Vilna. Dit dagboek, herschreven aan de
hand van de notities die zij teruggevonden heeft na de oorlog, is erg het lezen waard
vanwege de accurate beschrijving van de wijze waarop het jonge meisje gestalte
geeft aan haar empirische methode ‘met behulp’ van een twintigtal joodse peuters.
Men moet hier geen nieuwe theoretische inzichten verwachten; opvallend - en de
Joodse context zal daarvan wel de belangrijkste oorzaak zijn - is het centreren van
alle activiteiten rond ‘het huis’, ‘het wonen’, de ‘familiale dagtaken’. Pougatch-Zalcman
herschept in haar peutertuin een nieuwe en para-familiale kern: de kwaliteiten en
tevens de beperkingen van een dergelijke aanpak worden, zelfs zonder aanvullende
commentaar voor de hedendaagse lezer, duidelijk.
Eric De Kuyper
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Politiek
Aron, Raymond - Die Heiligen Familien des Marxismus. - Christian Wegner
Verlag, Hamburg, 1970, 234 pp., DM. 16,-.
Avnery, Uri - Israël zonder Zionisten. - Elsevier, Amsterdam, 1968, 208 pp., f
9,50.
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Brugge, 1970, 190 pp., BF. 150.
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- Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 256 pp., Ln DM.27,-.
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1970, 286 pp., Ln. DM. 24,-.
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Lutz, Prof. Dr. Friedrich A., u.a. - Amerika - Europa. Freund und Rivale. - Eugen
Rentsch Verlag, Erlenbach - Zürich / Stuttgart, 1970, 193 pp., Schw. Fr. 18,90.
Proces. Strategie (1). - Nelissen, Bilthoven, 1971, 40 pp., f 2,25.
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Horst Günther Linke
Deutsch-Sowjetische Beziehungen bis Rapallo
Wissenschaft und Politik, Köln, 1970, 296 pp., DM. 35,-.
Het nieuwe verdrag tussen de Sovjet-Unie en West-Duitsland verhoogt misschien
de belangstelling voor dit proefschrift over de gang van de twee landen van het
vredesakkoord van Brest-Litovsk naar het verdrag van Rapallo van 1922. Dit is voor
beide landen een van de belangrijkste perioden uit hun geschiedenis geweest. Voor
de Sovjet-Unie kwam het er vooral op aan om zich een internationale status te
verschaffen. ‘De vrede van Brest-Litovsk was voor de Sovjet-Unie van het grootste
belang. Niet alleen omdat ze niet beschikte over een leger, maar meer nog omdat
ze door deze vrede voor de eerste keer als staat erkend werd’ (Radek). Ook voor
Duitsland was deze periode van het grootste belang, omdat de na-oorlogse troebelen
het niet gemakkelijk maakten het evenwicht terug te vinden. De Russische
revolutionairen hoopten dat de revolutie zich zou uitbreiden tot Duitsland en zo heel
Europa zou aansteken. Onderhavig boek bestudeert dus de verhoudingen tussen
de Sovjet-Unie en een natie waarvan de Russen hoopten dat ze spoedig ontbonden
zou worden en overgaan tot het socialistisch-communistisch kamp. Het steunt op
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een aanzienlijk archiefonderzoek. Als diplomatieke casestudy een onmisbaar
standaardwerk.
A. Van Peteghem

Dr. S.W. Couwenberg
Europese Veiligheid
Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, 1970, 36 pp., f 2,50, nr.
379333 v.d. K.V.P.
Het rapport van het wetenschappelijk instituut voor de Katholieke Volkspartij over
de Europese Veiligheid geeft een goed overzicht van de problematiek. Bovendien
is het goed geschreven en gedocumenteerd. In hoofdstuk een, ‘Het begrip Europese
Veiligheid en de ontwikkeling sinds 1945’, worden overzichtelijk behandeld: het
ontstaan van het begrip Europese Veiligheid; de periode van frustraties in de
Oost-Westbetrekkingen (1955-1962); President Johnsons rede op 7 oktober 1966,
waarin hij de ontspanning liet prevaleren boven de Duitse hereniging en tegenover
het Oostelijk blok een politiek van ‘bruggenbouw’ aankondigde; de nieuwe beweging
tussen Oost en West; en de huidige stand van zaken, die gekarakteriseerd wordt
door initiatieven
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ten aanzien van een mogelijk doorbreken van de Europese impasse.
In hoofdstuk twee worden de mogelijke obstakels besproken. Deze houden volgens
het rapport vooral verband met de omstandigheid dat de socialistische landen worden
beheerst door een ideologie die principieel antagonistisch staat tegenover het
leefpatroon van de westelijke landen, terwijl deze staten bereid zijn tot het aangaan
van een dialoog met de communistische maatschappijen. Vervolgens worden de
NAVO en het Warschaupact, het Duitse vraagstuk, de hegemonie van de Sovjet-Unie
over Oost-Europa, de ideologische en economische aspecten van de Oost - West
verhouding en de eventuele vorming van een Westeuropese kernmacht als obstakels
genoemd.
In hoofdstuk drie stelt men vast dat toekomstig overleg over de Europese Veiligheid
en de Europese samenwerking moeizaam en langdurig zal zijn en dat een goed
resultaat niet gegarandeerd is. Wat betreft de vorm en deelnemers van een Europese
Veiligheidsconferentie is de commissie voorstander van de instelling van een
permanent orgaan voor overleg over de veiligheid in Europa. Voorts dat aan het
overleg alle daarin geïnteresseerde Europese staten moeten kunnen deelnemen,
inclusief de D.D.R., alsmede de Noord-Amerikaanse NAVO-partners. Vervolgens
legt men er de nadruk op dat het noodzakelijk is het verschil te blijven zien tussen
de territoriale en de ideologische-politieke status quo. De eerste moet om wille van
de vrede worden aanvaard. Instemming met de ideologisch-politieke status quo
door het Westen zou echter betekenen een aanvaarding van de Brezjnev-doctrine.
Volgens het rapport zou het Westen moeten blijven volhouden dat ook de
Oosteuropese volkeren het recht van zelfbeschikking toekomt; ook het recht hun
maatschappijen op vreedzame wijze te veranderen.
L. Bartalits

Robert Havemann
F ragen Antworten Fragen
Aus der Biographie eines deutschen Marxisten
R. Piper Verlag, München, 1970, 302 pp., DM. 24,-.
Dit boek is niet de eerste publikatie in het Westen van de in 1910 te München
geboren communist professor Robert Havemann. In 1965 verscheen zijn eerste
boek, Dialektik ohne Dogma? Vervolgens publiceerde hij in de West-Duitse
weekbladen de ‘Zeit’ en de ‘spiegel’.
Enkele jaren geleden was hij nog een vereerde enfant terrible van de Socialistische
Eenheidspartij. Thans is hij een van de vertegenwoordigers van de ‘linkse’ oppositie
tegen het huidige regime in de D.D.R.. Hij heeft nu een boek geschreven waarvan
hij wist dat het alleen in de Bondsrepubliek zou worden gepubliceerd. Niettemin
prijst hij daarin de Pruisische variant van het D.D.R.-socialisme. Tegelijkertijd
bekritiseert Havemann de binnen- en buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek.
Vooral het zgn. ‘Rechtskartell’ aldaar, omdat zij de D.D.R. wegens het socialistisch
karakter van deze staat niet als een politieke realiteit wil erkennen. Hij verzekert zijn
lezers bij herhaling dat de vrijheid in het Westen ‘nur leerer Schein’ is, en dat ‘der
erste deutsche Arbeiter- und Bauern-Staat’ het kapitalistische West-Duitsland ‘um
eine ganze Epoche voraus’ is.
Met andere woorden, Havemann reproduceert de complete propaganda-campagne
van het regime-Ulbricht tegenover de Bondsrepubliek en het Westen. Hij doet dit
met zo'n hartstocht en enthousiasme dat de onbevangen lezer geneigd is zich af te
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vragen of de propagandisten in Oost-Berlijn toch gelijk zouden hebben? Havemann
polemiseert in zijn boek ook met de huidige machthebbers van de D.D.R.. In dit
kader ontwikkelt hij zijn speciale marxistische platform: een mengsel van Maoïsme,
Dubcekisme en Anarchisme. Hieruit blijkt zijn geestelijk isolement en het ontbreken
van informaties omtrent de stand van zaken van de interne discussies binnen de
communistische wereldbeweging.
Men krijgt de indruk dat Havemann de ontwikkelingen binnen de communistische
beweging niet als een praktisch politicus, maar als een blind gelovende
kloosterbroeder analyseert.
Voor zijn temperament is het socialisme niet een reëel politiek programma waarvan
waarde en ‘Nützlichkeit’ aan de werkelijkheid getoetst moeten worden. Voor
Havemann is het socialisme een zgn. ‘Realutopie’, resp. een eeuwig fata morgana.
Momenteel manifesteert zich bij velen in Oost en West dat zij niet zonder zo'n
ersatzreligie ofwel zonder zo'n opium kunnen leven. Daarom zal ongetwijfeld
Havemanns boek vooral bij de intellectuelen grote resonantie hebben.
L.L.S. Bartalits
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Ulrich Im Hof
Aufklärung in der Schweiz
(Monographien zur Schweizer Geschichte, Bd. 5)
Franke Verlag, Bern, 1970, 93 pp., geïll., SF. 8,80.
Omdat de achttiende eeuw in de geestesontwikkeling van Europa zo belangrijk
bleek te zijn, werd haar een eigen naam gegeven, de Aufklärung. In deze stroming
bekleedden de meer dan dertien verschillende helvetische gewesten een bijzondere
plaats. Terwijl in Frankrijk het monarchisch absolutisme van Louis XIV hoogtij vierde,
en in Engeland het Parlementarisme werd ingeluid, poogden deze gewesten hun
eigenheid te bewaren en toch federaal naar elkaar toe te groeien. Hun streven
geleek nogal wat op datgene wat zich afspeelde in de noordelijke Nederlanden, en
beide federaties stonden dan ook model voor een nieuw soort democratie, dat eerst
bij de Franse Revolutie voorgoed zou doorbreken. Jean-Jacques Rousseau b.v.
vergat nimmer zijn geboortestad en bleef zich gaarne ‘een burger van Genève’
noemen. Hij was niet de enige om de Zwitserse federatie als ideaal te beschouwen.
Was het niet in dit land dat het ‘gezond verstand’, de opvoeding van de enkeling
(Emile), zowel als van de samenleving (Le contrat social) vorm hadden gekregen?
Religieuze tolerantie, economische bestrevingen, gericht op het algemeen nut,
gedurfde pedagogische opties en onderwijshervormingen, de emancipatie van de
vrouw e.d.m. werden er met ijver besproken, bestudeerd en beschreven en raakten
‘ingeburgerd’ in deze verlichte jonge staat, waar de laatste instantie van elke
beslissing bij het gehele volk berustte. Wellicht zal menigeen zich de vraag stellen
of dit scherp gecontoureerde beeld van de Aufklärung geen projectie is van wat het
huidige Zwitserland beoogt te zijn. De lezer zal zich dan herinneren dat deze serie
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monografieën niet anders wil dan de recente resultaten van het
geschiedenisonderzoek in Zwitserland ook aan de niet-vakman mee te delen op
een heldere en vlotte wijze.
S. De Smet

Steven Runcinan
The Last Byzantine Renaissance
(Wiles Lectures 1968)
University press, Cambridge, 1970, 112 pp., 22/-.
Sir Runcinan, auteur van een monumentaal werk in drie delen over de geschiedenis
van de kruistochten en van merkwaardige monografieën als The Fall of
Constantinople 1463 en The Great Church in Captivity, bundelt in deze brochure
vier lezingen over wat hij noemt de laatste renaissance van Byzantium. Ze werden
gehouden in 1968 in de Queens University te Belfast onder de auspiciën van de
Wiles Trust. Runcinan biedt hier een overzicht van de studies waarmee hij een
twintigtal jaren bekendheid heeft verworven. Hij vraagt aandacht voor de twee laatste
eeuwen die de val van het byzantijns imperium vooraf zijn gegaan, en waarin het
steeds verder schrijdend verval gepaard gaat met een almaar toenemen
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de intellectuele belangstelling. Onder de meest vermaarde uitingen van de
byzantijnse renaissance zijn zeker de plastische kunsten te rekenen: de mozaieken,
de fresci en de tot de bon ton van die tijd behorende ikonen. S. geeft grif toe dat hij
het als een lacune van dit boekje beschouwt daarop niet te kunnen ingaan. Hij heeft
zich moeten beperken tot vier andere interessepunten, met name: het verval van
het imperium en de heropleving van het hellenisme (1-23), de religieuze controversen
en de rivaliserende facties waarin zij plaats vinden (24-48), de voornaamste
personages, the scholars, van deze geestesontwikkeling (49-84) en tenslotte de
uitlopers van deze geestelijke en culturele renaissance (85-103). Wie zich opnieuw
voor de geest wil halen van welke aard de spanning was tussen het Romeinse
Westen en het Griekse Oosten dat tot het kerkelijk schisma leidde, zal bij de lectuur
van deze van eruditie getuigende bladzijden een nieuw inzicht in deze klassieke
kwesties krijgen. Namen als die van Bessarion, de eminente Gregorius Palamas
en zijn stuurse opponent, de Calabrese Griek Barlaam, alsook de welbekende auteur
uit de school van Palamas, Nicholas Cabasilas met zijn veel te weinig gekende werk
Leven in Jesus, komen te voorschijn als mensen van vlees en bloed. De vier
fijnzinnige, en goed samenhangende essays verraden een ware meester. Runcinan
heeft zijn bevindingen van jaren her hier weten te toetsen aan de quasi volledige
literatuur die in het Duits, Frans en Engels over dit onderwerp bestaat, met een
nauwkeurigheid en een discretie die het apanage is van grote wetenschap.
S. De Smet

J.H. Elliott
Impérial Spain 1469-1716
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 423 pp..
Eerst een opmerking over de door de auteur gekozen tijdsgrenzen. 1469: in dit jaar
vindt het huwelijk plaats tussen Ferdinand van Aragon en Isabella van Kastilië, in
dit jaar wordt dus de grondslag gelegd voor de nadere eenwording van het Iberisch
schiereiland, een eenheid die nooit volkomen is geworden. 1716: In dit jaar wordt
de eigenheid van Katalonië teniet gedaan en is de ‘kastilianisering’ van het Spaanse
gedeelte van het Iberisch schiereiland naar de vorm volkomen. In een boek met de
titel: Spanje als grote mogendheid (deze vertaling zou ik voor willen stellen) zou je
wellicht andere grenzen verwachten. Aan de benedengrens verwacht je dan eerder
1492 (val van Granada en ontdekking van Amerika) en als bovengrens ± 1820 (de
vrijwording van Zuid-Amerika). De titel is dan ook misleidend: niet het geweldige
imperium is het onderwerp, niet de buitenlandse politiek - hoezeer beide ook ter
sprake komen. Wat in het boek verhaald wordt is de eenwording van Spanje, een
eenwording die een ‘kastilianisering’ betekent. Dit proces bepaalt de geschiedenis
die beschreven wordt. De accenten in deze beschrijving vallen op de constitutionele
elementen en heel bijzonder op economisch/financiële problemen. De Spaanse
financiën blijken een zeer ingewikkelde materie te zijn. Schrijver verklaart zelf niet
overal duidelijkheid te kunnen scheppen. De vele crises en de verscheurdheden
die het schiereiland teisteren, de machteloosheid van regeringen die over zoveel
machtsmiddelen schijnen te beschikken, nemen voorgoed de mythe weg van een
uniform strak geregeerd Spanje waar alles langs rechte lijnen loopt. De groei tot
grote mogendheid en het terugvallen tot tweede-rangsmogendheid worden in dat
licht ook minder raadselachtige verschijnselen, hoewel op het hoe en waarom in dit
boek geen volledig antwoord gegeven wordt.
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Men kan instemmen met de opmerking van schr. dat onze aandacht voor het
verval van Spanje helaas teveel onze blik verduistert voor wat eigenlijk gepresteerd
is: dat zo vroeg zo'n groot rijk met succes bestuurd werd. De reden voor het verval
ligt misschien ook wel juist in deze voorsprong. Uiteindelijk betekende het een te
grote krachtsinspanning voor dit land, dat innerlijk verdeeld was en niet in staat de
geweldige economische problemen adequaat op te lossen, een land dat door zijn
dynastie tot een keizerlijke positie kwam en daarna een keizerlijke roeping meende
te hebben. De door de Romein geformuleerde wetmatigheid van de remmende
voorsprong schijnt ook hier bevestigd. Maar om dat volledig te beamen zou nog
dieper nagegaan moeten worden welke factoren tezamen en in welke onderlinge
verhouding het verval bewerkt hebben. Een onderzoek naar de mentaliteit van de
mensen lijkt noodzakelijk. Kon men de problemen niet oplossen, wilde men de
problemen niet oplossen, zag men de problemen niet in hun werkelijke omvang.
Een beredeneerde bibliografie vormt de waardevolle afsluiting van dit waardevolle
boek.
Marcel Chappin
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Held, Virginia - The public interest and individual interests. - Basic Books, New
York, 1970, 248 pp., $ 6,95.
Hutchin, Kemeth. C. - Wees zuinig op uw kinderen. - Aula, Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1970, 199 pp..
Koerner, James D. - The parsons college Bubble. - Basic Books, New York,
1970, 236 pp., $ 6,95.
Millar, Susanna - Psychologie van het spelen. - Aula, Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1970, 289 pp., f 6,50, BF. 108.
Rubin, Jerry - Do it. - Cape, London, 1970, 256 pp., 35/-.
Rutten, Prof. Dr. F.J. Th. - Mensbeelden in de theoretische psychologie. - Royal
van Gorcum, Assen, 1970, 44 pp., f 3,90.
Sharp, Dr. Gene - Exploring nonviolent alternatives. - Porter Sargent, Boston,
1970, 176 pp., $ 2,25.

Prof. Dr. A. Kriekemans
Genetische Psychologie Deel 9
Van de Ik-psychologie van de school van New York tot en met de
speltherapie
Lannoo, Tielt / Den Haag, 1970, 578 pp., BF. 480.
Van de reeks Genetische Psychologie, waarvoor niet minder dan dertien delen
gepland zijn, verschenen er reeds vier: deel 1, systematisch; de delen 7, 12 en
onlangs 9, allen historisch. Dit laatste bevat vier grote hoofdstukken. Een eerste
hoofdstuk schetst de ontwikkeling van de ‘Ik-psychologie in de school van New York’
met H. Hartmann als leider. Deze heeft er op gewezen ‘dat er van bij de geboorte
van de mens een conflict-vrije sfeer van het Ik aanwezig is’. Daarna bestudeert S.
uitvoerig het werk van R. Spitz, die door zijn observaties o.m. aantoonde ‘hoe het
conflict-vrije Ik zich in het verloop van het eerste levensjaar ontwikkelt’. In een tweede
hoofdstuk tekent prof. Kriekemans, via het werk van H. Sullivan en K. Horney, hoe
‘de mens slechts echt mens wordt door interactie met andere mensen’. Hoofdstuk
III bespreekt ‘De problematiek van de eerste sociale relaties’, vooral dan van de
ontbering van de moederlijke verzorging en zorg. Hier zijn de bijdragen belangrijk
over J. Bowleys studies omtrent de nefaste gevolgen voor het kleine kind van
langdurige onderbrekingen der moeder-kind relaties; over D. Winnic Ott die stelt
dat ‘de liefde van de moeder het passend klimaat schept voor een optimale fysische
en psychische ontwikkeling’; en over de onderzoekingen van A. Dührssen en S.
Brodly en die van S. Provence en R. Lipton, die respectievelijk de moeder-kind
relaties hebben onderzocht vanuit het standpunt der moeder en vanuit de organisatie
der gevestigde inrichtingen. Van hun kant gingen I. Westheimer en C. Heinicke de
invloed na van de kortstondige scheidingen, een probleem dat door H.E. Richter
geesteswetenschappelijk benaderd werd. Tenslotte behandelt het laatste hoofdstuk
‘de bevruchting van de genetische psychologie door de diverse opvattingen over
de therapie van moeilijke kinderen’. Voorts worden de specifieke invloeden
aangegeven welke o.m. de Freudianen, W. McDougall, C. Rogers, ook A. Adler en
C.G. Jung hebben gehad op de speltherapie. Eindelijk worden nog enkele facetten
aangeduid van de groepstherapie met kinderen en van de milieutherapie. Systemen
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en experimenten worden onderling vergeleken en geëvalueerd en het geheel wordt
met tal van voorbeelden geïllustreerd. Bij alle degelijkheid is dit werk toch boeiend
en leesbaar gebleven. Naast bondige besprekingen en evaluaties van een aanzienlijk
aantal belangrijke werken, vindt men er een overvloed aan bibliografische gegevens
en een auteursregister met meer dan 400 namen. Een standaardwerk dat niet alleen
de practicus voortdurend bij de hand zal willen hebben.
R. De Gendt

Elisabeth Kübler-Ross
Lessen voor levenden, gesprekken met stervenden
Amboboeken, Bilthoven, 1970, 278 pp., f 12,50.
Tweeëneenhalf jaar werken onder ongeneeslijk zieke patiënten heeft de psychiater
Elisabeth Kübler-Ross verwerkt in deze studie, waarin de lezer deelgenoot wordt
gemaakt aan wat de patiënten haar en haar medewerkers vertelden met betrekking
tot hun strijd, verwachtingen en frustraties. Achtereenvolgens worden de
verschillende houdingen van ontkenning, en isolering, woede, marchanderen,
depressie en aan-
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vaarding beschreven, zonder dat de auteur te schematiserend ingrijpt. Het zijn vooral
de uitvoerig weergegeven gesprekken met de stervenden die een leermeester zijn
voor de levenden die met hun stervende medemensen omgaan, terwijl ‘zij die
beschikken over kracht en liefde om bij de patiënt te blijven in de stilte die de woorden
overstijgt zullen beseffen dat dit moment van sterven noch schrikwekkend noch
pijnlijk is’ (p.277).
Een uitnodigend boek voor degenen die leren doodstil en eerbiedig om te gaan
met de grote waarheid die ligt ingebed in diepe stilte en deze waarheid niet gering
schatten door ze te omkleden met duidelijke woorden. (Naar Tagore, geciteerd op
p. 278).
G. Wilkens

Peter Hofstede
Tot onze diepe droefheid, documentaire over de dood
Bosch & Keuning / In den Toren, Baarn, 1970, 176 pp., f 8,50.
De schrijver, socioloog van opleiding, en maker van een t.v.-documentaire over de
dood en het sterven voor IKOR / CVK in het voorjaar van 1970, beschrijft niet alleen
deze documentaire maar ook wat hem en zijn medewerkers bij het vervaardigen
hiervan overkwam. Het ontstaan van dit programma, alsmede een aantal uitgezonden
interviews met mensen die hun gedachten hebben over dood en sterven, vormt het
begin. Vervolgens laat de schrijver, hardnekkig zijn taboe voor het taboe over de
dood koesterend, zien hoe weinig in onze maatschappij de dood haar natuurlijke
plaats heeft. Niet alleen reacties van mensen, maar ook de entourage waarmee het
sterven en begraven omgeven wordt, getuigen hiervan.
Terecht protesteert de schrijver tegen het verdringen van de dood, of dit nu gebeurt
door het te verzwijgen of door de dood op een pseudo-religieuze wijze op te hemelen.
De schrijver heeft zelf ook zijn gedachten over de dood: ‘Ik geloof er geen moer van
dat door de dood het leven niet wordt weggenomen’ (p. 164) is zijn reactie op een
schrijver van christelijke huize die vanuit de bijbel stelt dat door de dood het leven
niet wordt weggenomen, maar veranderd. De schrijver heeft naast dit ongeloof in
het geloof van een ander, zelf een geloof dat luidt: ‘Ik geloof wèl dat de bijbel ons
behulpzaam kan zijn op een evangelische manier te leven. Daaronder versta ik: de
naaste lief te hebben als jezelf’ (ib.).
De instelling waarmee hij zijn t.v.-programma's heeft gemaakt wordt een pastorale
instelling genoemd. ‘Onder “pastoraal” versta ik: bij iemand zijn, naar hem luisteren,
.... lief en warm voor hem zijn, samenvattend: geborgenheid geven’ (p. 170).
Of het deze pastorale instelling van warme nabijheid is die de stervende recht
doet, lijkt te bezien. De schrijver stelt zich voor hoe hij zelf wil sterven: ‘naar een
ludiek centrum gaan om daar dood te gaan op een manier die ik zelf kan kiezen.
Een feest geven voor wie mij lief zijn en dan weggaan op het hoogtepunt. Praten
of zwijgen met mijn vrouw. Een boek lezen, een plaat draaien. En vooral: net zoveel
van mijzelf houden als van mijn naaste’. Afgezien van de vraag of hiermee de
empirische socioloog recht doet aan de verschijnselen en de gevoelens van mensen
die hij bij het maken van zijn programma's tegenkwam, belijdt de schrijver hiermee
zijn pastorale instelling tegenover zichzelf. Tot onze diepe droefheid.
G. Wilkens
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Dr. H.W.F. Stellwag e.a.
De leraar en zijn klas
4
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970 , 142 pp., f 10,90.
Een vierde en gewijzigde druk was nodig om de in 1963 verschenen eerste druk,
met dezelfde titel, aan de veranderingen die sindsdien o.a. door het in werking
treden van de Mammoet-wet voltrokken zijn. De pedagogische en psychologische
beschouwingen over de relatie van de leraar tot zijn klas omvatten een drietal
hoofdstukken van prof. Stellwag over de invloeden van binnen en buiten de school
op deze relatie, besloten met een pedagogisch-didactische studie over de leraar in
de klas. Prof. R. Vuyk, eveneens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam,
onderwerpt de leerling in de school en de interactie tussen leerling en leraar aan
een nadere ontwikkelingspsychologische beschouwing, terwijl Dr. Ir. van der Griend
een meer sociaalpsychologisch georiënteerde studie geeft over de interactie in de
schoolklas.
Dit boek, geschreven als een tekst die voor docenten en studenten basis en
uitgangspunt kan zijn voor discussie, beantwoordt, mede door de helderheid van
betoog, aan deze opzet.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Bazant, Jan - Alienation of Church Wealth in Mexico. - Cambridge University
Press, London, 1971, 333 pp., \lp 6.12
Borne, W.D. - The Growth and Control of World Population. - Weidenfeld &
Nicolson, London, 1970, 340 pp., 60/-.
Cone, James H. - Zwarte theologie en Black Power. - Romen & Zn., Roermond,
1970, 182 pp.
Dobb, Maurice - Entwicklung des Kapitalismus. Vom Spatfeudalismus bis zum
Gegenwart. - (Studien Bibliothek), Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1970, 397 pp.,
DM. 28,-.
Goeschel, Albrecht u.a. - Beiträge zu einer Soziologie der Polizei I. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/Main, 1971, 180 pp., DM. 4,-.
Harvie, Christopher a.o. - Industrialisation & Culture 1830-1914. - The Open
University Press, Macmillan, London, 1970, 460 pp., 9/-.
Hoogenboom, P. - Heilsverwachting, evolutie en vooruitgang. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 241 pp..
Huizinga, Gerard - Maslow's Need Hierarchy in the Work Situation. Wolters-Noordhoff, Groningen, 207 pp., f 37,-.
Kleerekoper, Prof. Dr. S. - Het antisemitisme en zijn randverschijnselen. - Van
Loghum Slaterus, Deventer, 1970, 220 pp..
Loos, Dr. Ernst - Die offene und halboffene Anstalt im Erwachsenenstraf- und
Massregelvollzug. - Enke, Stuttgart, 1970, XII en 242 pp., DM. 35,-.
Mayntz, Prof. Dr. Renate - Soziologen im Studium. - Enke, Stuttgart, 1970, VIII
en 211 pp., DM. 23,50.
Meiden, Anne van der - Ethiek en reclame. - Ambo, Bilthoven 1970, 109 pp.,
f 7,90.
Naschold, Frieder - Organisatie en democratie. - (Mens en Medemens),
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 123 pp., f 6,25, BF. 105.
Pastorale verzorging in schoolverband. - Overdruk School en Godsdienst. Hoger Kat. Instituut, Nijmegen, 1970, 40 pp., f 2,35.
Swick Perry, Helen - The human be-in.- Basic Books, London, 1970, 244 pp.,
DM. 28,50.
Theoretische Aspekte der Religionssoziologie, I und II. - (Internationales
Jahrbuch für Religionssoziologie), Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen,
1966 en 1967, 255 en 222 pp., DM. 40,- per deel.
Thompson, Dennis F. - The Democratic Citizen. - Cambridge University Press,
London, 1970, 271 pp., £ 2.15.
Vogel, Ulrike - Wissenschaftliche Hilfskräfte. - Enke, Stuttgart, 1970, IX en 227
pp., DM.30,-.
Windmuller, John P. - Arbeidsverhoudingen in Nederland. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 482 pp.
Wolferen, Karel van - Student Revolutionaries of the Sixties. - Oost-West n.
12, december, 1970, 53 pp.

Drs. Th. G. Bolleman
Het sociaal belemmerde kind
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(Acta paedagogica Ultrajectina), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970 ,
73 pp., f 7,90.
Bij de toenemende race naar succes en status valt eveneens een poging te
constateren om diegenen die bij deze race onder de voet worden gelopen uit hun
ongunstige situatie te bevrijden. De studies van Martin Deutsch c.s., hierop betrekking
hebbend, teneinde het primaire paedagogische milieu te verrijken, worden door de
auteur uitvoerig besproken en in de derde druk uitvoerig aangevuld - niet ten laatste
de bibliografie - tot de huidige stand van zaken.
De schrijver voelt zich zeer schatplichtig voor zijn opleiding aan het Paedagogisch
Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht, vanwege welk instituut deze bibliografisch
zorgvuldig bijgehouden studie is uitgegeven.
G. Wilkens

Dr. P. Bierenbroodspot
De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische
ziekenhuis
2
Boom en Zoon, Meppel, 1970 , 203 pp., f 18,50.
In hoeverre het milieu van de gemeenschap waarin een psychiatrische patiënt
vertoeft, zelf opgenomen kan en moet worden in de therapie, laat de schrijver zien
aan de hand van de ontwikkeling van een traditioneel psychiatrisch ziekenhuis in
vergelijking met het in Engeland ontstane model van ‘therapeutische gemeenschap’.
Het begrip democratisering is essentieel
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voor het verstaan van een ‘therapeutische gemeenschap’, waarbij de auteur
democratisering omschrijft als delegatie van macht en verantwoordelijkheid van de
staf naar de patiënten als groep. Er wordt door de auteur voor gepleit deze
democratisering maximaal te laten zijn t.a.v. wat de patiënt op een bepaald moment
kan dragen, terwijl een evenwichtige verdeling van de aandacht voor het individu
in de groep en de groep als geheel tot een therapeutisch optimum voerd moet
worden. Wat de auteur graag wilde bewijzen: de wederzijdse vruchtbare aanvulling
en beïnvloeding van het traditioneel psychiatrisch ziekenhuis en de ‘therapeutische
gemeenschap’, brengt hij naar voren door een scherpe analyse van het psychiatrisch
ziekenhuis, zoals het in feite werkt en het vraagstuk van de democratisering in een
dergelijk instituut. Een theoretische en een praktische bijdrage van de kliniek aan
de klinische psychotherapie vult essentieel aan wat de auteur als tekort en kwaliteit
in het huidige psychiatrische ziekenhuis aantreft.
G. Wilkens

Dr. K.H. Roessingh
Welzijn, cultuur en vormingswerk
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 153 pp., f 9,90.
Een verzameling artikelen en opstellen die de achtergrondsvragen van het
vormingswerk willen belichten, vormt de inhoud van dit zesde deeltje in de serie
‘Vormingswerk, theorie en praktijk’.
De schrijver slaagt erin het vormingswerk in het kader van cultureel werk te
schetsen tegen de achtergrond van het welzijnsbegrip, terwijl hij er niet voor
terugdeinst, als de zoveelste, het begrip ‘cultuur’ aan een nader en verdiepend
onderzoek te onderwerpen. Een tweetal hoofdstukken over vormingsmogelijkheden
in de vroegere en huidige tijd worden tenslotte gevolgd door beschohuwingen over
het vormingswerk zelf, waarbij de vooronderstellingen en de interessante vraag
naar de beroepsethiek van de vormingswerker ruimschoots de nodige aandacht
krijgen.
Aangeboden als een bijdrage tot de discussie over het vormingswerk is de schrijver
in zijn opzet geslaagd.
G. Wilkens

Literatuur
Demedts, André - De levenden en de doden. - Desclee De Brouwer, Brugge,
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Daniël Robberechts
Aankomen in Avignon
Manteau, Brussel/Den Haag, 1970, 136 pp., BF. 150.
Het jongste boek van Robberechts zou een fenomenologische beschrijving genoemd
kunnen worden van het voorwerp dat Avignon heet, de herinneringen die het oproept,
de ervaringen die het geconstitueerd hebben. De bedoeling van het schrijven van
dit relaas wordt door een dagboeknotitie op de achterflap verduidelijkt: ‘Proza
waarvan de personages voorwerpen zouden zijn: evengoed een gehele stad als
het geringste stedelijk voorwerp. Zoals in een gewone roman de personages
verbonden zijn door de intrige, zouden die voorwerpen onderling verbonden zijn
door personen’. Avignon is voor de auteur, die over zichzelf in de derde persoon
schrijft, de oor-
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sprong van een bundel ervaringen die hij uiteenlegt in de ruimte en in de tijd. Als
een zorgvuldig cartograaf maakt hij een vlakke projectie van de vele dimensies die
Avignon voor hem heeft. Topografische details, historische bijzonderheden, citaten
van reizigers die in de loop der eeuwen Avignon bezocht hebben, trein- en
reisgidsaanduidingen, eigen dagboeknotities, herinneringen aan ontmoetingen met
meisjes en vrouwen op de heen- en terugreizen en tijdens zijn verblijf in het dorp
in de buurt van Avignon, dit alles constitueert het unieke Avignon-voor-Robberechts.
‘Of het wel de moeite waard is dat dit alles opgetekend wordt?’ (p. 56) vraagt S.
zich af. Omwille van de manier waarop Robberechts het doet, kan niet anders dan
ja geantwoord worden.
J. Gerits

Ward Ruyslinck
De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen
Manteau, Brussel / Den Haag, 1970, 138 pp., BF. 125.
De Apokatastasis sluit door zijn kritiek op de maatschappij en zijn ironische toon
nauw aan bij Ruyslincks vorige roman De Karakoliërs. De tragische ondertoon, het
poëtisch taalgebruik, de vlotte schriftuur zijn eveneens constanten in Ruyslincks
werk. Dit boek beschrijft de ‘queeste’ van Groll naar zijn oorsprong (hij is een zoon
van geschonken zaad) en naar de vrouw die oprecht van hem houdt. Plaats en tijd
waarin deze zoektocht gebeurt, worden niet geconcretiseerd, ook de personages
dragen geen werkelijke, maar symbolische namen. Zodoende krijgt het verhaal een
allegorisch karakter. Twee werelden worden er scherp tegenover elkaar gesteld:
de Bewoonbaarheid, d.i. de gevestigde maatschappij, gebaseerd op macht en
geweld, en de wereld van de verdrukten en onmachtigen wier bestaan voortdurend
bedreigd wordt. Van deze laatste is Groll de exponent. Zijn seksuele impotentie is
méér dan fysieke onmacht, het is de uitdrukking van de gekweldheid van een mens
in een vijandige wereld. Ruyslinck verwacht niet veel heil van de wereld en de
beschaving waarheen de moderne mens evolueert. Vandaar de onverbloemde
kritiek op het leger, de parodie van een stuiptrekkend christendom, de aanklacht
tegen elke vorm van geweld en verdrukking. Compositorisch vertoont dit boek wel
gelijkenissen met de picareske roman. In 18 korte hoofdstukken worden de
lotgevallen van Groll verhaald, de man op zoek naar echte liefde en geborgenheid.
Bij de bloemendochter Gardénia in de commune van de Hofmakers vindt hij de
bevrijding uit zijn onmacht en vertwijfeling. Aan die kortstondige verhouding wordt
echter op een brutale wijze een einde gemaakt, want in de ‘Bewoonbaarheid’ is
voor liefde en geluk blijkbaar geen plaats.
J. Gerits

Karl Pömbacher, Hrsg.
Dichter über ihre Dichtungen Franz Grillparzer
Heimeran, München, 1970, 341 pp., DM. 24,-.
De serie ‘Dichter über ihre Dichtungen’ wil met een andere methodiek dan gebruikelijk
vernieuwende literairwetenschappelijke resultaten mogelijk maken. In een combinatie
van gecommenteerde biografie en literatuurgenetische details (geraffineerd
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geëxcerpeerd) selecteert de samensteller vele gegevens uit rechtstreekse hand (de
auteur zelf) en uit onrechtstreekse raakbronnen (brieven aan en over de auteur,
commentaren, kritieken) die de ontwikkeling van de mens en de kunstenaar
documenteren. Grillparzer wordt chronologisch gepresenteerd naarmate zijn werk
ontstaat of in druk wordt gegeven, met werknotities, dagboekbladen, briefwisseling.
En het wordt inderdaad een verrassend panorama, dat van aard is om ook het
eindproces van het historische werk in een nieuw licht te plaatsen. Hij is blijkbaar
een moeizaam werker geweest, voortdurend bevreesd dat zijn talent is uitgeblust,
een eeuwig weifelaar, ronduit een pessimist, een hypochonder zoals de samensteller
hier durft te zeggen. Tegelijk merk je de geobsedeerde drift waarmee deze auteur
zijn artistieke reisplan heeft uitgetekend en zo zorgvuldig mogelijk heeft getracht te
volgen. In een tijd die rationalistisch tot en met wou zijn, leeft Grillparzer vanuit de
oncontroleerbare inspiratie. Hij, wellicht de grootste psycholoog van alle Duitse
dramatische auteurs, houdt zijn dagboek trouw bij als een ultiem middel tot
zelftherapie, om zich te ontdoen van zijn Grübler-impulsen en de verterende angst
niets anders te kunnen dan zich aan het publiek machteloos over te geven. Deze
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methode van onmiddellijke belichting moet noodzakelijk vruchtbaar uitvallen voor
een verdiepte kennis van auteur en oeuvre.
C. Tindemans

Ottomar Rudolf
Jacob Michael Reinhold Lenz Moralist und Aufklarer
Gehlen, Bad Homburg v.d. Höhe, 1970, 263 pp., DM. 28,-.
Deze monografie wil opnieuw uitgaan van Lenz’ biografische achtergronden en
mentale invloeden als voorwaarden van zijn oeuvre. S.'s reconstructie van deze
factoren wijkt sterk af van de huidige interpretatienormen en hij slaagt erin de
onwrikbare classificatie van Lenz als Sturm-und-Dränger labiel te maken. Hij plaatst
Letland (geboortestreek) en het vaderhuis (dominee) in reliëf. Religieus komt Lenz
nooit onder het piëtisme (Zinzendorff van wie Lenz' vader een volgeling was) en J.
Spalding (adogmatische neologie) uit en filosofisch slurpt hij Kant (zijn prof te
Königsberg), J.J. Rousseau en vooral A. Shaftesbury (van Voltaire tot Goethe
populair en invloedrijk). Dit deugdrationalisme (met twee vitale aspecten: het
altruïsme in de mens en de sociale aard) ziet natuur als ordo en niet als chaos; de
auteur is een moreel artiest voor wie het goede gelijk is aan het schone, zodat hier
irrationalisme binnensluipt. Lenz komt tot een synthese tussen sensualistische en
skeptische filosofie; i.p.v. een systematische dogmatiek werkt hij (met invloed van
zijn vele vrienden, o.m. J. Salzmann, J. Goethe, J. Lavater, J. Schlosser, J. Herder)
een eclectisch, moraliserend pragmatisme uit. S. toont deze moraalfilosofie als basis
in het totale oeuvre zorgvuldig aan. Hij houdt aan het eind een auteur over die om
zijn doel als mens (geluk en volmaaktheid) te realiseren noodzakelijk
maatschappijkritisch en deugdmythologisch schrijft. Lenz bekent zich tot het
praktische programma van de Aufklärung, maar vindt zijn verantwoording in een
ethisch gevoel en niet in de rede. In die zin acht de auteur Lenz veeleer een
verder-ontwikkeling van de barok met toegevoegde piëtistische religiositeit. Tegelijk
is hij een rusteloze en onrustigmakende zoeker, een centrumloos en pathologisch
mens, merkwaardig modern.
C. Tindemans

J. Bersani, M. Autrand, J. Lecarme, B. Vercier
La littérature en France depuis 1945
Bordas, Paris-Montréal, 1970, 850 pp., geïl., BF. 320.
Wat ons in dit lijvig boek geboden wordt, is geen bloemlezing in de vertrouwde
betekenis, maar een studie van de na-oorlogse letterkunde in Frankrijk, waarin de
verschillende bewegingen, groepen en strekkingen, de afzonderlijke auteurs en de
aangehaalde teksten (voor een goed deel moeilijk te bereiken) een organische
plaats krijgen. De nadruk wordt niet zozeer gelegd op de chronologie, als op de
continuïteit-in-de-verscheidenheid van het schrijversberoep zoals dit naar voren
treedt in de roman, de poëzie en het toneel. Ieder hoofdstuk bevat drie elementen:
een begeleidende studie, relevante teksten en een, kort gehouden, pedagogisch
apparaat. De meer dan 200 illustraties beklemtonen overduidelijk de geestelijke
verwantschap tussen de letterkunde, de plastische kunsten en de menselijke
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geschiedenis. Voorafgegaan door een situatieschets van de Franse letterkunde in
1945 en door een chronologisch overzicht van de voornaamste nationale en
internationale gebeurtenissen, wordt het corpus afgesloten met een uitvoerig
geschetst beeld van de vreemde, francofone letterkunde, de betekenis en de invloed
van de buitenlandse, in het Frans vertaalde auteurs, de wisselwerking tussen
letterkunde en chanson, politieroman, science-fiction en cinema en tenslotte, de
problemen gesteld door de jongste literaire kritiek in Frankrijk. Een zeer waardevol
en verdienstelijk werk.
J. Dax

Gilbert Ganne
Alfred de Musset
Sa jeunesse et la nôtre
Librairie académique Perrin, Paris, 1970, 348 pp., FF. 25,50.
Aangezien in de Mussets bestaan nogal wat onmaatschappelijke momenten
voorkomen, probeert S. hier, verkrampt speurend naar parallellen met de huidige
mentaliteit van de jongeren in Frankrijk, met esthetiserende vingers te wijzen op
overeenkomst; en uiteraard vindt hij die dan ook, moralisering incluis. Tegelijk loopt
er een wat dubieuze poging doorheen het verhaal om alle bizarre momenten in de
Mussets leven, waarvan er nogal wat aan te wijzen zijn, te verantwoorden. Als
getuige à décharge komt zelfs S.'s
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persoonlijke droomervaring aan bod, wat wellicht past binnen de
confidentieel-journalistieke stijl waarvan S. gebruik maakt, maar dat biografisch
noch mentaal noch historisch noch poëtisch-dramatisch meer bijbrengt dan het
toevallige detail dat nooit argumentskarakter verwerft maar afhankelijk blijft van de
bereidwillige aanvaarding door de lezer. Met soortgelijk procédé verklaar je alle
auteurs als volstrekt actueel.
C. Tindemans

G.C. Barnard
Samuel Beckett. A New Approach A Study of the Novels and Plays
Dent, London, 1970, 144 pp., 40/-.
Wat vroeg of laat te gebeuren stond, is hier een feit: Beckett heeft zijn psychiater
gevonden die zijn zorgvudige auscultatie op papier heeft gebracht. S. concentreert
zich op de romans en daaruit op het schizofrene karakter van de figuren. Uit de
kenmerken dat Murphy of Watt de taaie conventies van de buitenwereld van zich
afwijzen en zich opsluiten in een innerlijk sanctuarium, een ingebeelde kosmos,
haalt S. gegevens die de persoonlijkheidssplitsing van al deze wezens moeten
staven. Vooral in de trilogie (Molly, Malone Dies, The Unnamable) liggen de
personages als externe beelden van een interne identiteit, en de afsplitsingen zijn
slechts de opeenvolgende klinische fasen van de schizofrenie. Bij het laatste proza
(No's Knife) is deze methode afgebot, wellicht omdat de adembenemende
schraalheid de analist te weinig bepaalbare tekens verschaft. S. verwaarloost het
drama tegenover het proza, omdat hij ook daarin gelijke kenmerken aantreft; niet
de betekenis van tijd en handeling onderzoekt hij, maar de menselijke
uitwisselbaarheidsrelatie tussen Wladimir en Estragon (Waiting for Godot), de
gescheiden helften van een globaal schizofreen. Zo merk je de nagenoeg
automatisch verlopende afsluiting van het buitenbestaan en de inkrimping van de
binnenintensiteit (Endgame), die de externe realiteit volstrekt verschrompeld heeft
in de laatste stukken (Play, en zeker ook Breath). Deze visie is boeiend maar
onmogelijk definitief. De waarschuwing dat S. hier te boek stelt wat hij in Beckett
heeft ontdekt, is belangrijk; andere analisten, niet zomaar psychiatrisch
gepredisponeerd, zullen andere, ook geldige bevindingen kunnen aangeven. Deze
complexiteit is bijgevolg niet per se pathologisch.
C. Tindemans

Theater
Kindermann, Heinz - Theatergeschichte Europas. Band IX. - Müller, Salzburg,
1970, 800 pp., geïll..
Jacquot, Ed., - Les voies de la création théâtrales. - Centre national de la
recherche scientifique, Paris, 1970, 2 delen, 347 en 349 pp., geïll., FF. 38,70
per deel.
Ornée, Dr. W.A. - De ‘Mof’ in de Nederlandse blij- en kluchtspelen. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 17 pp., f 3,50.
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Werner Mittenzwei
Gestaltung und Gestalten im modernen Drama. Zur Technik der
Figurenaufbaus in der sozialistischen und spätbürgerlichen Dramatik
2

Aufbau-Verlag, Berlin(-Ost), 1969 , 463 pp., M. 13,50.

Bernhard Reich
Im Wettlauf mit der Zeit
Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten deutscher Theatergeschichte
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1970, 395 pp., M. 10,-.
Mittenzwei's boek, dat ondertussen een stevig-officiële allure heeft gekregen,
onderscheidt zich door twee absolute kenmerken: zijn onbetwistbare zakenkennis
waarbij zijn ontledingsvermogen en zijn begripspanorama zich eminent aansluiten,
en een uitermate irritante doctrinaire verkondiging van de enig-correcte standpunten
inzake de dramatische figuur en de ideologische rechtlijnigheid. Dat valt vooral op
wanneer hij de visie van een auteur behandelt; de dramatische auteur heeft blijkbaar
geen recht op enig autonoom (en dat wil toch bepaald niet zeggen: willekeurig)
standpunt en dat brengt ook consequent mee dat vormen en accenten niet mogen
ontwikkeld worden uit een personalistische instelling. Het resultaat moet zijn een
monolitisch theater. Mittenzwei legt alle zout op de aansluiting van de auteur bij een
maatschappelijke keuze, die niet eens wetenschappelijk-marxistisch mag zijn maar
eng-KP-doctrinair. Als een auteur zijn adhesie betuigt, dan is hij meteen ook als
dramatisch auteur belangrijk. En zo iets kan toch niet dienen als discussiebasis.
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B. Reichs memoires leven bepaald niet van de anekdote of van de Klatsch, maar
zijn fraaie zin voor het menselijke detail en zijn nuchtere verteltrant van de historische
alledag zijn belangrijker dan vele diepzinnige analyses. Reich, een Bohemer die
vóór 1914 te Wenen dramaturg en regisseur werd, na 1918 naar Berlijn afzakte, in
1926 naar Moskou vertrok en er bleef tot vandaag toe, heeft veel meegemaakt. Uit
realia construeert hij midden in de dagboekbladen uitstekende karakteristieken van
een persoon, een richting en een tijd: Max Reinhardt (het synthetische theater),
Leopold Jessner (het super-dynamische theater), Erwin Piscator (het politieke
theater) en Bert Brecht (het epische theater). Portretten van acteurs (A. Moissi, A.
Bassermann) en flitsen uit Moskou (F. Wolf, E. Piscator, B. Brecht) blijven ongemeen
boeiend. Innemend is daarbij dat hij getuigt, en niet zichzelf alsnog in het artistieke
zonnetje koestert. Zijn marxistische geloof blijft geen geheim, maar nergens gloeit
die neofietenijver die het werk van Mittenzwei in de grond waardeloos maakt.
C. Tindemans

Friedrich Michael
Geschichte des deutschen Theaters
Reclam, Stuttgart, 1969, 223 pp., DM. 6,80.
Bescheiden in optiek en smal van omvang als deze studie (een bewerking van een
publikatie uit de jaren 20) mag zijn, ze is in haar eigen aard onberispelijk. De echt
belangrijke ontwikkelingsbewegingen staan er keurig en persoonlijk uiteengezet.
Nog bleek ruimte te vinden voor historisch-revelante details. Vooral echter treft de
afwisseling in de aandacht voor de menselijke, de scene- en schouwburgtechnische,
de verbeeldingsideële en de theaterorganisatorische evolutie. Uiteindelijk kwam
zelfs plaats vrij voor een heleboel vitale informatie: een synthese van mensen en
strekkingen in het theater na 1945, die bewijst dat S. ook op eigen benen kan staan
en niet alleen de vondsten van anderen samenvat, een (wat uitgedunde) tijdstabel,
een reeks knappe steunfoto's en een bibliografische hjst die alles bevat wat werkelijk
(chronologisch) essentieel is.
C. Tindemans

Roger A. Nicholls
The Dramas of Christian Dietrich Grabbe
Mouton, Den Haag, 1969, 268 pp., f 39,-.
Wolfgang Hegele
Grabbes Dramenform
Fink, München, 1970, 270 pp., DM. 38,-.
R. Nicholls' studie is vooral introducerend bedoeld, ze benadert Grabbe (1801-1836)
als een onbekend auteur. Na een biografisch hoofdstuk legt S. stuk na stuk onder
de loep: thematisch, structured, dramaturgisch, ideeënhistorisch. Grabbe blijkt
tegelijk trouw te blijven aan de dramatische constanten in zijn tijd en af te wijken
naar een persoonlijke modus, meer van tijdsvisionaire dan van
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primair-dramaturgische aard. Zijn eigen stijl acht S. in geen enkel drama optimaal
gerealiseerd, maar al de experimenten samen maken een codificatie mogelijk van
de intenties en de perspectieven die hij in zijn beperkte levenstijd niet tot een sluitstuk
vermocht te condenseren. S. legt daarom meer nadruk op de desillusie als
grondmotief, herhaaldelijk gesublimeerd in wrede slachtbeelden, duidelijk van
pathologische herkomst; de traditionele waardencodex blijkt buiten werking gesteld
en uit deze verwrongen persoonlijkheid duikt tenslotte een energiek en vitaal wezen
op waarvan de dramatiek sporadisch lucide sporen heeft aangegeven.
Waar Nicholls schrijft vanuit een vererende geestdrift, ontleedt Hegele met sterk
relativiteitsbewustzijn. Grabbes niet-historische drama's schuift hij aan kant en hij
concretiseert de methodiek van de scèneconstructie in de geschiedenisdrama's,
zorgvuldig zoekend naar structurele knooppunten die tegelijk ook mentaliteit en
wereldbeeld zouden verraden. In een minutieuze analyse achterhaalt S. dat Grabbe
met een bewuste opzettelijkheid naar een nieuwe vorm in het geschiedenisdrama
toe heeft gewerkt: niet meer de traditionele held-prioriteit die wordt opgezet vanuit
een ethische tragediecode, maar de geschiedenis zelf dramatisch geëxemplificeerd
in een bepaalde zin-gevende samenhang, d.w.z. de ziel van de historiciteit zelf in
de complexe eenvoud van de dramatische interpretatie aantonen, niet in de
afgezonderde individualiteitssituatie. Grabbes drama's blijken alle deze wils- en
intellectsintentie te bezitten, maar S. moet concluderen dat Grabbe er niet in geslaagd
is deze opzet ook volkomen te realiseren: hij heeft de definitieve nieuwe vorm niet
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gehaald. De redenen zijn meer van formele dan van materiële aard (bewaren van
het 5-bedrijven-schema, deficiënte lastechniek, juxtapositie die niet tot geslotenheid
leidt), maar in laatste instantie is Grabbe er niet toe gekomen het objectieve moment
te versmelten met het subjectieve, al betekent de intentie alleen reeds een werkfictie
die zich geen van zijn tijdgenoten heeft ingebeeld. Blijft deze studie dus tenslotte
zonder positief saldo voor Grabbe, dan is ze er uitstekend in geslaagd zijn
uitzonderlijke betekenis, mede voor onze tijd, te bewijzen.
C. Tindemans

Kenneth Muir, ed.
Shakespeare Survey. 22
Cambridge University Press, London, 1969, 193 pp., 50/-.
E.M.W. Tillyard
Shakespeare's Problem Plays
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 154 pp., 8/-.
Oswald Le Winter ed.
Shakespeare in Europe
PenguinBooks, Harmondsworth, 1970, 383 pp., 12/-.
Het Shakespearejaarboek bevat 8 opstellen, die alle een uitzuivering trachten te
formuleren van het complexe begrip van de Shakespeariaanse komedie, vormelijk,
ideeëninhoudelijk en theatraal; allemaal lectures van internationale experten (N.
Frye, V. Kantak, M. Grivelet, H. Weil, R. Weimann, R. Ornstein, H. Levin, C. Barber).
Daarnaast staan detailstudies (over The Winter's Tale, Julius Caesar, o.m.) en de
typische Shakespeare-theatergeschiedenis (G. Sjögren, E. Irvin, G. Evans).
Voortreffelijk zoals altijd zijn de evaluerende overzichtsrecensies van de recente
Shakespearepublikaties: kritische studies (G. Hibbard), biografie en theater (L.
1

Scragg) en tekststudies (R. Proudfoot). Tillyard (1950 ) achterhaalt het specifieke
in Hamlet, Troilus and Cressida, All's Well That Ends Well en Measure for Measure,
om uit het zelfstandige een gemeenschappelijk kenmerk te construeren, als studie
1

reeds lang een klassiek boek. Le Winter (1963 ) bloemleest uit de Europese
cultuurdragers (van Voltaire tot L.L. Barrault, met een erg topzware aandacht voor
de 19e-eeuwse bijdragen) wat ze geregeld over Shakespeare gedacht en geschreven
hebben. Uiteraard is deze selectie erg willekeurig, ook erg intellectualistisch overigens
en van slechts heel weinig nut voor de rechtstreekse Shakespeareverduidelijking;
het voordeel blijft dat, zoals de samensteller in een uitstekende inleiding synthetiseert,
op deze wijze een kleinste gemeen veelvoud wordt gepresenteerd van wat er aan
kernachtigheden meteen blijkt te behoren tot een essentiële Europese traditie, zelfs
al moeten daartoe deze opstellen losgescheurd worden uit de subjectieve
auteurstotaliteit van elk van deze contribuanten.
C. Tindemans

R.D. Miller
Schiller and the Ideal of Freedom
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A Study of Schiller's Philosophical Works With Chapters on Kant
Clarendon Press, Oxford, 1970, 130 pp., 30/-.
H.B. Garland
Schiller the Dramatic Writer.
A Study of Style in the Plays
Clarendon Press, Oxford, 1969, 301 pp., 63/-.
Bodo Lecke, Hrsg.
Dichter über ihre Dichtungen Friedrich Schiller
Bd 1. Von den Anfängen bis 1795 Bd 2. Von 1795-1805
Heimeran, München, 1970, 973 pp., DM. 54,-.
Gertrud Rudloff-Hille
Schiller auf der deutschen Bühne seiner Zeit
Aufbau, Berlin(-Ost) (Beiträge zur deutschen Klassik. Bd 20), 1969, 455
pp., MDN. 27,-.
Een reeks studies komt er plotseling aan herinneren dat het complexe beeld van
een geclassificeerd auteur nooit definitief blijft. Vooral Schiller heeft er historisch
onder geleden dat hij als filosoof en metafysisch denker werd beschouwd en dat
zijn oeuvre slechts als een illustratie van dit grondbeeld werd aangezien. Dit
vertekende pad loopt Miller nogmaals af en, hoe voortreffelijk en onthullend zijn
nauwkeurige analyse ook is, zijn concentratie op morele premissen en dualistische
dilemma's laat
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het drama tenslotte te kijk staan als Kantin-kostuum. Garland daarentegen gaat
volledig terug op de tekst en de taalstructuur. Uit een detailstudie groeien geleidelijk
de constanten in Schillers artistieke persoonlijkheid; de voortdurende strijd tussen
realistische mimesis en retorische idealiteit brengt S. terug op de dubbele bodem
in Schiller zelf, de tweespalt tussen persoon en auteur, waartoe
constructie-technische elementen (dramatische stijl t.o. karakteriserende stijl) een
eigen bijdrage leveren.
Leckes omvangrijke anthologie (‘das reflektierende Selbstbewusstsein des
Schriftstellers’) wil de historische auteur losmaken uit mythe en cultus; alle
opgenomen teksten (dagboeken, commentaar, voorwoorden, gesprekken,
correspondentie, tijdecho's, recensies, gossip zelfs, kortom vele
literairwetenschappelijke vacuüms die samen het historische, sociale en psychische
bewustzijn van de auteur uitmaken) zijn zakelijk, authentiek en on-apologetisch.
Het resultaat is niet enkel een compilatie van reeds bekende gegevens, maar bepaald
ook een revelatieve opstapeling van problemen-met-potentiële-(nieuwe)-visie, die
een vergelijking mogelijk maken tussen het oeuvre als globaliteit, de intenties van
de auteur zoals programmatisch uitgedrukt en de (geconditioneerde) ontvangstmodus
van de lezer-toeschouwer. Het nawoord (tegelijk zelf-rechtvaardiging) is
literairwetenschappelijk uiterst boeiend en verlegt Schillers betekenis van de
werkpoëtica naar de werkingspoëtica, zonder in deze opdringerig actualistisch te
doen.
G. Rudloff-Hille's studie behoort tot de historiserende theaterwetenschap die, na
een panorama-hoofdstuk over de theatertechniek tijdens de 18e eeuw, de eentonige
opvoeringsprotocollen aaneenrijgt, de kil-onthechte verslagen over Schillers tribulaties
met de bangelijke directeurs (omwerken, ontscherpen, deactualiseren). S. poogt
hardnekkig te komen tot een (uiteraard onvolledige) reconstructie van de historische
premières; al blijft het resultaat teleurstellend, ze weet toch stapels bronnen,
documenten en getuigenissen, vooral ook iconografisch materiaal (123 afbeeldingen)
tot leven te brengen. Herhaaldelijk brengt S. een precieze manuscriptdiscussie
(varianten) die ook voor de filologische teksteditie en -verantwoording onmisbaar
is. Vreemd vind ik het dat het nauwkeurige onthaal van elke opvoering niet
omstandiger werd nagegaan en dat de reconstructie zich grotendeels beperkt tot
materiële, textuele en uitbeeldingstechnische factoren.
C. Tindemans

Miscellanea
Dewaele, Jacques - Vreemdeling in Amerika. - Desclee De Brouwer, Brugge,
1970, 282 pp., BF. 195.
Jonckheere, Karel - Oostende verteld. - Lannoo, Tielt, 1970, 336 pp., BF. 200.
Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. - Sekretariaat, Gent,
1970, 2 delen, 327 en 189 pp., geïll..
Merle, Robert - Dolfijnen zijn betere mensen. - Prisma, Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1970, 342 pp., f 4,-, BF. 66,-.
Ramacharaka, Yogi - De yogi-leer der ademhaling. - N. Kluwer, Deventer,
1970, 108 pp., f 8,-.
Rayner, Claire - De mensenmakers. - Prisma, Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1971, 286 pp., f 4,50, BF. 76,-.

Streven. Jaargang 24

Rutke, Fem - Pak van m'n hart. - Desclee De Brouwer, Brugge, 1970, 105 pp.,
BF. 96.
Teilhard de Chardin - Toujours en avant. Textes assemblés par Charlotte
Engels. - Desclée, Paris, 1970, 178 pp., BF. 130.

Walter F. Kugemann
Sneller, succesvoller studeren
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 233 pp..
Niet als een wondermiddel om zonder moeite te kunnen leren, geen toverboek om
de capaciteit van het geheugen te vertienvoudigen, evenmin een verzameling
geheime leertrucjes van Indische yogi, maar een uitleg over goede technieken en
methoden om het leren te vergemakkelijken. Ziedaar wat dit zeer vlot geschreven
boekje de leerling wil bijbrengen.
Een korte inleiding in de leerpsychologie vormt het begin, om vervolgens een
schat van adviezen te geven over de omgeving waarin men studeert, aanwijzingen
om bepaalde vakken beter te bestuderen, het samenvatten van kennis en tenslotte
wenken voor examens en andere netelige situaties van de leerling. Een hanteerbare
literatuurlijst besluit dit nuttig geschrift om sneller en succesvoller te studeren. Voor
wie dat willen uiteraard.
G. Wilkens
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[1971, nummer 7]
[Inhoud]
Bisschoppen over abortus, p. 683
De vraag doet zich voor, in hoeverre een uitspraak die zich heel evident baseert op
christelijke beginselen, van belang geacht mag worden voor de maatschappij als
zodanig. Mogen christenen hun mening ‘opdringen’? Op deze vraag gaat de auteur
in, waarbij hij ook conclusies trekt ten aanzien van een eventuele ‘verruiming’ van
de wet.

Paulo Freire: Opvoeding als bevrijding, p. 689
De Braziliaanse onderwijsdeskundige Paulo Freire is over de hele wereld bekend
geworden door de methode waarmee hij op het platteland in het Noord-Oosten van
Brazilië, in Chili, in Bolivië de arme bevolking wil leren lezen en schrijven. Die
methode gaat ervan uit dat wie gealfabetiseerd wordt, zich tegelijkertijd bewust
wordt van zijn maatschappelijke en culturele werkelijkheid. Zo wordt opvoeding
(politieke) bevrijding.

Glorie en nawee van het kolonialisme, p. 699
Kolonialisme, eens een aanduiding van de beschavingsmissie van Europa, is nu
bijkans een scheldwoord geworden. Is dat terecht?

Het nut van de filosofie, p. 705
Wanneer men zegt: nut, denkt men dan perse pragmatisch? En is denken over het
nut van de filosofie utilitaristisch denken? Door deze vragen te onderzoeken
filosofeert de auteur over nut en over filosofie en over de verbinding van beide.

Japan, p. 719
Japan wordt een grote mogendheid, náást en niet zomaar na de USA, de Sovjet-Unie
en de Chinese Volksrepubliek. Daarbij rijst de vraag, of Japan het dan nog lang kan
uitstellen ook veiligheids-verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de hele
Oostaziatische regio. De auteur, die onlangs een bezoek bracht aan Japan,
onderzoekt de mogelijkheden en de consequenties van die ontwikkeling.
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De Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie en de Europese vredesordening,
p. 729
De grote vraag of de Sovjet-Unie door haar verdrag met de Bondsrepubliek werkelijk
tot een compromis wil komen of slechts probeert haar hegemonie in Oost-Europa
te bevestigen en te verstevigen, zal o.a. moeten blijken uit de houding die zij ten
aanzien van Berlijn inneemt. Uit reacties van Oosteuropese staten blijkt dat men dit
ten volle beseft.

Kanttekeningen bij een studentenstaking, p. 738
De alweer enige tijd achter ons liggende studentenstaking in Leuven naar aanleiding
van het probleem van de buitenlandse studenten (en arbeiders) verdient nog altijd
aandacht. De auteur was er, vanuit zijn positie, nauw bij betrokken en wijst op enkele
achtergronden.

De keuze van de Patriarch van Moskou, p. 743
Uit een overzicht van de situatie in de Russisch-Orthodoxe kerk blijkt, hoe moeilijk
de keuze van een patriarch van Moskou is. Uit de verschillende mogelijke kandidaten
lijkt alleen de huidige metropoliet Pimen als reële kanshebber naar voren te komen.

Terzijde. Dagboeken, p. 748
Men kan een boek de stilistische vorm van een dagboek geven en dan is het duidelijk
dat het dagboekkarakter geen eigenlijke functie heeft. Aan de hand van de
dagboeken van Harold Nicholson laat de auteur zien, hoe interessant en releverend
een echt dagboek zijn kan, al is de figuur waar het over gaat een ‘diplomaat van
het tweede plan’.
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Bisschoppen over de abortus provocatus
Enkele wijsgerige notities
Editoriaal
A.J. Leijen
Op 24 februari 1971 verscheen een bisschoppelijk schrijven van het Nederlands
1
Episcopaat over de abortus provocatus . Het verschijnen van een brief over dit
probleem op dit ogenblik is natuurlijk niet toevallig. In Nederland wordt van vele
kanten een liberalisatie bepleit van de abortuswetgeving en het valt te verwachten
dat binnen afzienbare tijd concrete voorstellen terzake het parlement zullen bereiken;
de discussie is trouwens reeds op dit niveau aangesneden.
Het bisschoppelijke schrijven heeft dan ook mede een politieke betekenis. Hier
en daar is gesuggereerd, dat de bisschoppen met dit stuk katholieke politici en
andere verantwoordelijken onder druk willen zetten om hen te weerhouden van een
liberalisatie van de wetgeving, of minstens dat zij het klimaat dwingend willen
beïnvloeden dat steeds meer ruimte aan de abortus wil geven. Onwelwillende
interpretatoren zien dan ook in het stuk een politieke manoeuvre.
Dat deze brief invloed zal hebben, zal wel niemand ontkennen. Maar het is niet
gerechtvaardigd om dit als een politieke manoeuvre te diskwalificeren. De
bisschoppen treden met hun schrijven in een strijdperk waar de discussies reeds
hoog zijn opgelaaid. Binnen die discussie geven zij hun weloverwogen en
geargumenteerde mening. Niemand kan hun dit recht ontzeggen. Men kan niet
aannemen, dat deze bisschoppen de illusie zouden hebben dat hun bijdrage op
zich de discussie zou beslissen; zij mogen er wel op rekenen dat hun bijdrage aan
de discussie serieus genomen wordt en dat men de argumenten naar hun waarde
zal schatten.
De grote lijnen van het schrijven zijn aan de geïnteresseerden inmiddels wel
bekend. De bisschoppen verdedigen het recht van het ongeboren leven. Zij menen,
dat ‘de menselijkheid van de huidige en toekomstige samenleving in het geding is’
en dat wij voor onze verantwoordelijkheid worden gesteld. ‘Het fundament voor deze
verantwoordelijkheid ligt in de eerbied

1

Op 16 december 1970 hebben de Belgische bisschoppen een brief over hetzelfde probleem
gepubliceerd. Het is duidelijk dat de gedachten van de auteur, hoewel zij aansluiten bij de
tekst van de Nederlandse brief, evenzeer gelden voor de brief der Belgische bisschoppen.
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en de zorg die wij aan ieder menselijk leven verschuldigd zijn, een eerbied waartoe
de christenen op bijzondere wijze geroepen worden door hun geloof in schepping
en verlossing’. Grote nadruk valt op de belijdenis van de Blijde Boodschap, waarin
de unieke waarde van iedere mens wordt beleden.
Vanuit deze optie wordt abortus als een opeisbaar zedelijk recht zonder meer
afgewezen. Niet ontkend wordt, dat er zich conflictsituaties kunnen voordoen ‘waarbij
noodgedwongen (hun) beslissing voor één van beide levens behoud betekent en
tengevolge daarvan voor het andere beëindiging’.
Opmerkelijk is dat in het schrijven tot tweemaal toe ‘maatschappij-kritische’ notities
zijn ingeweven. De eerste heeft betrekking op de sociale vooroordelen die druk
uitoefenen op jonge mensen, ‘zoals de mening, dat men zonder sexuele omgang
niet kan uitgroeien tot een volwaardig mens’. De tweede is nog opmerkelijker.
Gewezen wordt op een ernstig sociaal probleem ‘in zoverre de huidige structuur
van onze maatschappij het voltooien van een zwangerschap en het grootbrengen
van een kind voor vele vrouwen bemoeilijkt.... Er ontbreekt iets aan het menselijk
klimaat waarin wij allen leven’.
Deze korte aanduidingen mogen volstaan ter informatie om op dit schrijven van
de bisschoppen verder te reflecteren.
Het eerste wat opvalt, is wel, dat de bisschoppen zich bij hun stellingname tegenover
het probleem van de abortus hebben laten bepalen door de overtuiging dat wij
eerbied en zorg verschuldigd zijn aan ieder menselijk leven en dat de christenen
op bijzondere wijze tot die eerbied zijn geroepen door hun geloof in schepping en
verlossing. Een dergelijke overtuiging en formulering ervan toont weer eens aan
dat de oude en klassieke discussie in de theologie over de verhouding van natuur
en genade nog altijd actueel is. Er is hier sprake van een specifiek christelijke
verantwoordelijkheid, die echter wordt gearticuleerd binnen een algemeen-menselijke
verantwoordelijkheid voor ieder menselijk leven. Het appèl dat van dit schrijven
uitgaat, richt zich zo via christenen toch tot alle mensen op grond van argumenten
die zich als redelijk aandienen voor ieder redelijk denkend mens.
Het klassieke probleem van de verhouding van natuur en genade willen we hier
laten rusten en ons beperken tot het schrijven van de bisschoppen zoals dat zich
geargumenteerd richt tot ieder redelijk denkend mens. Gevraagd kan worden naar
de waarde van deze argumenten, ook zonder specifiek christelijke waarden in het
geding te brengen (maar wat is hier specifiek christelijk?).
Men kan zich van dit schrijven afmaken met de opmerking dat we nu
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eenmaal leven in een pluriforme samenleving, waarin verschillende zedelijke
opvattingen naast elkaar bestaan die op geen enkele wijze met elkaar in relatie
staan en die ieder voor zich gerespecteerd dienen te worden. Die pluriformiteit is
een feit, maar het zich erbij neerleggen is een aantasting van het ethos dat wij
moeten opbouwen om een menselijke samenleving te verzekeren. Wat zich binnen
een ethos aandient als ethisch geldig, dient zich aan met een universele pretentie.
Een ethische keuze die zichzelf serieus neemt, is een keuze die namens en voor
alle mensen wordt gedaan en die zich daarom dan ook uitlevert aan de discussie
onder principieel alle mensen, opdat zij op haar waarde wordt getoetst en
geaccepteerd kan worden. In iedere ethische keuze en iedere ethische
verantwoording van die keuze ligt de eis tot universaliteit besloten. Iedere ethiek
dient zich aan als een poging om onder woorden te brengen wat menswaardig is
zonder meer en daarom geëerbiedigd dient te worden. Ook een christelijke ethiek
heeft die pretentie; als zij die met zou hebben zou zij onmiddellijk vervallen tot een
sektarische groepsethiek, die niets zou hebben te bieden aan de menselijke
samenleving. Op zoek naar wat werkelijk menswaardig is tracht iedere mens en
iedere groep van mensen bij te dragen tot de ‘orthologie’, tot de rechte wijze van
spreken, om Aristoteles te variëren. Het gaat erom dat wij in ons ethisch spreken
het menswaardige treffen, opdat ons handelen menswaardig zal zijn.
Toegespitst op het probleem van de abortus: we zijn op zoek naar het rechtzinnige
spreken dat ons handelen leiden kan. De keuze die wij doen, doen wij namens en
voor alle mensen. Dat wil zeggen, wij doen principieel een universele keuze, een
keuze die wij ten aanzien van alle mensen verdedigen kunnen.
De oude Aristoteles kan op dit probleem nog altijd inspirerend werken. Hij wist
van het proces van gissen en missen, dat zich in het zedelijk handelen van mensen
voltrekt en hij bewaarde steeds een zekere scepsis ten aanzien van de algemene
geldigheid van ethische uitspraken. Maar hij was er diep van overtuigd, dat ethiek
naar haar diepste intentie steeds het zoeken moest zijn naar een ‘orthos logos’,
naar een rechtzinnig woord dat het menswaardige zonder meer tot uitdrukking
brengt.
Daarvoor verwijst Aristoteles steeds naar de wijze en prudente mens. De prudente
mens is in staat om het goede te herkennen dat allen gemeenschappelijk is en dat
tegenover iedere ander staande gehouden kan worden (Ethica Nicomacheia, Boek
VI, hoofdstuk 6). Dat wat goed is zonder meer, is niet onmiddellijk evident, slechts
door een serieuze omgang met de vragen en verantwoordelijkheden waarvoor we
worden gesteld, kan daarin enig licht worden gebracht. Het oordeel van de wijze
en prudente mens is hiervoor richtinggevend.
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Wanneer wij dat inzicht van Aristoteles hier in herinnering roepen, dan is dat omdat
het ons bewustzijn scherpt voor een inzicht waarvan we door een diepe historische
kloof verwijderd zijn geraakt, maar dat ons toch oorspronkelijke aanzetten biedt.
Wat Aristoteles op het oog schijnt te hebben wanneer hij spreekt over de ‘orthos
logos’ (in de middeleeuwen hernomen als ‘recta ratio’) lijkt ver verwijderd van wat
wij verstaan onder algemeengeldigheid van ethische uitspraken en het zou goed
zijn om ons te realiseren door welke ontwikkelingen wij van die zeer oorspronkelijke
inzichten verwijderd zijn geraakt.
Nu zijn woorden als universaliteit en algemene geldigheid onder velen niet zeer
geliefd wanneer het over ethiek gaat. Wij staan daar huiverig tegenover, omdat we
maar al te goed weten dat ze in hun huidige gebruik afkomstig zijn van een
verlichtingsfilosofie van de achttiende en negentiende eeuw, die in feite de
rechtvaardiging was van een liberale en burgerlijke samenleving. In die samenleving
is de burger (in de zin van bourgeois) de drager geworden van universele menselijke
rechten en eisen. En men hoeft niet per se door de kritiek van Marx te zijn
heengegaan om in te zien dat deze zogenaamde universaliteit precies de formulering
is van een zeer particuliere vorm van mens-zijn, namelijk die van de liberale burger.
Het inzicht in dit particulier karakter van de eisen van menselijkheid maakt ons dan
ook terecht kopschuw voor alle mogelijke universele rechten en eisen.
Maar dit kritische inzicht zal ons ook waakzaam maken waar we het probleem
van de abortus onder ogen zien. Want het poneren van een zedelijk recht op abortus
vertoont verdacht veel gelijkenis met de oude rechtvaardiging van de idealen der
bourgeoisie. Zoals dáár een bepaalde groep van mensen eenvoudig niet in het zicht
kwam van de ‘droits de l'homme et du citoyen’ (namelijk het proletariaat), zo kan
ook nu het appèl van nieuw menselijk leven worden genegeerd, terwille van het
belang van mensen die het recht in possessie hebben en in staat zijn hun belang
af te schermen tegen zulke aanspraken. Wanneer het bisschoppelijke schrijven aan
het einde opmerkt dat de situatie wijst ‘op een geestelijk probleem, dat niet door
organisatorische maatregelen kan worden opgelost’ en op het feit dat ‘er iets
ontbreekt aan het menselijke klimaat waarin wij allen leven’, dan zal door deze
woorden ongetwijfeld een gevoelige snaar worden geraakt bij de meer
maatschappij-kritisch ingestelden.
Niettemin willen we het wagen om de eis tot universaliteit en algemene geldigheid
in de ethiek te handhaven. Maar dan gaat het ons niet meer om die abstracte en
formele universaliteit die wordt opgeëist door een eveneens abstract en formeel
subject, maar dan gaat het ons om die heel concrete universaliteit van een menselijke
samenleving die op zoek is naar een juiste en rechte wijze van spreken voor een
juist en rechtvaardig handelen.
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Voor die concrete universaliteit heeft Aristoteles oog gehad; aan ons is de opdracht
om deze opnieuw te bedenken door de historische zinswendingen heen.
Die concrete universaliteit komt ons naderbij, wanneer we haar articuleren in
oppositie tot de abstracte universaliteit van de ‘Aufklärungsphilosophie’. De concrete
universaliteit die ons voor ogen staat zouden we kunnen omschrijven als het
openhouden van de dimensie van ‘alteriteit’, in de zin van Levinas. Dan houdt zij in
dat zij openstaat voor de ander als andere en voor iedere ander. Het ethos is dan
naar zijn meest fundamentele aard het openhouden van die dimensie. Iedere ethiek
die deze dimensie geweld zou aandoen, zou haar eigen wezen verloochenen, zij
zou daardoor niet meer zijn dan rechtvaardiging van een groepsbelang. Zij zou haar
eis tot universaliteit verkrachten door een particuliere situatie te verdedigen.
Dit wordt ons nog duidelijker wanneer we inzien dat universaliteit, die door de
ethiek wordt nagestreefd, wordt ontkracht door precies de abstracte en formele
uitzegging ervan. De dimensie van alteriteit, waarin de ander zich als ander kan
aandienen, wordt immers op de meest slimme wijze geweld aangedaan door haar
te neutraliseren en te generaliseren. De alteriteit van de ander wordt dan weliswaar
niet zonder meer ontkend, maar zij wordt bereikt door een abstracte essentie heen,
die is en niet is, waardoor zij op een neutraal niemandsland onschadelijk wordt
gemaakt. Abstracte universalisering is dan meteen de mogelijkheid tot toe-eigening
en onderwerping. (De eeuw van de verlichte rede is niet toevallig de eeuw van de
kolonisering en het kapitalisme).
Het vraagstuk van de abortus zouden we willen zien in de context van die concreet
opgevatte universaliteit. Op die manier wordt het van meet af aan gesteld binnen
een wijder kader, waarvoor onze kritische zin zich steeds meer scherpt. De
bisschoppelijke brief over de abortus wijst daarop zeer terecht. Zij noteert die kritische
zin in de vragen omtrent de doodstraf, de oorlog en gewelddadige sociale en politieke
verhoudingen. Men kan het wellicht betreuren dat de reflectie binnen het kerkelijk
denken zich altijd wat laat aandient wanneer het over zulke vraagstukken gaat en
er zo snel bij is wanneer zulke onmiddellijke problemen als abortus aan de orde
worden gesteld. Wanneer de bisschoppen schrijven dat de eerbied ook het
uitgangspunt moet zijn bij de benadering van het abortus-vraagstuk, komt de wens
op om de zaken om te keren en te vragen of de duidelijkheid van het uitgangspunt
bij de benadering van het abortus-vraagstuk wellicht ook niet gehanteerd kan worden
bij de benadering van gewelddadige sociale en politieke verhoudingen.
Maar met dat uitgangspunt zijn we het volledig eens. Het bisschoppelijk schrijven
geeft volle aandacht aan de concrete universaliteit die we boven
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trachtten te omschrijven, wanneer het schrijft dat het gaat om een toekomst voor
allen.
In dit licht kan men onmogelijk spreken van een zedelijk opeisbaar recht op
abortus. Een zedelijk recht op abortus zou het ethos - de concrete orde van het
menselijke - op een fundamentele wijze ontkrachten, door deze orde eigenmachtig
in te perken. Abortus is een weigering om een plaats in te ruimen voor de vraag om
opgenomen te worden in de gemeenschap van mensen.
Daaruit volgt dat abortus evenmin als een wettelijke mogelijkheid kan worden
omschreven. Recht en wet zijn er op de eerste plaats voor om de ruimte van het
menselijke open te houden. Een rechtsorde die abortus legaliseert, ontkracht zichzelf.
Niet ten onrechte wordt legalisering van de abortus door velen aangevoeld als een
gevaar dat ook de reeds bestaande subjecten bedreigt, doordat het klimaat wordt
opengebroken naar legalisering van euthanasie en eugenese.
Daartegenover zou men kunnen opwerpen dat legalisering van de abortus niet
wordt overwogen vanuit ethische overwegingen, maar om een groter kwaad, namelijk
dat van de illegale abortussen, te kunnen bestrijden. Een wetgeving die de princiepen
hooghoudt, maar geen maatregelen treft om het kwaad te bestrijden, vervalt tot een
hypocriete situatie. Daartegenover valt op te merken dat de hypocriete situatie niet
zozeer wordt veroorzaakt door een wet die zich aan de zijde van het ongeboren
leven stelt en dit beschermt, maar dat de dubbelzinnigheden worden opgeroepen
doordat naast het erkennen van een fundamenteel recht enerzijds, aan de andere
kant niet tegelijk wordt gezorgd voor positieve voorwaarden om het leven dat zich
aandient en vraagt om opgenomen te worden in de gemeenschap van mensen,
optimale levenskansen te bieden.
Tenslotte dit: er is een marge denkbaar waarbinnen abortus als een noodoplossing
aanvaardbaar is of minstens getolereerd kan worden. Voor die marge is een wijziging
van de abortuswet niet nodig. Een noodoplossing in een situatie van onmacht is
niet vatbaar voor een wet. Waar de condities worden geschapen dat dergelijke
beslissingen op een gewetensvolle wijze kunnen worden genomen, kan
strafvervolging uitblijven. Zulke beslissingen kunnen echter niet worden verheven
tot het niveau van de ‘orthologie’, waar de ruimte van het menselijke wordt
opengehouden.
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Paulo Freire: opvoeding als bevrijding
Alberto Silva
De analyse van de maatschappelijke situatie in Latijns-Amerika neigt er de laatste
jaren steeds meer toe, deze te zien als het resultaat van een proces van
overheersing. ‘Overheersing’ is een radicalere term om onze onderontwikkeling te
omschrijven dan bijvoorbeeld ‘economische afhankelijkheid’. Natuurlijk is die
overheersing in de eerste plaats van economische aard: historisch gezien hangt de
onderontwikkeling meestal samen met de uitbreiding van het industrieel kapitalisme.
Maar tegelijk daarmee zijn de ontwikkelde landen ook altijd meer macht gaan
uitoefenen op andere, minder direct economische gebieden: de politiek, de cultuur.
De relatie ontwikkelde - onderontwikkelde leidde aldus tot een relatie overheerser
- overheerste. Uit de afhankelijkheid die daaruit voortvloeit, volgt dan weer dat wij
niet alleen op economisch gebied de wet gedicteerd krijgen, maar dat ons ook
theorieën opgedrongen worden die onze situatie moeten verklaren, in de praktijk
echter de reële situatie toedekken. Zo ontstaat de ergste vorm van vervreemding:
zozeer worden wij door anderen overheerst, dat wij afstand doen van het recht om
onze wereld op onze eigen manier te verklaren.
Zo'n geïmporteerde ideologie was bijvoorbeeld de economische theorie van de
onderontwikkeling die in de V.S. opgeld deed in de jaren vijftig. Onderontwikkeling
was alleen een kwestie van economische en technische ‘achterstand’; die was
gemakkelijk in te halen als maar de nodige maatregelen werden genomen; van
Latijns-Amerika was zonder veel moeite een moderne, industriële
‘massa-maatschappij’ te maken, waarbij het Yankee-systeem dan natuurlijk model
1
stond . Deze theorie werd door de feiten weerlegd; men ging inzien dat de
economische situatie van het subcontinent voortvloeide uit zijn ‘afhankelijkheid’.
Maar ook deze analyse blijft nog onvolledig: ze benadert het fenomeen van de
overheersing uitsluitend via de economische relaties, herleidt het tot een direct en
automatisch gevolg van

1

Zo bijvoorbeeld de theorie van de Amerikaanse economist Rostow, in The process of economic
growth.

Streven. Jaargang 24

690
een bepaald type van arbeidsverdeling. Ze laat een andere dimensie in de schaduw
die kenmerkend is voor de overheersing en voortvloeit uit ons koloniaal verleden,
uit de culturele en maatschappelijke voorwaarden die de bezetting en de
economische uitbuiting van het subcontinent mogelijk hebben gemaakt. Alleen van
daaruit kan het ontstaan verklaard worden van instellingen die gericht zijn op de
verdrukking van mensen door mensen.
Steeds meer gaan Latijnsamerikaanse historici het begrip ‘koloniale erfenis’
hanteren om te wijzen op het voortbestaan van de koloniale conditionering, die de
continuïteit verzekert tussen het koloniale regime waaronder wij twee, drie eeuwen
geleefd hebben en het zogenaamd democratische bestel van vandaag. Zij laten
zien hoe onze maatschappijvormen ontwikkeld zijn in functie van de landeigendom
2
en steunen op de dialectiek van meester en knecht . Lees je de geschiedenis van
Latijns-Amerika in dat perspectief, dan zie je hoe de economische overheersing
gedubbeld wordt door symbolische conditioneringen. Het hardnekkig voortbestaan
van vele leef- en denkgewoonten - waaruit onze ‘culturele’ afhankelijkheid moet
blijken - vindt zijn oorsprong, zo niet zijn verklaring, in de maatschappelijke
omstandigheden die het ontstaan ervan hebben bepaald. Alleen een analyse van
dat vervreemdend verleden en van de psychologische mechanismen ervan maakt
het mogelijk het probleem van de sociale verandering - én van de revolutie - in
Latijns-Amerika correct te formuleren. Sociale verandering - revolutie - die alleen in
politiek-economische termen wordt gedacht, is gedoemd tot mislukking.
Tegen de achtergrond van deze ‘mentale kolonisatie’ moeten de ideeën en het
werk van de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire worden gezien. Van hem stamt
het neologisme conscientizaçao (bewustwordingsproces) en het burgerrecht dat dit
nieuwe woord in de hele wereld verworven heeft, getuigt van de invloed die van
deze man uitgaat.

Cultuur van het zwijgen
Heel het werk van Paulo Freire steunt op de - klassieke - vaststelling, dat aan een
infrastructuur van overheersing een geheel van voorstellingen en gedragingen
beantwoordt die er zowel de weerspiegeling als het gevolg van zijn. Dit geheel van
leef- en denkpatronen, die zich sinds de Spaanse en Portugese kolonisatie in de
plattelandsbevolking van de meeste Latijnsamerikaanse landen gevormd hebben,
noemt Freire ‘de cultuur van het zwijgen’.

2

Cfr. vooral Tulio Halperin Donghi, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, 1969,
pp. 11-73.
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Het koloniale systeem kon niet anders dan het volk tot zwijgen brengen. In de eerste
plaats opgezet als een handelsonderneming, kon het moeilijk tot beschaving leiden.
De Europese kolonisatoren vormden slechts een minderheid tegenover de
inboorlingen en van een reële integratie is nooit sprake geweest. Toen de
conquistadores het fabelachtige goud niet vonden dat hun was voorgespiegeld,
maakten zij zich meester van de grond. De autochtone bevolking werd in dienst
genomen op de haciendas, ‘beschermd’ door de nieuwe heren. Binnen de structuur
van het grootgrondbezit - enorme uitgestrektheid van de grond, autarkische
economie, arbitraire eisen van de heer, geen communicatie met de buitenwereld
(geen scholen, geen kranten, geen verenigingen) - was sociale uitwisseling praktisch
3
onmogelijk . De boeren hebben deze overheersing des te gemakkelijker stilzwijgend
aanvaard omdat zij er hun eigen situatie op andere gebieden in herkenden, met
name op militair en politiek gebied, waar de willekeur van het overheidsgezag
gepaard ging met die van de priester, vertegenwoordiger van een absolute,
levensvreemde leer. Door hun zwijgen, hun passiviteit, hun afzijdigheid bij de
besluitvorming hebben zij die overheersing niet alleen aanvaard, maar ook zelf
bekrachtigd. ‘Het zwaartepunt van ons privé en openbaar leven ligt buiten ons’, bij
4
de vertegenwoordigers van de economische, politieke en religieuze macht .
Twee, drie eeuwen van lijdzaamheid en afzijdigheid onder een koloniaal regiem
verklaren het ontstaan van een ‘mentaliteit van overheersten’. Want de overheersing
bleef natuurlijk niet beperkt tot fysieke of politieke verdrukking. Wie overheerst wordt,
is pas helemaal van zichzelf vervreemd wanneer hij in zijn zwijgen en zijn
lijdzaamheid de taal en het denken van zijn meesters gaat inlijven. Het bewustzijn
van de overheerste gaat dat van de heerser ‘assimileren’: de plattelandsbevolking
maakt zich een manier van denken en een wereldbeschouwing eigen die haar
situatie niet alleen in stand houden, maar ook nog rechtvaardigen. De willekeur van
de overheersing wordt op die manier versterkt door de macht welke de slachtoffers
zelf haar, vaak onbewust, toekennen. Aan het geweld dat hem door de meester
wordt aangedaan, beantwoordt de zelfmystificatie van de slaaf, die zichzelf wijsmaakt
dat er nu eenmaal verdrukking móet zijn. Dit mechanisme ligt ten grondslag aan
het ‘verdrukte bewustzijn’. Op de overmacht van de meester reageert de verdrukte
met hetzelfde fatalisme als op de overmacht van de natuur: ‘Het is de wil van God...
het is nu eenmaal zo... dat is nu eenmaal ons lot’. Hij adopteert de mythen die hem
machteloos maken; hij kruipt in het systeem dat van hem een slaaf maakt; uiteindelijk
gaat hij,

3
4

P. Freire, Educatión como práctica de la libertad, Santiago de Chile, 1968, pp. 63-78 en 130.
P. Freire, Sobre la actión cultural, Santiago de Chile, 1969, p. 67.
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ontologisch, een rechtvaardiging voor zijn ellende zien in zijn intrinsieke
minderwaardigheid. Freire citeert het voorbeeld van een discussie over het toezicht
op een hacienda dat een echt politiesysteem was geworden; de landarbeiders zelf
rechtvaardigden dit systeem met de overweging: ‘De ene mensen zijn geboren om
te werken, de anderen deugen er niet voor. De eersten hebben geen toezicht nodig,
5
de anderen moet je dwingen, als beesten’ .
Zo ‘geïnterioriseerd’ in het bewustzijn van de verdrukten werkt deze cultuur van
het zwijgen diep en lang door. Nog lang nadat hun situatie veranderd is, wordt hun
gedrag erdoor bepaald. Typisch is bijvoorbeeld de mentaliteit van de Chileense
boeren. De landhervorming (waar Freire vier jaar aan heeft meegewerkt) gaf hun
grond en machines in handen, maar hun mentaliteit is daardoor niet wezenlijk
veranderd. Velen beschouwen zich nog altijd niet als verantwoordelijke eigenaars
(de echte ‘baas’ is voor hen nog altijd de onteigende landeigenaar); anderen gaan
zich net zo despotisch gedragen als hun vroegere heren, zo sterk hebben zij het
6
personage van de meester geïnterioriseerd .
Het werk van Paulo Freire, de oorspronkelijkheid, het belang en de grondprincipes
ervan zijn slechts te begrijpen tegen deze achtergrond. Bevrijding is niet denkbaar
in louter economische termen; verandering van de infrastructuren is niet mogelijk,
niet duurzaam, niet efficiënt, als er niet een waarachtige bevrijding van het bewustzijn
aan voorafgaat. Dat is het uitgangspunt van Freire's pedagogie.

Een pedagogie van de bevrijding
In een samenleving waarvan de dynamiek van de structuren leidt tot verslaving van
7
het bewustzijn, ‘is de heersende pedagogie die van de heersende klassen’ . Dat
wordt, in het bewustzijn van de overheersten, de ‘officiële’ en dus de enige ‘legitieme’
8
pedagogie; hun eigen cultuur wordt in hun eigen ogen ‘illegitiem’ . Freire spreekt
van een ‘vervreemding door onwetendheid’: de arme verabsoluteert zijn eigen
onwetendheid ten bate van de ‘baas’; alleen de baas weet wat je moet weten. Het
bestaande onderwijssysteem vindt in zijn eigen logica dan een prachtig instrument
om de status

5
6
7
8

P. Freire, Educación, p. 31.
P. Freire, Sobre la acción, p. 124.
Ernani Fiori, Aprender a decir su palabra, in Seul, Brussel, februari 1970, pp. 4 en 5. Fiori
maakt gebruik van een nog onuitgegeven werk van P. Freire, Pedagogía del Oprimido.
P. Freire, Extensión o comunicación, pp. 30-43. Cfr. ook Pierre Bourdieu, La Reproduction.
Eléments pour une théorie du système d'enseignement, Ed. de Minuit, 1970, pp. 38-39, 56-57.
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quo te bestendigen; onder voorwendsel van verbetering en ‘sociale integratie’
bestendigen onderwijs en opvoeding niet alleen de kloof tussen de klassen, maar
ze legaliseren ze ook.
Een systeem van verdrukking kan nooit een methode leveren om de verdrukte
te bevrijden: het zou zichzelf tegenspreken. In een samenleving die geregeerd wordt
door de belangen van overheersende groepen, klassen of naties, is opvoeding tot
vrijheid niet mogelijk zonder ‘een pedagogie van de verdrukte’, een pedagogie niet
alleen voor de verdrukte, maar een die van hemzelf uitgaat. ‘De weg van de bevrijding
moet die zijn van de verdrukte zelf die zich bevrijdt; hij is niet een ding dat men
9
vrijkoopt, maar een subject dat zijn eigen identiteit moet vormen’ .
Dat wil zeggen dat opvoeding erop gericht moet zijn dat de verdrukte zich bewust
wordt van de ware factoren die zijn persoonlijke of sociale situatie bepalen, bewust
ook van zijn ‘marginaliteit’ ten opzichte van de maatschappelijke ontwikkeling (hij
wordt erbuiten gehouden), om door dat bewustzijn ertoe gebracht te worden opnieuw
zijn eigen lot in handen te nemen. Zo wordt opvoeding een praxis van vrijheid en
wordt het perspectief van de vroegere pedagogie, die een praxis van overheersing
was, totaal omgekeerd. Opvoeding krijgt een andere inhoud: niet meer van bovenuit
volproppen met kennis, maar van onderuit bevrijden, vermenselijken. ‘Niemand
voedt een ander op, niemand voedt zichzelf alleen op; mensen voeden elkaar op,
10
door een gezamenlijke reflectie-en-actie-in-een op de wereld waarin zij leven’ .
Het traditionele opvoedingsbegrip wordt dan in drie verschillende richtingen
opengetrokken: 1) Opvoeding wordt een ‘proces van verandering’, door middel
waarvan de mens zich ontwikkelt door zichzelf te informeren en te veranderen, door
tegelijk de anderen en zijn wereld te informeren en te veranderen. 2) Het gebied
van de opvoeding wordt aldus verruimd: er wordt meer rekening gehouden met de
informele indirecte aspecten van de menselijke vorming, de technieken worden
telkens aangepast aan de nieuwe behoeften, aan de verschillende situaties zoals
ze beleefd worden. 3) Op die manier komt ook een nieuw cliënteel voor opvoeding
en onderwijs in aanmerking: de volwassenen.
Als vanzelf is uit deze principes een methode van alfabetisatie voortgevloeid. Al
meer dan twintig jaar is Freire bezig met volwassen analfabeten, niet alleen onder
de plattelandsbevolking, maar ook in het proletariaat en het subproletariaat in de
grote steden. Analfabetisme is in zijn ogen geen ‘ziekte’ die genezen wordt door
het toedienen van woorden; een analfabeet

9
10

E. Fiori, art cit., p. 4.
P. Freire, Sobre la acción, pp. 12-18.
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is niet iemand die niet bekwaam of die te lui is om te leren, die je dus tegen zijn wil
moet dwingen om te leren; alfabetisatie is iets anders dan wat ‘gemakkelijk gemaakt’
onderwijs voor achtergeblevenen, iets anders dan traditioneel onderwijs in verkorte
vorm. Freire's ervaring is, dat alfabetisatie van de massa pas efficiënt werkt wanneer
ze uitgaat van de socio-culturele context van de mensen zelf, in de mensen zelf een
proces op gang brengt dat hen creatief op zoek zet om de taal terug te vinden die
hun eeuwenlang onthouden is. Analfabetisme is in de grond niets anders dan het
gevolg van een langdurige onderdrukking van het recht van de mensen om zich uit
te drukken; als zodanig is het slechts de constateerbare, reflexe explicitatie van de
maatschappelijke structuur van de Latijnsamerikaanse samenleving.
Alfabetiseren is dus tegelijk de analfabeten opnieuw leren onder woorden te
brengen wat ze beleven én dit te doen als scheppers en getuigen van hun eigen
geschiedenis. Om de boeren de taal terug te geven die hun ontnomen is, moet je
echter van dichtbij hun ‘basis-taal’ kennen. Freire begint daarom altijd met een studie
van die concrete, lokale taalwereld. In gesprekken met de mensen ter plaatse gaat
een interdisciplinaire studiegroep op zoek naar die woorden en uitdrukkingen die
het meest existentieel geladen zijn, die het best de socio-culturele realiteit van het
volk blootleggen: hun aspiraties en frustraties, hun geloof en verwachting. Daaruit
worden enkele ‘basiswoorden’ geselecteerd; daarrond worden, met behulp van dia's
en tekeningen, concrete situaties beschreven en voorgesteld waarover de mensen
kunnen praten. Ze komen samen in groepjes, bijvoorbeeld bij één van hen thuis,
en vormen een ‘cultuurcel’. Zij ‘decoderen’ de concrete situatie die door de
studiegroep in code is gebracht; ze ontcijferen de inhoud en de sociaal-politieke
implicaties ervan. Het basis- of kiem-woord (dat meestal ook gekozen is in functie
van zijn fonetische rijkdom) wordt in beeld gebracht en ontleed in fonetische
basiselementen, die kunnen dienen om andere woorden te vormen, reeds bestaande
of nieuwe. Vertrekkend van niets, ontdekken de leden van de groep dat zij, hoe
ongeletterd zij ook zijn, hun eigen boeken kunnen schrijven: zij lezen teksten die zij
zelf al lerend hebben opgesteld.
De originaliteit van de methode bestaat in de vooropstelling dat ieder pedagogisch
project moet uitgaan van het reële levensmilieu, erdoor gevoed moet worden en
11
ernaar terugwijzen. Alfabetisatie wordt aldus bewustwording (conscientizaçao) die
leidt tot en geïntegreerd wordt in een praxis. Uitgaande van een klein aantal woorden
veroveren de analfabeten hun

11

‘Bewustwording’ en ‘conscientizaçao’ zijn niet helemaal hetzelfde. ‘Bewustwording’ overstijgt
al het magische bewustzijn, maar stoot nog niet door tot de ware oorzakelijkheden. Dat doet
pas de conscientizaçao.
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eigen taalwereld. Die woorden komen uit hun eigen ervaringswereld; door het
kritische werk in de ‘cultuurcel’ worden ze geïnterpreteerd en omgeduid en zo
teruggestuurd naar de concrete wereld van hun arbeid en hun strijd om het bestaan;
vanzelf zijn het nu uitdrukkingen geworden van een actie die hun wereld moet
veranderen. Want spreken is bezinning én actie. Spreken is een praxis: zich op de
wereld bezinnen om ze om te vormen. Dat is, ten eerste, geen privilege van enkelen,
dat is een fundamenteel mensenrecht. En ten tweede, mensen leren lezen en
schrijven kan zich dus niet beperken tot het min of meer geslaagde toepassen van
enkele technieken: het moet samengaan met kritische bewustwording van de
maatschappelijke realiteit. De ‘existentiële situaties’ waarover aan de hand van
tekeningen en dia's in de groepen gediscussieerd wordt, zijn dan ook zo opgevat,
dat ze een geleidelijke conscientizaçao mogelijk maken die vráágt naar een taal om
zich uit te drukken. Tien dia's brengen verschillende situaties in beeld die typisch
zijn voor de actie van de mens in de wereld: de natuur als de bemiddeling van de
ontmoeting van mensen, de ongeletterde en de geletterde cultuur, de omvorming
van de natuur door de menselijke arbeid, andere culturele creaties, enz.. Gaandeweg
gaat de mens zo zien hoe hij in een geschiedenis zit en afhankelijk is van de
maatschappij waarin hij leeft. Vanzelf komt dan de vraag op naar een democratisering
van de cultuur, die blijkbaar geen privilege is voor enkele uitverkorenen, maar
gewoon de manier waarop de mens leeft in zijn milieu. Vanzelf volgt dan weer het
uitdrukkelijke verzoek om te leren lezen en schrijven.
Dertig vergaderingen zijn voor deze mensen meestal genoeg om te leren lezen
en schrijven en een begin van kritische zin te verwerven. Als het alleen maar bij dit
korte contact bleef, was er echter nog niets definitiefs bereikt. Het gaat er niet om,
deze mensen wat woordjes bij te brengen, laat staan wat revolutionaire slogans
(dat zou alleen maar eenzelfde soort manipulatie zijn als die van de vroegere
methoden). Het doel ligt verder. Zij hebben nu leren inzien dat zij een eigen cultuur
bezitten, die tot nog toe altijd miskend is. Nu komt het erop aan dat zij deze ook zelf
verder tot ontwikkeling brengen.
Het ligt dan ook in de lijn van Freire's methode dat alfabetisatie slechts een
onderdeel is van een ruimere culturele actie. Aanvankelijk een methode om kleine
groepen mentaal te ‘bevrijden’, groeit ze vanzelf uit tot een ruim project van
democratisering van de cultuur, een mogelijke aanzet tot wat Mannheim eens een
‘militante democratie’ heeft genoemd.

Cultuur en politiek
Hoe rigoureus ook, Freire's methode blijft soepel en open, zodat ze telkens aangepast
kan worden aan de verschillende concrete situaties waarin ze
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gebruikt wordt en telkens weer boeiende verschuivingen te zien geeft. Ze wordt op
het ogenblik gebruikt in Guatemala bij Indianen van drie verschillende taalgroepen,
in landbouwcoöperatieven in Ecuador, bij de landhervorming in Chili, op de
Mexicaanse hoogvlakten, in de favelas van Buenos Aires; het revolutionaire bewind
in Bolivië gebruikt ze bij zijn grootscheepse alfabetisatie-actie; ze bewijst ook dienst
bij de maatschappelijk marginalen in de steden, zoals blijkt uit een ervaring enkele
jaren geleden in de buitenwijken van Montevideo. Maar uit het bovenstaande zal al
wel duidelijk zijn dat de overheid er niet overal even opgetogen over is. Na de val
van Goulart in Brazilië, 1964, was Freire een van de eersten die het land werd
uitgewezen.
Freire wil immers opvoeden tot een kritische sociale verantwoordelijkheidspraxis.
Opvoeding is in zijn ogen een dialectische onderneming: mens en wereld, beide
onvoltooid, staan voortdurend zo nauw in relatie met elkaar, dat de mens, wanneer
hij de wereld verandert, de gevolgen van zijn eigen verandering ervaart, door zelf
te veranderen de wereld verandert. Opvoeding is kritische bezinning op die
wisselwerking. De mens staat zo in de wereld, dat hij die wereld altijd veranderen
wil. Bezinning heeft dus slechts waarde als ze ingeschakeld wordt in actie. De
geobjectiveerde reflectie, die altijd geconditioneerd wordt door de plaats van het
individu in de maatschappij, kan verschillende stadia doorlopen: de magische
wereldverklaring achter zich latend, komt het bewustzijn eerst tot een vage, meestal
nog aan anderen ontleende opinie, vandaar tot een nog niet helemaal kritisch besef
van de feiten, tenslotte, in de conscientizaçao, tot een correcte en kritische kijk op
de werkelijke mechanismen van de menselijke samenleving. Maar altijd is het doel,
dat ‘bewustzijn’ leidt tot het in handen nemen van de eigen situatie om deze te
veranderen.
Dat betekent dat dit bewustwordingsproces nooit ‘neutraal’ kan zijn. Wie ‘neutraal’
onderwijs, een ‘neutrale’ opvoeding wil geven, bedriegt zichzelf en de anderen.
Iedere opvoeder heeft immers zijn eigen opties, de gevaarlijkste zijn diegene die
verborgen worden gehouden onder de mantel van de pedagogische autoriteit. Ieder
opvoedingssysteem gaat uit van opties, beelden, een wereldbeeld, van denk- en
actiepatronen waarvan de opvoeder meent en zegt dat zij de goede zijn, beter dan
andere. Probeert een systeem het conventionele of het willekeurige karakter van
de modellen die het wil overdragen, verborgen te houden, dan dient het alleen om
de bestaande cultuur, die van de machthebbers, in stand te houden.
Paulo Freire daarentegen speelt van meet af aan met open kaart. Geen neutrale
pedagogie, maar evenmin manipulatie. In plaats van de mensen zijn beslissing op
te leggen, leert hij de mensen zelf te beslissen, leert hij hun ook dat een beslissing
altijd betekent dat er nu ook iets gedaan moet
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worden. Vanzelf leidt dit tot een actieve kritiek op het gevestigde gezag - politieke
macht, wetenschap, religie en kerken - vooral in een samenleving als de
Latijnsamerikaanse die door velen nog beschouwd wordt als een clan waarvan de
chef recht heeft op leven en dood van alle leden.
Vanzelf leidt zulk een pedagogie tot politieke opties. Door zijn inzicht in de
complementariteit van een actie die zich voortdurend bezint en een bezinning die
zichzelf voortdurend toetst aan de praxis waartoe ze leidt, levert Freire een
waardevolle bijdrage in het debat over de verhouding tussen politiek en cultuur. Hij
kant zich tegen een opvatting van de cultuur als een aparte realiteit zonder reële
invloed op de maatschappelijke werkelijkheid; tegen een technocratische mentaliteit,
die de cultuur uitsluitend waardeert op haar resultaten en toepassingsmogelijkheden,
maar níet ziet dat deze altijd geconditioneerd zijn door een systeem van overdracht
(het schoolsysteem bijvoorbeeld) dat zoveel mogelijk afgestemd is op het
produktiesysteem; tegen een simplistische opvatting van de verhouding tussen de
maatschappelijke infrastructuren en de ‘culturele’ suprastructuren, die dan slechts
een machteloze afspiegeling zijn van de eerste. Met opzet definieert hij cultuur heel
vaag en algemeen: ‘het spoor van de mens in de sociale structuur’. Dat sluit alles
in wat de mens schept en herschept, alles wat zijn geschiedenis maakt. Cultuur
wordt dan de beeldzijde van het bewustzijn dat mensen, in en door hun actie,
verwerven van de verandering welke zij zelf ondergaan wanneer zij de wereld
veranderen, welke de wereld ondergaat wanneer zij zelf veranderen. Het gaat daarbij
helemaal niet om een pseudo-democratisering van de cultuur, die erin zou bestaan
dat systematisch schoon schip gemaakt wordt van de ‘bourgeois’-cultuur om nu de
cultuur van de ‘marginalen’ te bevoorrechten. Geen heil is te verwachten van enig
populisme, zij het van links of van rechts. De democratisering welke Freire voorstaat,
wil op alle niveaus - niet alleen dus op dat van de alfabetisatie - het aanschijn geven
aan een pedagogie die iedereen toegang verschaft tot het culturele patrimonium,
iedereen de instrumenten in de hand geeft om dit onder kritiek te stellen, iedereen
bekwaamheid verschaft om er 'n nieuwe, eigen, democratische cultuur te scheppen.
Welnu, zulk een democratisering is nooit te verwachten van de edelmoedigheid van
de bevoorrechten, die plotseling voor iedereen de cultuur open zouden stellen die
ze hun altijd hebben onthouden. Er zal strijd voor geleverd moeten worden, politieke
strijd. Cultuur is daarom nauw verbonden met politieke actie, niet om een ideologie
of een programma door te drukken (dan wordt ze gemakkelijk op sleeptouw genomen
door theoretici), maar om de voorwaarden te scheppen die een verandering van de
maatschappij effectief mogelijk maken.
Freire's ‘politieke’ opvatting van de cultuur betekent echter niet dat hij de
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massa rechtstreeks wil politiseren, zoals sommige demago-pedagogen. ‘Politiek’ is
zijn opvatting in deze zin, dat zij ervan uitgaat dat de mens, sprekend en dialogerend
wezen, pas echt mens wordt in dialoog en samenwerking met anderen. Een zwak
punt in zijn betoog is misschien dat hij bijna nergens expliciet melding maakt van
de klassenstrijd, die toch een wezenlijke dimensie is van iedere maatschappij. Hij
schijnt te geloven in een soort uiteindelijke verzoening die vanzelf voort zou vloeien
uit de kritische reflectie en de bewustwording. Hij schijnt daarbij niet altijd genoeg
rekening te houden met de eisen en de dwang van de economie. Tenslotte werkt
hij praktisch helemaal buiten de centra waar de intellectuele arbeid geleverd en de
sociaal-politieke beslissingen genomen worden. Uit wantrouwen tegen de instellingen
waar de officiële cultuur wordt doorgegeven, heeft hij zich bijna uitsluitend
beziggehouden met de marginale bevolking, het echte Lumpenproletariat. De vraag
is echter, of daar de leiders gevonden kunnen worden voor een bevrijdingsbeweging.
Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat uit Freire's methode nooit een echte
politieke beweging groeit. En een ander risico hangt samen met de vraag in welke
mate de methode geïnstitutionaliseerd kan worden: niet te veel, want dan verzandt
ze in bureaucratie; niet te weinig, want dan verliest ze haar efficiëntie.
Verschillende ontwikkelingen zijn mogelijk, zoals trouwens al blijkt uit de
verschillende manieren waarop de gevestigde machten naargelang de verschillende
situaties op Freire's actie reageren: in Brazilië is ze verboden, in Bolivië is ze
overgenomen, in Chili wordt ze schoorvoetend toegestaan. Eén ding is echter zeker:
in de praktijk is de methode een machtig middel gebleken om de ongerijmdheden
aan het licht te brengen van een systeem dat min of meer gebouwd is op de
overheersing van de ene mens door de andere. Haar welslagen in de toekomst
hangt voor een groot deel af van de - pedagogische én politieke - wijsheid waarmee
zij die ermee werken, de aspiraties van een tot bewustzijn groeiende massa weten
te verzoenen met de eisen van een telkens andere concrete situatie.
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Glorie en nawee van het kolonialisme
Th. P.M. de Jong
Nog altijd vormen studies over het imperialisme een belangrijk deel van met name
de Angelsaksische boekenmarkt. In deze kroniek moge aandacht worden gevraagd
voor enkele minder bekende aspecten, zoals die in recente studies naar voren zijn
gekomen.

Het commerciële kolonialisme (1415-1770)
Carlo Cipolla, een in het Engels publicerende Italiaanse economisch-historicus,
heeft een tweezijdige belangstelling. Enerzijds obsederen hem vraagstukken van
bevolkingsgroei en mate van alfabetisme; anderzijds besteedt hij aandacht aan
militair-technische aspecten van de westerse expansie. In de Penguin-serie zijn van
beide voorliefdes zijn belangrijkste studies verkrijgbaar gesteld. Van 1962 dateert
The Economic History of World Population. In 1965 publiceerde hij Guns and Sails,
dat handelde over de wijze waarop de Portugezen erin slaagden om het geschut
zodanig op hun schepen te monteren dat de wendbaarheid behouden bleef. Zij
hadden van de Arabieren het latijnse zeil ‘genaast’, zodat ook het laveren geen
problemen meer opriep. Met de nieuwe vondst erbij wisten zij de Arabische
machtspositie in het handelsverkeer in de Indische oceaan (rond 1500) te ontregelen.
Zo werden zij meesters van de Oosterse handel, steunend op hun maritieme bases,
zoals het fort Jezus te Mombassa, het station te Goa en van daaruit via allerlei
andere steunpunten tot Macao toe (China).
Guns and Sails verscheen nu in de Penguin-serie tesamen met een recentere
1
studie over Clocks and Culture . De klok is inderdaad een opvallend aspect in de
westerse samenleving, althans het gebruik ervan. De klok was evenals het buskruit,
de drukpers en het kompas in China bekend lang voordat Europa er mee
experimenteerde. Doch dat laatste woord onthult

1

Carlo Cipolla, European Culture and Overseas Expansion, Penguin Books, 1970, 201 pp.,
6/-. Van het overige verdient vermelding Literacy and Development in the West, dat in 1969
als Pelican op de markt kwam.
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de typische houding van het Westen: het zoeken naar toepassingen ervan op het
terrein van handel, economie, oorlogvoering en zeevaart. In de 18e eeuw had in
Engeland de Board of Longitude een prijs beschikbaar gesteld voor degene die een
klok kon fabriceren die op lange zeereizen weinig verschil zou laten zien met de
Greenwich-tijd. Admiraal Cook nam in 1770 een door Harrison vervaardigd exemplaar
mee, dat na 3 jaar, bij terugkomst in Engeland, slechts zeven minuten had verloren.
Harrison kreeg de beloning en het Westen was weer een stapje verder in
nauwkeurige plaatsen tijdbepaling. Deze klok stelde de navigator in staat het snijpunt
van lengte- en breedte-graad te bepalen: eerst toen was het tijdperk van het ‘gegist
bestek’ - en dus het veelvuldig verdwalen op zee - ten einde.
Europa voelde nieuwe trots bij het verkavelen van de onbekende wereldzee. Cook
maakte b.v. een eind aan de mythe rond Terra Australis. Men had tot dan toe
aangenomen dat Australië een uitloper was van het zuidpool-gebied. Nu kreeg het
continent een eigen identiteit. Vanaf 1788 begonnen de Engelsen het land in cultuur
te brengen. Eerst door het zenden van gedetineerden. In de 19e eeuw onder leiding
van Edward Wakefield door kolonisten die een nieuw systeem van kolonisatie gingen
praktiseren. Men ging niet op individualistische manier aan het werk, maar verkavelde
het land. Er werd een soort omslagstelsel ingevoerd, zodat men een
gemeenschappelijke schatkist kreeg waaruit nieuwe kolonisaties werden bekostigd.

Interval (1770-1870)
Terwijl Cook en Bougainville de Stille oceaan verkenden, was in Europa onder
Franse filosofen en Engelse economisten een beweging ontstaan tegen het oude
kolonialisme. Adam Smith, Mirabeau-Père, Turgot, Abbé Raynal en anderen waren
van mening dat Europa drie fouten had gemaakt: men had de exploitatie van de
wereldhandel aan monopolistische compagnieën toevertrouwd; op die wijze was
de aandacht voor de ontwikkeling van de thuismarkt verwaarloosd; de
buiten-Europese mens was gecorrumpeerd evenals zijn koloniserende breeder uit
Europa zelf. Cook en Bougainville hadden niet zoveel op met dit mengsel van
schuldgevoel, klein-Europees denken en vage nostalgie. Door artsen, cartografen,
voedseldeskundigen en geschoolde zeelieden mee te nemen, wilden zij laten zien
dat kolonisatie een culturele arbeid kon zijn van hoog niveau. Cook ging zelfs zover,
dat hij inlandse hoofden van Tahiti en Hawaï meetroonde naar Engeland, waar zij
onderwijs kregen om daarna als ‘betere’ mensen terug te keren naar hun
stam-eilanden.
Doch het ‘oude’ kolonialisme was daarmee ten einde. Zorg voor de inlandse
bevolking werd een centrale paragraaf in het handboek van de koloni-
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sator nieuwe stijl. De ontwikkelingsleer heeft dan ook 18e-eeuwse bronnen. Er bleef
tot 1870 een zekere afkeer bestaan van politieke consolidatie. Men kan dan ook
ten aanzien van de periode 1770-1870 het beste spreken van een Interval in het
Europese kolonialisme. Schuldgevoel en aarzeling; het laten prevaleren van
wetenschappelijke speurtochten boven slavernij; het vooropstellen van
handelseconomische aspecten boven politieke macht. Eerst na 1870 zouden deze
tendenties weer samen worden getrokken in een meer geconcentreerde beweging.
Die van het ‘moderne imperialisme’.
Toch heeft recent onderzoek laten zien dat Europa ten tijde van dit Interval - toen
het in zijn houding geen drift naar wereldbeheersing etaleerde - door de druk van
de economische feiten (afzetkansen voor de produkten van de industriële revolutie)
allerlei steunpunten in de wereld heeft verworven. Seeley zei reeds in 1884 dat
Engeland zijn tweede wereldrijk verwierf in een ‘absentee of mind’. Recentelijk heeft
Semmel de gang van zaken in het Interval beschreven, waarbij hij liet zien hoe in
deze periode van dekolonisatie toch de startblokken zijn neergezet voor de nieuwe
opgang. Van daaruit konden na 1875 de magisch-gezagvolle leiders van het moderne
imperialisme - met hun stoomschepen, telegraaf, grote kapitalen en korpsen
geschoolde bestuursambtenaren - de wereld een ander aanzien geven. In de periode
1875-1942 (val van Singapore) is bestuurstechnisch en economisch de
2
interpenetratie van machten, markten en cultuurstijlen op gang gekomen .

Macht zonder glorie? (Beschouwingen nà 1845)
Voor ieder die zijn geschiedenislessen niet is vergeten, kleven aan de
machtsusurpatie van Cecil Rhodes, onze eigen generaal Van Heutsz en overige
‘imperialisten’ smetten. Toch laten de historici zich daardoor niet verleiden tot een
‘schuld-tirade’. Immers in een wereld zonder macht en onderwerping zouden zij waarschijnlijk met hun instemming overigens - het werk kunnen laten voor wat het
is. De aflossing van de wacht - Europa uit het zenith en Amerika en Rusland als
eens de Christen en de Arabier aan de top - heeft het blikveld gewijzigd. En die
ommezwaai moeten historici verklaren.
Men kan hierbij enkele richtlijnen onderkennen: het niet meer geoccupeerd-zijn
met macht kan ruimte bieden om de eigen prestatie te onderzoeken en te vergelijken
met machtshandelingen van oudere of meer recente datum. In Engeland ziet men
allerwegen een onderzoek naar de merites

2

Bernard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism - The Empire of Free Trade and
Imperialism (1750-1850), Cambridge University Press, London, 1970, 250 pp., £ 3,50.
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en grenzen van het eigen imperium; in Amerika vindt men naast vergelijkingen met
het Romeinse imperium, tevens aandacht voor het schuldaspect (verpesten de
Amerikanen de wereld niet?) èn voor de prestaties van de Europese mogendheden.
Uit deze laatste school ontstond de studie van Donald C. Gordon - The Moment of
Power - waarbij hij afscheid neemt van de houding der Amerikaanse historici kort
na 1945. Toen immers beschouwde Amerika zich als anti-koloniaal en leken de
Europeanen achterlijke feodale figuren. Nu is Amerika verwikkeld in soortgelijke
perikelen en vraagt men zich af of die Europeanen wel zo dom waren als ze toen
leken. Gordon onderzoekt de bronnen van de macht, de grenzen eraan gesteld, het
apparaat der machtsuitoefening, de economische desiderata, de arrogantie en de
afbrokkeling. Zulks in het geval van Engeland. Zijn analyse is sober en verhelderend
voor, dunkt me, welke historicus dan ook die met de vraag naar de
3
machtsverhoudingen worstelt .
Ik dacht niet dat precies hetzelfde gezegd kon worden van de analyse van de
Rotterdamse sociologen Van Doorn en Hendrix. Hun studie berust op notities die
zij maakten als Nederlandse militairen tijdens de politionele acties. Tot uitgave kwam
het eerst toen de Nederlandse oorlogsmisdaden via Volkskrant en VARA
oud-strijders, regering en archiefdiensten in verwarring brachten. De beide sociologen
hebben de dekolonisatie terecht gezien als een machtsconflict: doch teveel als een
conflict van de machtige tegenover de machteloze. Dan begint men al gauw
mededogen te krijgen met deze laatste en weerzin tegen de usurpator. De schrijvers
onderkennen daardoor te weinig de verschillen in ideologie en belangenpositie
tussen bedrijfsleven en binnenlands bestuursapparaat. Na 1945 werden deze eerst
geleidelijk in elkaars armen gedreven.
Doch voordien waren zij verdeeld. Iedere groep had zo zijn binding aan de ‘eigen
versie’ van de beschavingsmissie. De ondernemers vonden groots economiseren
en gezagvol handelen de beste garantie voor het geluk der inlanders. De
bestuursambtenaren, opgeleid in Leiden en Utrecht, zochten het meer in patronage
van ambtelijke intellectuelen over bevolking en ondernemers. De nieuwe inheemse
intelligentsia streefde op haar beurt naar patronage: en dat het deze uiteindelijk
gelukt is de overwinning te behalen, dankt zij niet aan een betere kijk op de belangen
van de bevolking. Hoogstens heeft hier de wet van de gelijke huidskleur gewerkt
4
en het belang dat de V.S. en Rusland hadden bij Europa's ondergang . Terecht

3
4

Donald C. Gordon, The Moment of Power - Britain's Imperial Epoch. - Prentice-Hall Int.,
Englewood Cliffs, N.J. 1970, 178 pp., 30/-.
J.J.A. van Doorn / W.J. Hendrix / Ontsporing van Geweld. Over het nederlands indisch /
indonesisch conflict, Universitaire Pers Rotterdam. Rotterdam, 1970, 311 pp., f 14,90.
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overigens analyseren zij de oorzaken van het
‘sluit-de-ogen-voor-geweld-in-eigen-huis’ complex. Doch de eerste bron daarvan
ligt in de behoefte aan binding, die mensen bijna automatisch voert tot voogdij over
zichzelf en anderen. De meer ‘structurele’ oorzaken die de auteurs vermelden, lijken
daarbij ‘hulplijnen’.
Tot slot: de Europese intellectueel begint terug te slaan. Ik doel hier op de studie
van Claude Julien, Het Amerikaanse Imperialisme, dat met een voorwoord van Prof.
Röling verscheen. Julien is redacteur buitenland van Le Monde. Hij laat zien hoe
ver terug - tot aan de Founding Fathers - het Amerikaanse mysticisme reikt. De
eerste kolonisten waanden zich reeds in het voetspoor van de tien stammen Israëls
en zij bleken al spoedig bedreven en bekwaam in technieken die aanvankelijk werden
gediskwalificeerd als oud-Europees en feodaal. Dat komt er allemaal duidelijker uit
nu Europa observeert en Amerika leidt, lijdt en tiranniseert. Anderzijds bestaat het
gevaar dat een Fransman altijd wat onder de indruk blijft van het Amerika-complex.
Dat begon al met het verdrijven van de Fransen uit Canada (1763); het werd
voortgezet door de hautaine weigering na 1783 van de zijde der vrije Amerikaanse
kolonisten om Frankrijk te kiezen boven Engeland als handelspartner en politieke
bondgenoot. Het werd aangescherpt door het verlies van Sainte Domingue (1802
- nu Haïti) en gevolgd door de verkoop van Louisiana (1803). Sinds de Gaulle's
vernedering tijdens 40/45 door de Atlantische heersers Roosevelt/Churchill kreeg
het weinig kans te genezen. Voeg daarbij de huidige verschillen in zienswijze jegens
NATO en Rusland-politiek, en men kan zich voorstellen dat ook deze studie wat
5
leidt onder verdringing van eigen emotionele perikelen .

Slot
Hoe moeilijk overigens exacte peiling en beschrijving van andere culturen is, wordt
aangegeven door de Leidse antropoloog Josselin de Jong, die zijn lezingen voor
studenten - binnen het kader van de Nuffic-leergangen over de
ontwikkelingsproblematiek - publiceerde. Het is makkelijker om zich achteraf van
de projectie-mechanismen bewust te worden dan om deze

5

Claude Julien, Het Amerikaanse Imperialisme, 1968, vert. 1969, Wolters-Noordhoff, Groningen,
396 pp., f 15,-. Een gelijksoortige studie schreef Ekkehart Krippendorf, Die Amerikanische
Strategie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1970, met nadruk op het ‘Historische Grundmuster
amerikanischer Aussenpolitik’ en het huidige instrumentarium. Ter vergelijking studies die
over het Amerika-complex handelen in de periode 1815-1940. Er bestaat een tweedelig werk
van René Rémond, Les Etats-Unis devant l'opinion française (1815-1852), 1962, en een
studie van Walter Sommer, Die Weltmacht U.S.A. im Urteil der französischen Publizistik
(1924-1939), 1967.
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6

methodisch in het veldwerk te onderkennen en te beheersen . De ontwikkeling van
de culturele antropologie - en de mogelijke betekenis van deze discipline voor de
‘omgang’ der continenten - laat zich uit zijn bundel lezingen destilleren. Temeer van
waarde nu wel het kolonialisme verdwenen is, maar niet het vraagstuk van macht
en mythe rond de wereld-mens die wachtende is op zijn beschaving.
Daarmee is de wereld tot een tableau der machten geworden, waar vliegtuigen
ons de beste kaarten van hebben gebracht. Doch ondanks deze realistische schil
zou het wel eens kunnen zijn dat ook de huidige mens naar de wereld kijkt alsof
zíjn heilige stad het vijandige en vreemde - desnoods met ‘stil’ of openlijk geweld in cultuur moet brengen.

6

P.E. Josselin de Jong, Contact der Continenten - Bijdrage tot het begrijpen van niet-westerse
samenlevingen, Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1969, 144 pp., f 16,-.
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Het nut van de filosofie
Corn. Verhoeven
1. De ernst van de vraag

Het is mijn bedoeling te reflecteren over de vraag naar het nut van de filosofie. De
vraag zou kunnen luiden: heeft de filosofie enig nut en zo ja, op welke gebieden is
dat aantoonbaar? En als ze geen nut heeft, waarom wordt ze dan beoefend en
wordt er niet resoluut afgezien van deze luxe? Dat ik op deze vraag reflecteer
betekent noodzakelijk dat ik er geen rechtstreeks en ondubbelzinnig antwoord op
geef. Wie op een vraag reflecteert, stelt op zijn minst het antwoord even uit om eerst
de vraagstelling zelf te onderzoeken. Het reflecteren komt immers niet voort uit een
superieur weten, maar uit onwetendheid. Het superieure weten zou onmiddellijk de
vraag kunnen beantwoorden. Uitstel van het antwoord zou alleen maar een
didactische omweg zijn met de bedoeling het antwoord des te beter te laten
aankomen. Wie over een vraag moet reflecteren geeft te kennen dat hij het antwoord
niet weet en dat de vraag ook zijn eigen vraag is. Omdat ik over de vraag wil
reflecteren moet ik dus afzien van superioriteit en didactiek. Ik ontzeg mij hiermee
een recht waarvan ik, als degene aan wie de vraag beleefd wordt voorgelegd,
eventueel gebruik had kunnen maken. Dat is het recht van betuttelen. Ik had kunnen
zeggen: de vraag is niet goed gesteld, om vervolgens aan de vraagstelling te gaan
sleutelen en dan het antwoord te produceren dat bij de verbeterde vraag zou passen.
Deze methode wordt dikwijls toegepast en heeft ook wel bepaalde voordelen, vooral
van systematische aard. Zij maakt een snelle afwikkeling van de zaken mogelijk. Ik
zal een paar voorbeelden van deze werkwijze geven. Op de vraag ‘Wat is het nut
van de filosofie?’ had ik kunnen antwoorden: dat is een verkeerde vraag, zij is niet
diep genoeg. De vraag is mooier wanneer ‘nut’ vervangen wordt door ‘zin’. Die
woorden worden wel dikwijls door elkaar gebruikt, maar dat is ten onrechte. Er zijn
dingen die geen nut hebben maar toch zinvol zijn. Nut is een oppervlakteverschijnsel.
Wij leven helaas in een tijd van utilitarisme en dat maakt de diepere vraag naar b.v.
de zin van het leven zo prangend. Want van het leven kunnen we moeilijk zeggen
dat het nuttig is. Enzovoorts.

*

Tekst van een lezing gehouden in het kader van het Studium Generale voor de Katholieke
Leergangen te Tilburg op 10 februari 1971.

Streven. Jaargang 24

706
Ik had ook kunnen zeggen: de vraag naar het nut van de filosofie deugt helemaal
niet. Zij behoort helemaal niet gesteld te worden. De filosofie heeft geen nut en hoeft
geen nut te hebben. Zij is een te subtiele en verheven aangelegenheid om met de
plompe categorieën van het nut bepoteld te worden. Zo'n schoolmeesterachtige
afstraffing zou dan voor een superieur antwoord kunnen doorgaan.
Nu ik besloten heb over de vraag te reflecteren, snijd ik mij deze uitweg af. Dit
houdt in dat de categorie van het nut au sérieux genomen moet worden. De vraag
naar het nut van de filosofie, van de uiteenlopende filosofische richtingen, van het
denken, het peinzen of hoe het mag heten, is een goede vraag, zelfs wanneer op
de achtergrond daarvan het nut fungeert als een criterium van waarde, wanneer
dus, in aansluiting aan een oude traditie, het nuttige gelijkgesteld wordt met het
goede. Waarschijnlijk is dat hier het geval. Als we vragen naar het nut van iets wat
we doen, nemen we ons gewoonlijk voor het niet meer te doen wanneer het nutteloos
zou blijken te zijn. Wanneer we eenmaal dit criterium gekozen hebben, kunnen we
niet meer overschakelen naar een ander. We kunnen niet ontdekken dat iets wat
we doen geen enkel nut heeft en er dan vrolijk mee doorgaan omdat we het zo
prettig vinden. We zullen dan ook dat prettig vinden als nut gaan interpreteren. Wie
het nut niet a priori verwerpt en de lof zingt van het overbodige, is eraan
onderworpen.
Het criterium van het nut is een niet te onderschatten ontdekking in onze cultuur.
Het utilitarisme is een sprong vooruit vergeleken bij een levenshouding die bepaald
wordt door een louter ritueel gedragspatroon dat nooit op zijn doelmatigheid en
rendement wordt onderzocht. Wanneer wij over vooruitgang spreken, bedoelen we
op de eerste plaats de zichtbare, meetbare toename van bruikbare, nuttige zaken
en van de kennis die nodig is voor het produceren daarvan. Het nut is, ook als we
‘goed’ en ‘nuttig’ niet zonder meer gelijkstellen, te beschouwen als de kern van de
vooruitgang en een niet te onderschatten criterium voor waarde. Het is zeker niet
te weinig diep of verheven om ook aangelegd te worden ten opzichte van de filosofie.
Daarom moet de vraag ernstig genomen worden. Zij is, zouden we ook kunnen
zeggen, niet zomaar een vraag van een ongeduldige en weinig geinteresseerde
buitenstaander. Zodra de vraag naar het nut van de filosofie au sérieux genomen
wordt, vindt zij aansluiting bij een oude reflexie, waarin de filosofie een poging doet
haar bestaan en wijze van werken te verantwoorden. Het nut is een principe van
verantwoording, een verificatiebeginsel geworden.

2. Het nut als criterium
Maar omdat we reflecteren over de vraag naar het nut en, geboeid door de
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vraag, het antwoord op de lange baan schuiven, kunnen we ook in het nut zelf een
differentie, uitstel of onderscheid dulden. De vraag naar het nut, betrokken in de
langzaamheid van de reflexie, moet enig geduld leren oefenen. Er kan, ook als het
nut ernstig genomen wordt en niet meegesleurd in metafysische diepten of poëtische
hoogten, sprake zijn van een uitgesteld, indirect nut. Het is niet in strijd met een
gerechtvaardigd en elementair utilitarisme een onderscheid te maken tussen indirect
en direct nut, nut in ruimere en nut in engere zin, nut op langere en kortere termijn.
Als dit onderscheid toegestaan is, zal het duidelijk zijn dat veel discussies over het
nut en veel kritiek op het utilitarisme geen betrekking hebben op het nut als zodanig,
maar op de termijn waarop dat geëffectueerd wordt. Die termijn kan variëren van
één minuut tot levenslang of zelfs meerdere generaties. De effectuering van het nut
verloopt in de tijd en tijd drukken wij uit in termijnen. Het standpunt van de reflexie
nu houdt in zoverre toch een kritiek in op het utilitarisme, dat het principieel niet
gebonden is aan de korte termijn en het directe nut. Hierin is het in zekere zin
academisch en laat het ruimte voor een ogenschijnlijk waardevrije, d.w.z. niet door
direct nut bepaalde beschouwing. Een marge van overbodigheid kan in een
utilitaristische kijk op de wereld heel goed een plaats vinden, zelfs als ‘reserve’ zeer
gewaardeerd worden. Dit brengt allerlei consequenties met zich mee en die horen
in de reflexie betrokken te worden.
Wanneer dus gevraagd wordt wat het nut is van de filosofie, wordt daarmee indirect
naar haar bestaansrecht gevraagd. Want een impliciete stelling van het utilitarisme
is, dat het nutteloze geen bestaansrecht heeft, op zijn hoogst een marginaal bestaan
mag leiden zonder voorlopig enige reële aanspraak op geldigheid te kunnen maken.
Nu lijkt met het onderscheid tussen direct en indirect nut een gemakkelijke
ontsnappingsformule geboden. Er kan namelijk gezegd worden, dat de filosofie
weliswaar misschien geen direct nut heeft, maar een onschatbaar groot indirect nut
op heel lange termijn.
De reden waarom zo'n antwoord onbevredigend is, ligt hierin dat het zich langs
een omweg dreigt te onttrekken aan de regel van het utilitarisme. Willen we de
categorie van het nut au sérieux nemen en haar hanteren met betrekking tot de
filosofie, dan moeten we ons aan die regel houden. En die regel eist dat ook het nut
op langere termijn aantoonbaar of op zijn minst redelijk voorspelbaar moet zijn. Wie
geen pogingen doet het indirecte nut zichtbaar te maken, hult zich in nevelen en
verwerpt in feite het nut als criterium, terwijl hij doet alsof hij er serieuze aandacht
aan besteedt. Hij doet er beter aan rechtstreeks de lof te zingen van de nutteloosheid
- wat trouwens zeker een aantrekkelijke bezigheid is.
Om nu dit criterium op de filosofie toe te passen, is het van betekenis ons eerst
af te vragen, hoever de werking daarvan gaat. Is het utilitarisme zo
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absoluut dat het voor al het bestaande geldt? Dat lijkt a priori weinig waarschijnlijk
en voor een apologie van de nutteloosheid zal altijd wel een plaats blijven. Maar
nutteloosheid is moeilijk te structureren en wij vragen naar het nut van dingen uit
behoefte aan structuur, een schema van doelen en middelen. Als we volop van iets
genieten, vragen we niet naar het nut daarvan. In ruime zin is genot misschien wel
een vorm van nut; de woorden zijn verwant en juridisch betekent ‘genot’ vaak
‘gebruik’, ‘benuttiging’. Wanneer de categorie van het nut eenmaal een uitstel in de
onmiddellijkheid daarvan duldt, wordt het zeer moeilijk haar exact te omschrijven.
Dit is geen poging om aan het nut als criterium te ontkomen of ze te laten
verzwemmen in vaagheid, maar een inleiding op een vraag naar haar grenzen. Van
welke dingen vragen wij ons af of ze nuttig zijn en waartoe ze nuttig zijn? Op deze
vraag is een vrij duidelijk antwoord mogelijk, dat eigenlijk al in de vraag zelf
opgesloten ligt. Omdat nut met bruikbaarheid te maken heeft, leggen we het criterium
van het nut op de eerste plaats aan ten opzichte van zaken die wij gebruiken en
naar believen kunnen hanteren. De grenzen van het utilitarisme worden bepaald
door de mate waarin wij de wereld kunnen hanteren, dus door het instrumentele
karakter van de dingen. De vraag naar het nut is een vraag naar actieve
hanteerbaarheid. Waar onze activiteit een grens vindt, houdt de vraag naar het nut
op. Omdat en inzoverre er een grens is aan onze activiteit, aan ons vermogen de
dingen als instrument voor een te realiseren doel te gebruiken, is er ook een grens
aan de aanspraken van het nut. Het is geen absoluut en universeel criterium. Wij
kunnen het alleen hanteren op het terrein waar onze macht ligt. Daarbuiten
functioneert het niet.
Ten opzichte van de aarde vragen wij naar nut, omdat wij ons geroepen voelen
haar te bewerken en haar opbrengsten te hanteren. Zij is het terrein van onze
activiteit en het toneel van onze cultuur. Maar de planeten en de sterren worden
voorlopig niet met dit criterium benaderd. Wij vragen niet naar het nut van Venus
of de melkweg, al is het niet uitgesloten dat we te zijner tijd ook deze verschijnselen
binnen de actieve hanteerbaarheid zullen kunnen betrekken. Hun nut, als daarvan
gesproken kan worden, is nog zover uitgesteld, dat de vraag ernaar niet relevant
is. Tot nader order zijn Venus en de melkweg objecten van beschouwing en
onderzoek, niet van bewerking.

3. Filosofie als instrument
Vragen naar het nut van de melkweg betekent dat we ons nu al op het standpunt
stellen dat het verschijnsel een instrument is of moet zijn. Het is een verabsolutering
van de menselijke of antropomorfe activiteit en van het
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instrumentele karakter van de wereld. Het is onzinnig te vragen naar het nut van
dingen, tegenover de aanwezigheid waarvan we volkomen passief staan. Wij vragen
niet naar het nut van dingen die zonder ons toedoen ontstaan, die ons overkomen
of die een van ons onafhankelijk bestaan leiden en op grond daarvan niet in
aanmerking komen voor een instrumentele benadering. Maar we kunnen wel vragen
naar het nut van de beschouwing daarover.
Dat heeft niet noodzakelijk en uitsluitend te maken met verhevenheid en subtiliteit.
Er is niets wat te verheven is om nuttig te zijn. Nut is niet onpoëtisch of banaal. Niet
alleen rozegeur, maneschijn, liefde, poëzie en babies hoeven - om allerlei redenen
- niet nuttig te zijn, ook ziekten, overstromingen en andere rampen zijn niet nuttig.
Zij zijn geen instrumenten die wij gebruiken, maar gebeurtenissen die wij ondergaan.
Als zij al nuttig zijn in welk opzicht dan ook, dan is dat niet vanuit het standpunt van
degenen die ze ondergaan, maar hooguit van een antropomorf gedacht hoger
wezen, dat in staat is de kosmos als een instrument te hanteren. Om over het nut
van die verschijnselen te spreken moeten wij ons verplaatsen in de ‘bedoelingen’
van een heel andere instantie, een godheid of de natuur. Van ons bewustzijn en
onze doelstellingen uit gezien, hebben ziekten geen nut. Zij zijn geen instrument in
onze hand. Hooguit kunnen zij in onze activiteit betrokken worden en daardoor
achteraf nuttig aangewend. Maar dan gaat een niet-doelgerichte passiviteit vooraf
aan het nuttige handelen en wordt het nut door de nutteloosheid geconditioneerd.
Van overstromingen wordt het land vruchtbaar: we kunnen het verschijnsel indammen
binnen het patroon van onze activiteiten. Maar dan zijn het die activiteiten die nuttig
zijn. Passiviteit is niet aan het criterium van het nut onderworpen, niet omdat zij
verheven of poëtisch is, maar omdat zij niet doelgericht kan zijn. Voorzover zij al
een instrument is, is zij dat indirect en op lange termijn.
De vraag naar het nut van de filosofie kan nu ook geformuleerd worden als een
vraag naar haar actieve, instrumentele karakter. Wanneer filosofie iets is wat ons
overkomt als een ziekte of als rozegeur, is de vraag naar haar nut niet direct relevant.
Wanneer zij alleen maar een zelfstandig geworden, eerbiedwaardige traditie was,
die op tijd onderhouden en ritueel gevierd moet worden, hoefde zij niet nuttig te zijn
en zich niet te rechtvaardigen. Als zij verband houdt met kennis, dus met macht en
activiteit, kan haar nut worden getoond. Zij is nuttig inzoverre dit verband bestaat.
De eerste mogelijkheid is het overwegen waard, de tweede breng ik alleen
volledigheidshalve ter sprake, de derde houdt merkwaardig genoeg rechtstreeks
verband met de eerste. Filosofie kan alleen nuttig zijn wanneer ze ons niet overkomt,
maar door ons gebruikt wordt.
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De vraag is dus inhoeverre de filosofie een hanteerbaar instrument is. Het is een
vraag naar het wetenschappelijk karakter van de filosofie, of liever: van allerlei
filosofische richtingen. Omdat het nut een criterium is, een middel om te
onderscheiden, brengt de vraag naar het nut een onderscheid aan binnen het geheel
dat ‘filosofie’ genoemd wordt. Er kan nuttige, minder nuttige, overbodige en zelfs
schadelijke filosofie zijn. Aan die graad van nut of schade kan een oordeel over
haar bestaansrecht gekoppeld worden en daaraan weer een poging tot bevorderen
of afschaffen.
Over het nut van wetenschappelijke kennis hoeft nauwelijks gediscussieerd te
worden. Dat is duidelijk en ondubbelzinnig aangetoond, niet alleen wat betreft de
natuurwetenschappen, maar ook met betrekking tot de menswetenschappen. Wat
dit laatste betreft, hoef ik alleen maar te wijzen op de psychologie. Haar praktische
toepassingen zijn legio; zij bewijst haar nut dagelijks bij selectie voor beroepen, bij
prognoses en adviezen in studieaangelegenheden, bij de reclame. Over de waarde
van die toepassingen in ethisch opzicht valt te discussiëren, niet, dunkt mij, over
het feit dat zij hun nut bewijzen. Nut is geen rechtstreeks ethisch criterium. Het
bepaalt alleen waarden met betrekking tot een eenmaal gesteld doel. In ethisch
opzicht is er op het utilitarisme als levensleer wel wat aan te merken. Maar dat is
nu niet aan de orde, evenmin als de relatie tussen het goede en het nuttige.
Het gaat om de vraag of filosofie een vorm van kennis en daardoor nuttig kan
zijn. Als zij kennis is, blijkt zij een hanteerbaar instrument te zijn en onder het criterium
van het nut te vallen. Juist hier doet zich een grote moeilijkheid voor, waaruit blijkt
hoe dubbelzinnig de positie van het filosoferen tussen activiteit en passiviteit, nut
en nutteloosheid, wetenschap en contemplatief suffen is - en altijd geweest is. Het
utilitarisme en het positieve ideaal van wetenschappelijkheid hebben de
dubbelzinnigheid van de filosofie aan het licht gebracht, maar in dat licht is ook
gebleken dat zij deze dubbelzinnigheid altijd gehad moet hebben. Zij heeft dit
ambivalente karakter als moeder van de wetenschappen. De vraag komt in het kort
hierop neer: is de moeder van de wetenschappen, ook wel koningin genoemd, zelf
een wetenschap?
Lange tijd is dat geen vraag geweest omdat de dochters nog onvolwassen waren
en bij de moeder inwoonden. Moeder was de baas in huis, de enige mondige. Wat
de dochters deden, werd op de naam van de moeder geschreven. De filosofie was
de enige wetenschap; de vraag naar haar wetenschappelijk karakter beantwoordde
zij zelf met een volmondig ja. Eventuele kritiek kwam van binnen uit en werd
welwillend geïnterpreteerd in de richting van dit ja. Maar naargelang de dochters
meer volwassen werden en een zelfstandig karakter kregen, d.w.z. een eigen
methode ontwikkelden die geheel verschilt van de werkwijze van de filosofie, gingen
zij zich wat seri-
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euzer afvragen of de filosofie wel een wetenschappelijk karakter heeft. De traditionele
wijsbegeerte wordt immers meer gekenmerkt door reflexie dan door
hypothesevorming en verificatie. Als dit laatste het typerende kenmerk is van op
vooruitgang gerichte wetenschappelijke methode, is het zeer de vraag of de reflexie
met het blote hoofd nog wel aanspraak kan maken op het predicaat wetenschappelijk.
Daarmee zou haar nut als kennis vervallen. Zij heeft in het verleden haar functie
gehad als moeder, maar heeft die nu niet meer. De natuurwetenschap is uit de
filosofie ontstaan en is wetenschap en nuttig geworden door zich aan haar greep
te ontworstelen. Zij heeft de filosofie niet meer nodig, als zij er al geen tegenstandster
in ziet. Hetzelfde kan gezegd worden van de psychologie of de sociologie. Ook zij
zijn zelfstandig geworden dochters van de filosofie die niet meer bij moeder wensen
in te wonen. Zelf zijn zij nuttig geworden. Wat aan hen vooraf ging, is daarmee
nutteloos geworden. De vraag naar het nut en het bestaansrecht van de filosofie
vindt hierin een aanknopingspunt. Er zijn denkers en critici, b.v. Jean François Revel,
die dit nut betwisten en zich afvragen waarom er nog filosofen zijn en waarop hun
niet geringe pretenties wel gebaseerd zijn. De filosofie heeft volgens hen ‘haar tijd’
gehad. Haar functie is overgenomen door de wetenschappen. Daarbuiten is er geen
waarheid. Een specifiek filosofische waarheid is er niet. Filosofisch is een waarheid
maar zolang zij niet geverifieerd en tot wetenschappelijke verworvenheid geworden
is. In deze visie is de filosofie een lege huls geworden, een loze eierdop. Zij is
onvruchtbaar; nieuwe babies zijn niet te verwachten.
Het standpunt is interessant, maar op dit laatste punt zeker niet waterdicht. De
verwachting dat moeder filosofie geen baby meer zal krijgen is niet verifieerbaar.
Zij steunt op de onwaarschijnlijke veronderstelling dat een deel van de geschiedenis,
namelijk die van de reflexieve filosofie, in haar eindtijd is beland. Dat is niet alleen
onwaarschijnlijk, het is ook helemaal niet waar. De reflexieve filosofie en andere
vormen van wijsgerig denken - waarover aanstonds - heeft nog steeds een aandeel
in het ontstaan van nieuwe wetenschappen. De informatieleer is daarvan een
voorbeeld, maar ook de polemologie en de futurologie. Zij hebben hun inspiratie,
hun inhoud en hun ontstaan goeddeels te danken aan impulsen die van de filosofie
zijn uitgegaan.
Het is onjuist te zeggen dat de filosofie als moeder uitgediend heeft, juist ook
wanneer zij wordt opgevat als een onwetenschappelijk en voorlopig zwak
verantwoord denken met het blote hoofd. In dit opzicht heeft zij nog nut, zij het niet
zo direct als exacte wetenschappen. Zij heeft nut doordat zij, eventueel op grote
afstand van de praktijk, het denken mobiel houdt en het verhindert te verstarren in
vanzelfsprekendheden. Zij cultiveert de ver-
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wondering die vroeg of laat tot nieuwe inzichten leidt. Zelfs al zou zij zelf geen directe
wetenschappelijke betekenis en dus geen direct nut hebben, dan nog heeft zij
indirect nut wanneer ze op langere termijn gezien wordt. Ook zij die de filosofie als
verouderd beschouwen, geven toch een nieuwe inhoud aan dit oude woord. Zij
willen haar nuttig maken als wetenschapsleer of grondslagenonderzoek. Haar oude
pretentie krijgt daardoor een nieuwe en aangepaste inhoud; zij kan zich waar maken
door haar nut te bewijzen. Maar ook dan, wanneer de filosofie haar taak beperkt tot
theorie over de theorievorming of kritiek op de grondslagen van het wetenschappelijk
denken, kan zij haar nut alleen indirect effectueren. Zelfs in haar meest methodische
wetenschappelijke en kritische gedaante blijft zij een distantie bewaren ten opzichte
van de praktijk waar het nut aantoonbaar wordt. Een filosofie die rechtstreeks nuttig
is, zou moeten samenvallen met een praktijk en dat lijkt tegenstrijdig. Ook in het
marxisme, de meest praktische filosofie, wordt deze eenheid niet gerealiseerd.
Direct nuttig is alleen actie en filosofie kan er niet omheen beschouwing te zijn.
Beschouwingen houden verband met onmacht en met wat ons overkomt. Zij kunnen
niet nuttig zijn in engere zin en in ruimere zin misschien alleen op een zo lange
termijn, dat het onbegonnen werk is het nut ervan aan te tonen. Het gaat dan eerder
om een onontkoombare noodzaak of een al dan niet gezonde innerlijke behoefte
dan om een hanteerbaar instrument waarmee zichtbaar nut gestrikt wordt. Wanneer
dan, tegenover zo'n filosofie, de vraag naar nut en bestaansrecht gesteld wordt, is
het niet eens nodig verheven woorden als ‘geestelijke verrijking’ of ‘innerlijk leven’
in het geweer te brengen om haar te verdedigen. Wat noodzakelijk is hoeft niet
verdedigd te worden, passiviteit hoeft niet nuttig te zijn. Er kan van alles aan beleefd
worden, verheven of minder verheven, maar zij valt bij definitie buiten de structuur
waarin sprake is van nut.

4. Filosofie als pathos
Als wetenschapsleer is de filosofie nuttig te noemen, maar we zijn wel erg ver van
dit begrip verwijderd en benaderen het eigenlijk zuiver negatief, wanneer we de
filosofie beschouwen als een systematisering en radicalisering van het denken dat
de mens overkomt. Zo'n denken, al of niet gesystematiseerd tot wat dan ‘filosofie’
heet, kan ons inderdaad overkomen, voor mijn part als een neurose. We hanteren
het niet als een machtig instrument tot het stichten van nut, maar we betrappen ons
eenvoudig erop daarin verstrikt te zijn. Denken kan voortkomen uit de gewaarwording
dat we in een knoop terechtgekomen zijn. Het is een al te triomfalistische en hautaine
opvatting van de filosofie, te menen dat zij te verheven is voor de
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levensproblematiek. Zij is daarvoor evenmin te verheven als voor het praktisch nut.
Zij staat er misschien ook even machteloos tegenover, maar zij is er ook niet als
machtig instrument. Zij is er op de eerste plaats als expliciete uitspraak over de
situatie, als verwoording. In dat opzicht is zij verwant met de literatuur of is zij zelf
de literatuur bij uitstek.
De filosofie heeft een soort van therapeutisch nut door ons bewust te maken van
de problematiek waarin wij, eventueel zonder ons toedoen, verwikkeld zijn. Dit geeft
ons geen macht, maar helpt ons de grens van onze macht te leren zien.
Levensproblematiek houdt verband met onze onmacht en passiviteit. Positivistische
filosofen, die de filosofie alleen in verband met verificatie, nut en vooruitgang willen
beoefenen, maken zich wel eens vrolijk over een filosofie die zich voor
levensproblematiek interesseert, bv. het existentialisme. Zij vinden zo'n filosofie
‘alleen maar’ literatuur en dan nog slechte. Zij is zinloos en dus a fortiori nutteloos.
Daarom heeft zij geen bestaansrecht en moet zij afgeschaft worden. Daar komt nog
bij dat er evenveel levensfilosofieën als levens zijn en ook zo'n versplintering is
strijdig met de Nuttigheid.
Maar gezien vanuit de onontkoombaarheid van zo'n problematiek is dit oordeel
niet relevant. Wat wij niet in de hand hebben kunnen wij niet afschaffen. Evenmin
zijn wij in staat daaraan een eenheid en systematiek op te leggen die we nauwelijks
aan onze eigen maaksels kunnen geven. Het is onzin te zeggen dat aardbevingen
of besmettelijke ziekten afgeschaft moeten worden. De levensfilosofie heeft niet de
pretentie een actief hanteerbaar instrument te zijn waarmee levensproblemen worden
opgelost. Zij is eerder een explicitatie van onze betrekkelijke onmacht. Haar nut kan
alleen beoordeeld worden vanuit een inwendige teleologie, waarin het
bestaansevenwicht gereguleerd en het leven genietbaar gemaakt wordt. Op een
negatieve manier bewijst dan de filosofie haar nut door iets wat erger is dan filosofie
te voorkomen of door een aanvaarding van het leven voor te bereiden. ‘Filosoferen’,
zegt Beerling, ‘is iets dat ik doen moet omdat ik het niet laten kan’. Derrida gaat nog
een flinke stap verder; hij omschrijft de filosofie resoluut als een garantie tegen de
waanzin, vlak bij de waanzin zelf als een tegengif geconstrueerd. Om niet al te
zenuwachtig te worden, zal de een gaan filosoferen, de ander nagelbijten.
De klassieke filosofie is niet alleen de moeder van de wetenschap, zij is ook altijd
een zoeken naar wijsheid geweest, een poging houvast te vinden in het leven en
tegenover de dood. Het is een ernstige verminking van het denken dit elementaire
gegeven te verwaarlozen ten gunste van welk overzichtelijk en hanteerbaar nut dan
ook. Plato brengt de filosofie in verband met het ‘pathos’ van de verwondering.
Pathos is zijn woord voor alles wat
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de mens overkomt en hem zonder zijn toestemming meesleept. In die zin kan de
filosofie wel ‘pathologisch’ genoemd worden en misschien ook wel in een andere,
meer moderne zin. Dat wordt dan ook gedaan door verstandige en minder
verstandige mensen. Er zijn altijd wel gekken die normale dingen krankzinnig vinden.
Tot op zekere hoogte is dat een kwestie van standpunt en dus tamelijk willekeurig.
De reden waarom ik persoonlijk zo'n ‘pathisch’ filosoferen niet verwerpelijk acht, is
dat het niet onder mijn competentie valt daarover in gunstige of ongunstige zin te
oordelen. Het is redelijk en zinvol, een mens rekenschap te vragen voor wat hij doet,
maar voor wat hem overkomt kan hij niet aansprakelijk gesteld worden. En waar de
grenzen tussen activiteit en passiviteit ook precies liggen, en hoever ze ook ten
gunste van de activiteit worden verschoven, zeker is dat er een grens is en dat het
leven tot op grote hoogte een passieve aangelegenheid is. Precies tot op die hoogte
is het zinloos te vragen naar het nut van een filosofie die zich bezighoudt met
levensproblemen, zelfs al zou zij een ziekte zijn.
Nergens is dat zo duidelijk als tegenover de uiterste grens van onze activiteit, de
dood. Nadenken over dood en sterfelijkheid is zo elementair in het leven, dat Plato
het wijsgerig denken ook omschreven heeft als een ‘oefening in het sterven’. De
kunst die door deze oefening eventueel gebaard zou kunnen worden, zou een goede
dood zijn. Dan is de vraag naar het nut van die kunst wel bijzonder eigenwijs. Want
nut is een categorie die past bij een actieve organisatie van levensinhouden en in
dat perspectief is sterven het toppunt van nutteloosheid. De vraag is hier misplaatst,
alweer niet omdat sterven zo verheven is, maar omdat het op een terrein ligt waar
niet de activiteit en het resultaat, maar de passiviteit het laatste woord heeft.
Nadenken over de dood is niet nuttig, want het overkomt ons. De oefening baart
geen kunst, maar kan op zijn hoogst een paniek bezweren. Filosofie lost geen
levensproblemen op, maar komt daaruit voort en is even nuttig. Waarschijnlijk houdt
het verzet tegen deze filosofie en haar zogenaamde zinloosheid ook wel verband
met de wat al te absolute verwerping van elke vorm van passiviteit. Deze verwerping
is even typerend voor onze moderne cultuur als de stelling dat het nut een criterium
van waarde is. In een cultuur van activiteit en prestatie kan gemakkelijk een ideologie
ontstaan waarin voor de passieve aspecten van het bestaan geen plaats is.
Passiviteit en dood zijn de grote taboes in onze cultuur. Alles wordt gedaan om ons
te sterken in de illusie dat wij het leven en de wereld vrij aardig in de hand hebben.
En dat is duidelijk niet waar. Tegenover de levensproblematiek is oppervlakkigheid
misschien een nuttiger instrument dan wijsgerige verdieping, maar daarbij is het ten
eerste de vraag of die oppervlakkigheid als instrument gekozen kan worden - wat
tegenstrijdig lijkt - en ten tweede
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of inzichten op zichzelf niet van grote waarde zijn, ook al zijn ze nutteloos of zelfs
lastig. Ik geloof dat het zo is en dat we door de reflexie een stukje naïef levensgeluk
verliezen, maar dat de verheldering van het bewustzijn dit ruimschoots compenseert.

5. Filosofie als kritiek
Langs deze weg kan een reflexie over de vraag of filosofie enig nut heeft, leiden tot
kritische vragen naar de waarde van een cultuur waarin het nut en vooral de activiteit
zo'n vanzelfsprekend criterium geworden is. Kritiek kan een grondslag leggen voor
een reële verandering en als die verandering een verbetering betekent, kan die
kritiek weer ‘nuttig’ genoemd worden. Welnu, de filosofie heeft deze cultuurkritische
functie in het westen altijd gehad. Zij is niet alleen de moeder van de wetenschappen,
maar als radicalisering van de verwondering ook de bewegende kracht achter een
vruchtbare ergernis en daardoor de moeder van de revolutie. Zij is gestart bij de
Praesocraten als een rationele kritiek op een mythologisch wereldbeeld en zij heeft
dat wereldbeeld ook daadwerkelijk ondergraven. Na hen heeft Plato zich met de
politiek bemoeid en in een poging om zijn Ideeën te realiseren een in zijn ogen
ideale Staat geconstrueerd. Diogenes ging in verband met zijn ideeën in een ton
wonen en schokte zijn medeburgers door zijn cynische optreden. De filosofie heeft
altijd kritiek gehad op de bestaande maatschappij, zozeer zelfs dat al in de oudheid
de zaken omgekeerd werden en iemand die zich maatschappelijk niet wenste te
integreren, zich bij voorkeur een filosoof noemde. Ook toen al werd tegen deze wat
al te gemakkelijke omkering gewaarschuwd en gezegd dat ‘een baard iemand niet
tot filosoof maakt’.
De bekende uitspraak van Marx dat filosofen de wereld wel anders geïnterpreteerd
hebben, maar dat het erop aankomt die te veranderen, is niet geheel juist en wordt
bovendien dikwijls verkeerd aangewend. Zij is niet juist omdat vóór de moderne
technologische ontwikkelingen de filosofen de enigen waren die althans over een
verandering van de wereld nadachten en zelf in hun eigen leven de consequenties
daaruit trokken. Het is niet altijd bij een interpretatie gebleven. Op zijn minst moet
toch gezegd worden, dat filosofie een drastische verandering in het persoonlijk leven
kan betekenen en ook werkelijk betekend heeft. Als nut te maken heeft met positieve,
praktische consequenties uit een theorie of levensbeschouwing, dan levert de
geschiedenis van de filosofie van Socrates tot Seneca en van Giordano Bruno tot
Ernst Bloch of Leszek Kolakowski voorbeelden te over van reële veranderingen ten
gevolge van een manier van filosoferen.

Streven. Jaargang 24

716
Verder wordt de uitspraak verkeerd geïnterpreteerd als daarin de veronderstelling
gelezen wordt, dat het de filosofen zouden moeten zijn die de wereld moeten
veranderen. Dat bedoelt Marx zeker niet. De verandering van de wereld en het
stichten van nut zijn zeker geen specifiek filosofische, maar een menselijke opgave.
Eerder is het zijn bedoeling de vraag naar het nut van de filosofie te stellen, waarbij
hij dat nut dan uitsluitend in verband bracht met maatschappelijke veranderingen.
Die vraag is kenmerkend voor de ernst van zijn eigen filosofie. Het utilitarisme is
een vorm van ernst. Als het een vergissing is, dan is het een ernstige.
De vergissing van Marx was het, lijkt mij, een andere interpretatie van de wereld
in een zo sterke tegenstelling te brengen tot een werkelijke verandering. Op grond
van die tegenstelling wilde hij de filosofie als nutteloze en passieve beschouwing
opheffen en omzetten in een praxis. Vroegere voorstellen om een einde te maken
aan de filosofie hielden verband met de vermeende onmacht tot algemeen geldige
uitspraken te komen, niet met deze tegenstelling tussen theorie en praxis,
interpretatie en revolutie. Marx wil de beschouwing opofferen aan de praktijk en
daarvan afhankelijk maken. Maar er is tussen die twee zeker enig verband. Een
andere interpretatie is nog geen verandering, maar kan toch een voorbereiding
daarop zijn. Zij is zelfs eerder een voorbereiding dan een uitstel. En een reële
verandering die los staat van een voorbereidende of begeleidende interpretatie, kan
niet als een produkt van een verantwoordelijk menselijk handelen beschouwd
worden. Zij is een brute gebeurtenis waarover geen verantwoording af te leggen is.
Een samenhangende nieuwe interpretatie van de wereld is een culturele prestatie
van de eerste orde en kan in ruimere zin zeker nuttig genoemd worden. Als de
filosofie niet verder zou komen dan deze nuttigheid op lange termijn, is haar bestaan
in dit opzicht ruimschoots gerechtvaardigd. Het ziet ernaar uit dat zij inderdaad niet
verder zal komen en er niet in zal slagen een rechtstreekse invloed op de gang van
zaken te krijgen. Als dat tot de onmogelijkheden behoort, is het ook onzinnig dat te
willen. Maar het dubbelzinnige van elk filosofisch willen is dat het nooit zeker is of
die invloed al dan niet bereikbaar is. Het is vanuit het denken gezien een
onverteerbaar feit, dat reële veranderingen en verbeteringen in de wereld misschien
wel door gedachten en interpretaties worden voorbereid, maar meestal door
gewelddadige gebeurtenissen worden gerealiseerd. De brug van het denken naar
het handelen blijkt een zwakke schakel te blijven in het verloop van de geschiedenis.
Die schakel is het hoofdprobleem van elke geëngageerde filosofie, haar ergernis
en haar struikelblok. De filosofie zou op de meest briljante manier haar nut kunnen
bewijzen wanneer zij erin zou slagen het geweld overbodig te maken door de kloof
tussen denken en
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handelen, tussen de helderheid van een inzicht en de troebelheid van het gebeuren,
te overbruggen.
Dat is inderdaad een van haar oude dromen. In deze tijd wordt die waarschijnlijk
beter begrepen dan ooit. De grote belangstelling voor wijsgerige maatschappijkritiek
wijst op een fundamentele behoefte aan veranderingen die in continuïteit blijven
met nieuwe interpretaties. De maatschappijkritiek is een middenpositie tussen de
wetenschapsleer of grondslagenkritiek en de reflexieve filosofie. Zij staat op de
breuk tussen het actief veranderend optreden en het passief verwerken. Het nut
dat zij beoogt, bestaat in de effectuering van een verbetering waarin een maximum
aan voorspelbaarheid samen kan gaan met een minimum aan duistere
gewelddadigheid. Althans, zo meen ik haar streven te mogen interpreteren. Maar
het is duidelijk dat zij een groter historisch gewicht wil geven aan het denken en een
continuïteit tussen denken en handelen wil realiseren.
Daarom interesseert zij zich tegelijk voor het wetenschappelijk
grondslagenonderzoek en voor de utopie. Dat lijken twee uitersten, maar zij komen
hierin overeen dat beide verband houden met de termijn waarop het denken zijn
nuttigheid kan bewijzen. Fundamentele kritiek op de eigen cultuur staat van meet
af aan in het perspectief van een langdurig proces. Een plotselinge en totale
omwenteling van vandaag op morgen kan nauwelijks een serieus voorwerp van
denken zijn. Zij kan namelijk geen menselijke behandeling, maar alleen een
onverwachte oergebeurtenis van kosmisch formaat zijn. Zij kan dus niet geplanned,
geprogrammeerd en verantwoord worden. Hieruit volgt dat niet alleen de aard van
de verandering, maar ook de termijn waarop een voorwerp van discussie kan zijn.
Deze beide factoren houden met elkaar verband en ook dat verband is voorwerp
van discussie. Terwijl sommigen menen dat een verandering sneller kan en moet
plaatsvinden naargelang zij radicaler is, zijn anderen van mening dat juist de grootste
verandering de langste incubatietijd vraagt.
In dit verschil van mening is de tegenstelling tussen actie en passiviteit weer van
beslissende betekenis. Zij doortrekt de hele reflexie over het nut van het filosoferen.
Daarbij valt het op dat naargelang de kritiek op onze maatschappij met haar
prestatiecultuur heftiger is, niet in dezelfde mate het geduld toeneemt en de termijn
waarop verandering verwacht wordt. Maar juist dat ongeduld, de verheerlijking van
de korte termijn, is typerend voor de prestatiecultuur en het meest dubieuze
neveneffect van de nadruk op utiliteit. Wanneer een cultuur bestreden wordt met
haar eigen verworvenheden als wapen, is het zeer de vraag of de vernieuwing een
verbetering zal zijn.
Maar de tegenstelling is moeilijk te vermijden. Waar de nadruk gelegd wordt op
de passiviteit, kan het gebeuren dat de realisering van praktische
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veranderingen eindeloos wordt uitgesteld en dat intussen genoegen wordt genomen
met utopische dromen, waarvan de realisatie niet in de greep te krijgen is. Waar
het accent valt op activiteit, dreigt het gevaar dat de actie uit louter onmacht of
gebrek aan inzicht blijft steken in pure expressie of declamatie, die geen reële, maar
alleen een ‘artistieke’ betekenis heeft. Zoals de baard iemand niet tot filosoof maakt,
zo maakt expressie een gebaar niet tot revolutie.
In beide gevallen slaagt het denken, al of niet gesystematiseerd tot een filosofie,
er niet in zijn nut te bewijzen, maar, en dat is een punt van belang, het is uiteindelijk
wel op nut en verbetering gericht. M.a.w. het onderwerpt zich in principe aan een
waardecriterium dat overigens ook moeilijk te vermijden is. Buiten elk perspectief
van nut of vooruitgang, direct of indirect, kan eigenlijk geen enkele wijsgerige richting
zich plaatsen zonder het risico te lopen onverstaanbaar te blijven in onze cultuur.
Uiteindelijk zal de vraag naar het nut van de filosofie dus altijd positief beantwoord
worden. Het gaat alleen om de lengte van de omweg.
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Japan
Henry M.V. Buntinx
In 1945 markeerden de Japanners de ganzenpas. Met één klap werden zij van het
oorlogzuchtigste volk het meest vreedzame. Ook zijzelf geloofden in alle oprechtheid
in die metamorfose. Nochtans is het Japanse pacifisme van de naoorlogse jaren
zeer complex gestructureerd en helemaal niet van duurzame aard. Het merendeel
der huidige pacifisten is in de eerste plaats gefrustreerd door een ietwat laattijdig
aangewaaid wantrouwen ten opzichte van de militaire kaste, precies zoals in
Duitsland. Dat wantrouwen kan echter verdwijnen zodra zich de overtuiging doorzet
dat het militaire apparaat onder politieke controle kan worden gehouden. Trouwens,
in de kringen van de links-radicalen wint de nationalistische gedachte van langsom
meer veld. Dit laatste uit zich gedeeltelijk in het latent anti-Amerikanisme en in de
felle kritiek op de regerende liberale partij. Het integrale anti-nucleaire pacifisme is
slechts één van de ingrediënten van de huidige Japanse habitus, want het verhindert
zelfs de extremisten niet zich sinds kort intensief met de nationale landsverdediging
en met de nucleaire toepassingsmogelijkheden bezig te houden.
Op het vlak van de buitenlandse politiek eten de Japanners kennelijk van drie
walletjes tegelijk. Zij kunnen het best vinden met alle drie de rivaliserende grote
mogendheden. Bovendien hebben zij het formidabele kunstwerk klaar gespeeld,
commercie te doen met de twee China's, de twee Duitslanden, de twee Korea's en
de twee Vietnams. In tegenstelling tot die andere Aziatische reus, de Chinese
Volksrepubliek, gaf Tokio de absolute prioriteit aan welvaart boven ideologie en
fraseologie. Peking leeft voor een goed stuk van traditionele zelftrots, terwijl Tokio
zich vinnig heeft opgetrokken dank zij de import van technologische know-how.
Meer nog dan de Duitsers hebben de Japanners zich na de oorlog opgewerkt tot
pragmatisten van de eerste orde.
In de internationale constellatie bestaat er zo iets als een wet die kolossen er
willens nillens toe dwingt een positie in te nemen overeenkomstig hun politiek,
economisch en militair gewicht. Die tijd is nu ook voor Japan
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aangebroken. Aanvankelijk verzette men zich daartegen, maar gaandeweg is dit
verzet onhoudbaar geworden. Het jaar 1970 was dat van de uiteindelijke
bewustwording. Maar daar was een en ander aan voorafgegaan.
Vooral aan het defensie- en het buitenlands beleid kunnen wij aflezen welke
accenten in Tokio werden verlegd of op het punt staan te worden verlegd. De grotere
belangstelling voor ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevende landen van de
Zuidoostaziatische regio is slechts een gevolg van de ontwikkelingen op beide
eerstgenoemde gebieden.

Territoriaal herstel
De oplossing van het probleem Okinawa en de voortzetting van het
Japans-Amerikaans Veiligheidspact over de kritieke datum 1970 heen hebben het
Japans-Amerikaans partnership bevestigd en blijven de grondslag vormen van de
politiek van de regerende Liberaal-Democratische Partij. Premier Eisako Sato en
President Nixon zijn bovendien persoonlijke vrienden, hetgeen ondubbelzinnig tot
uiting kwam tijdens beider ontmoeting te Washington, 19-21 november 1969. Het
eindcommuniqué van deze historische bijeenkomst droeg de veelbetekenende titel:
‘Charter of Partnership between Tokyo and Washington’. Experts in de diplomatieke
taal hebben gewezen op het hoogst merkwaardige feit dat in een officieel document
niet de namen van de twee staten werden vernoemd maar wel die van de
hoofdsteden.
Het veiligheidspact van 1960 wordt in dat communiqué behandeld als een fait
accompli. Hetgeen betekent dat de Verenigde Staten gebruik blijven maken van
hun lucht- en marinebases in Japan. Het aantal van die bases wordt weliswaar
ingekrompen in functie van de stijgende behoeften van de Japanse
krijgsmachtonderdelen. Het feit dat de Amerikanen de belofte hebben aangegaan
tegen 1972 de 73 eilanden van de Ryoekyoe-keten opnieuw aan Japan over te
dragen, legt hun in de toekomst bepaalde beperkingen op. Vanaf die datum mogen
de Amerikanen op hun Japanse bases geen nucleaire wapens meer opslaan en
mogen geen US-troepen en oorlogsmaterieel binnen het Japanse soevereine gebied
verplaatst worden zonder wederzijds akkoord.
Nixons politiek van partial disengagement heeft met betrekking tot Okinawa vrij
vlug positieve resultaten opgeleverd, terwijl Sato van zijn kant zijn politieke toekomst
in de schaal wierp. Om de pil te vergulden bleef hij hameren op de stelling dat de
naoorlogse periode voor Japan pas achter de rug zou zijn van het ogenblik dat het
probleem Okinawa een ‘bevredigende’ oplossing had gekregen. Onder ‘naoorlogse
periode’ verstond hij de restauratie van Japan als wereldmacht, zonder erbij te
zeggen op welk vlak hij
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dat voornamelijk zag. Wat hij niet vergat te zeggen was, dat Japans positie in de
wereld, zijn politieke en economische stabiliteit en stijgende levensstandaard het
resultaat waren van 20 jaar liberaal-democratisch bewind. Daarop kon hij met gerust
geweten laten volgen dat de economische welvaart niet zo groot geweest zou zijn
als de veiligheidsgaranties vanwege de USA er niet waren geweest. Zonder die
garantie zou Japan heel wat fondsen aan de economische opbouw hebben moeten
onttrekken.
Het was een goede gok. Want in de daaropvolgende verkiezingen van januari
1970 vergrootte hij zelfs zijn reeds comfortabele meerderheid in beide Kamers. En
voor het eerst in de Japanse naoorlogse parlementaire geschiedenis bleek dat er
geen trend naar een polarisatie tussen regering en oppositie meer merkbaar was.
De vier oppositiepartijen waren het onderling volkomen oneens. Het socialistische
debâcle toonde aan dat oppositie omwille van de oppositie in Japan niet loont. Dat
is de achtergrond waartegen de liberaal-democraten in de 70-er jaren willen regeren.
Het enige gevaar dat de liberaal-democratische regeringspartij kan hebben te
duchten, is haar coalitie-karakter. De partij bestaat uit verscheidene vleugels, groepen
en fracties met elk een niet-onbelangrijke en ambitieuze politicus aan het hoofd.
Vooral Takeo Fukuda, minister van Financiën, Takeo Miki, voormalig minister van
Buitenlandse Zaken, en de energieke Yasuhiro Nakasone, minister van Defensie,
zijn namen die wij moeten onthouden. Voorlopig echter is het gevaar nog niet acuut:
Eisako Sato kreeg onlangs opnieuw de investituur als partijvoorzitter en ergo als
regeringschef.
Bij dat alles is het op z'n minst opvallend dat de Japanse regering naar buiten
heel discreet en bijna nederig te werk gaat. Er wordt helemaal niet met lof gezwaaid
over de toch opmerkelijke prestaties. In Japan hebben wij niet één enkele keer de
indruk opgedaan: ‘kijk, wij zijn er eindelijk’. Integendeel, de meeste commentatoren
wijzen behoedzaam en kritisch op datgene wat in het post-Okinawatijdperk nog
allemaal moet worden gedaan. M.a.w. de Japanners vinden dat het hoegenaamd
niet ‘af’ is. En juist dit verontrust wel enkele regiogenoten. Reacties tegen dat
hyperdynamisme hebben wij zowat overal genoteerd, al verschillen ze van streek
tot streek. Australië legt zich bij de stand van zaken neer en erkent Japans groeiende
macht. Heel pragmatisch probeert men de relaties met de ex-vijand te intensiveren.
In Hong-Kong, Singapore en de Filippijnen daarentegen heerst enige onrust. Daar
wordt wel eens geïnsinueerd dat Japan zou kunnen gaan spelen met de idee van
een grotere ‘Oostaziatische Welvaartssfeer’, hetgeen zoveel betekent als hegemonie
in Oost-Azië. Natuurlijk spelen in die gedachte en die vrees mercantiele
overwegingen mee. Thailand, Maleisië en Singapore, die het partial disengagement
van Amerikanen
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en Britten bijzonder au sérieux nemen, denken er zelfs aan eventueel de Sovjets
binnen de regio te halen om op die manier het gewicht van Tokio ietwat te
neutraliseren. Soeharto van Indonesië liet onlangs verstaan dat het grote probleem
van de jaren '70 misschien niet Peking wordt maar wel Japans economische
hegemonie. En zelfs Westeuropese landen ondervinden nu al moeilijkheden op de
Aziatische afzetmarkten.

Politiek manifest
Op 30 november 1970 hield premier Sato een opmerkelijke rede, die naar vorm en
inhoud alle kenmerken van een politiek credo vertoonde. Het gebeurde naar
aanleiding van de vrijgave van twee hoogst belangrijke documenten: het 14th.
Diplomatic Bluebook en het eerste White Paper on Defence. In de rede komen
enkele nogal forse passages voor. Bijvoorbeeld: ‘door hun betrekkingen tot een
hoger niveau op te trekken als dat van een gewone alliantie zijn Japan en de USA
begonnen met een groots experiment om een nieuwe wereldorde te creëren...’. Op
een andere plaats onderstreept Sato het belang van samenwerking onder de
industriële machten en van het zoeken naar een eigen identiteit voor het vrije Azië:
‘hier zie ik een forum voor het nieuwe tijdperk van Azië, waarin met de hulp van de
USA aan gemeenschappelijke idealen wordt gewerkt’. Nixon van zijn kant haakte
hierop in: ‘de nieuwe Japans - Amerikaanse relaties moeten de kern vormen
waarrond zich de vrede in het Verre Oosten kan realiseren’. De vraag is echter of
Nixon hier een hoop uitsprak dan wel een zekerheid.
In de rede werd verder nog gezegd dat ‘alhoewel de Verenigde Staten voorlopig
in het Verre Oosten de laatste toeverlaat voor de veiligheid blijven, Japan toch moet
beginnen met geleidelijkaan iets van die leidende rol over te nemen waar het
economische en technologische bijstand betreft’. Zware nadruk werd gelegd op het
aankweken van een gevoel van Aziatisch nationalisme. Het is duidelijk dat Sato met
dergelijke woorden Japan opnieuw een plaats wil geven in de rij van de Pacific
Powers, naast en niet achter de USA, de Sovjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek.
Onwillekeurig rijst hierbij de vraag of Japan het nog langer kan uitstellen voor de
regio ook veiligheids-verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat behoort nu eenmaal
bij de status van een grote mogendheid en op de duur zal Tokio daar niet onderuit
kunnen. De vraag is derhalve niet of Tokio daartoe ooit verplicht zal worden, maar
wannéér dat zal gebeuren. Een futuroloog als Herman Kahn gelooft dat zo iets in
de loop van de jaren '70 onvermijdelijk is, vooral wanneer de Guam-doctrine van
Nixon consequent wordt aangehouden. Trouwens, men weet in Tokio zeer goed
dat deze
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Nixon-doctrine in eerste instantie niet voor Vietnamese maar voor Japanse oren
was bestemd.

Ruzies met Moskou
Sato is helemaal niet bevreesd voor een confrontatie met de Sovjet-Unie. Ondanks
de grote belangstelling welke de Japanse industriële kringen aan de dag leggen
voor deelneming in het Siberische ontwikkelingsproject. Sato stelt onomwonden dat
hij geen uitnodiging aanvaardt om naar Moskou te reizen, zolang de Sovjets hun
standpunt tegenover de noordelijke eilanden niet herzien.
Sinds in december 1956 volwaardige diplomatieke betrekkingen tussen Tokio en
Moskou werden aangeknoopt, hebben de handelsrelaties zich gestadig ontwikkeld,
terwijl de culturele contacten nog steeds gebeuren op een basis ad hoc. Er bestaat
geen vredesverdrag, noch een cultureel akkoord. Eén van de redenen hiervoor is
de herhaalde weigering van de Sovjet-Unie om de noordelijke eilanden terug te
geven, die Stalin destijds als oorlogsbuit binnenhaalde, zonder er ook maar iets
voor te hebben ‘gepresteerd’. Het gaat hier meer bepaald om de twee meest
zuidelijke Koerillen, Kunashiri en Etorofu, die volgens Japan niet eens tot de
Koerillenketen behoren. Verder zijn er nog de groep van de Habomais-eilanden
nabij Hokkaido en het eiland Shikotan. De geografische positie van deze eilanden
vlakbij de oostkust van Hokkaido leidt permanent tot wrijvingen tussen de Sovjet-Unie
en Japan. Nauwelijks hebben Japanse vissersboten de kust verlaten of zij bevinden
zich reeds in de territoriale wateren van de Sovjet-Unie. Regelmatig worden Japanse
vissersvaartuigen door de Sovjets aan de ketting gelegd en de bemanning
geïnterneerd. De Japanse regering wil de kwestie oplossen binnen het kader van
wat wordt genoemd ‘de vriendschappelijke betrekkingen met Moskou’ en op een
wijze ‘zoals gebeurde met de USA omtrent Okinawa’. De Sovjets blijven voorlopig
echter potdoof. Gromyko heeft nog onlangs een officieel bezoek aan Tokio afgelast
omdat de Sovjets er lucht van hadden gekregen dat de Japanse regering deze
kwestie op de agenda van de besprekingen zou plaatsen. Toen Brezjnev in 1969
voor het eerst zijn suggestie omtrent een systeem van Collectieve Veiligheid voor
Azië lanceerde, werd over dit punt met geen enkel woord gerept.
Wat dit Brezjnev-voorstel betreft, hebben wij ter plaatse kunnen vernemen dat de
Japanners dezelfde houding aannemen als de West-Duitsers ten opzichte van het
equivalent voor Europa: eerst teruggave van enkele ingepalmde territoria of tenminste
een bevredigende regeling van hun status (cfr. bijvoorbeeld de Berlijn-kwestie met
betrekking tot het bijeenroepen

Streven. Jaargang 24

724
van een Conferentie over de Europese veiligheid). Typisch is dat de Japanners
bijna woordelijk de Westeuropese eisen overnemen: ‘vooraf moet de Sovjet-Unie
met daden bewijzen dat zij een werkelijk collectieve veiligheid in de regio wenst’.
Hetgeen de Sovjets al heeft doen zeggen dat ‘bepaalde aggressieve kringen in
beide staten van de ex-As’ het er op aan leggen ‘een samenzwering tegen de
internationale vrede en veiligheid op touw te zetten’.
Ondanks deze politieke controversen breiden de economische relaties zich uit.
Uitgerekend op het ogenblik dat de Sovjet-ambassade te Tokio bekend maakte dat
geen wijziging mogelijk is in de huidige status van de noordelijke eilanden, werd
bekend dat de onderhandelingen over uitgebreide Japanse deelneming in de
constructie van de nieuwe Wrangel-haven bij Nachodka een positief resultaat hebben
opgeleverd. Ook de modaliteiten van de Japanse samenwerking bij het nieuwe
Sovjet-Vijfjarenplan, dat dit jaar een aanvang neemt, zijn intussen geregeld.

Chinees dilemma
De Chinees - Japanse betrekkingen bezorgen Tokio heel wat meer kopzorgen dan
die met Moskou. Men loopt rond met de angst dat Washington op slag en stoot
Peking zou kunnen erkennen. Sedert er te Warschau met tussenpozen Chinees Amerikaanse besprekingen plaatshebben, is de Japanse regering niet meer op haar
gemak. Een eventuele erkenning door de USA zou de Japanse regering in eigen
land aan een geweldige kritiek blootstellen.
Meer nog dan zijn voorgangers wordt Sato door Peking hard op de korrel genomen.
Hij wordt ervan beschuldigd zich als de Aziatische politieman van de Amerikaanse
belangen te willen opwerpen. Evenmin is Peking te spreken over het soort ‘special
relationship’ dat Tokio met Formosa blijft cultiveren. Deze entente cordiale is
historisch gegroeid. Zij knoopt aan bij het feit dat Tsjang-Kai-Tsjek in 1945 als een
van de Grote Vier geen reparatiekosten van Japan eiste. Gezien de verwoestingen
die de Japanners in China hadden aangericht, was dit een bijzonder edelmoedig
gebaar. Evenmin stemde Tsjang-Kai-Tsjek erin toe het Amerikaanse vredesverdrag
met Japan (San Francisco, 1951) mede te ondertekenen, omdat dit volgens hem
al te vernederende termen ten opzichte van Japan bevatte. De Chinese leider had
kennelijk een Chinees - Japanse samenwerking op het oog, waarbij Tokio zowat
de rol van hulpje zou moeten spelen. Onverwacht tekende hij een apart bilateraal
vredesverdrag met de nieuwe Japanse regering. De libellering van de tekst liet
duidelijk verstaan dat nationalistisch China zich opwierp als de komende leider van
Azië. Wij weten nu dat Mao dit groots
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opgezette project in de war heeft gestuurd. Uit dat alles volgt dat, zolang
Tsjang-Kai-Tsjek leeft, elke liberaal-democratische regering in Tokio verplicht is
haar dank aan Formosa te blijven betuigen. Bovendien weet Peking dat Sato een
overtuigd anti-communist is.
Het epitheton ‘politieman’ kreeg Japan het eerst toegedicht, toen Sato in het reeds
vermelde communiqué van november 1969 verklaarde dat de veiligheid van
Zuid-Korea en van de Straat van Formosa voor Japan van vitaal belang was. Om
de daad bij het woord te voegen, besloot de Japanse regering in december 1970
de zeestrijdkrachten en hun luchtondersteuning gevoelig uit te breiden.
De Japanse regering houdt het nog liefst bij de huidige toestand van twee China's.
Het handelsvolume met beide staten neemt jaarlijks fors toe, alhoewel Formosa het
nog altijd van Peking wint, met een verhouding van 5 tegen 1. Proportioneel ligt de
import uit Formosa bijzonder hoog, hetgeen nogmaals de ‘special relations’ illustreert.
Anderzijds worden de steeds toenemende zakenbezoeken van Japanse industriëlen
aan Peking door Tokio oogluikend goedgekeurd. De Volksrepubliek heeft al
herhaaldelijk haar ongenoegen laten blijken over de Japanse embargo-lijsten, maar
de dwingende noodzaak verplicht hen dan toch weer datgene uit Japan te betrekken
wat zij broodnodig hebben. Ook hier blijkt weer de overmacht van de economie en
de technologie over de ideologie in het verkeer tussen staten.
Dit alles belet Tokio niet zich in verband met China een aantal vragen te stellen.
Blijft de binding met de USA een voldoende stevige redplank om telkens op terug
te vallen wanneer dat nodig is? Volstaan de economische stabiliteit van Z.O.-Azië
en de wil van de andere vrije landen om samen te werken met Japan om Peking te
blijven intomen? Zal de kwestie van het optrekken van de defensiecapaciteit van
Japan de Volksrepubliek kunnen afschrikken van het gebruik van geweld?
Indien Sato er ernstig aan zou denken besprekingen met Peking aan te vatten,
dan zou hij in het Japans-Amerikaanse eindcommuniqué (1969) niet hebben gesteld
dat Japans buitenste verdedigingslinie dwars door de Straat van Formosa loopt. En
opdat op korte termijn Japans-Chinese besprekingen geloofwaardig zouden aandoen,
is het noodzakelijk dat Japan nog een paar andere ontwikkelingen doormaakt.
Vooreerst zou Tokio moeten afstappen van de stelling volgens welke een resolutie
over het lidmaatschap van Peking in de UNO een ‘belangrijke aangelegenheid’ is
en derhalve een twee-derde meerderheid vereist. En vervolgens zou het officieel
moeten verklaren dat de beruchte ‘Yoshida-Brief’ van 1964 de regering te Tokio
niet langer bindt; in deze brief werd destijds aan Formosa de formele garantie
gegeven dat volumineuze Japanse exportpaketten naar de Volks-
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republiek niet langer gefinancierd worden met kredieten van de Export-Import Bank.

White Paper on Defence, 1970
In defensie-kringen te Tokio wint gaandeweg de overtuiging veld dat naarmate de
USA hun verplichtingen in Azië uitdunnen, Japan ertoe verplicht wordt meer en
meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, zowel voor zichzelf als voor de regio.
Zelfs Japanse dagbladen (waaronder de invloedrijke Yomiuri) bereiden de publieke
opinie erop voor ‘to take over America's thankless role in Asia’. Dat is de stand van
zaken zoals men die feitelijk en onvermijdelijk ziet aankomen. Toch bestaat er nog
heel wat verzet tegen, juist zoals in West-Duitsland anno 1954. Het vooruitzicht op
die regio-verantwoordelijkheid en op de functie van ‘pilot-country’ lacht de Japanners
niet toe. Evenmin enkele buurlanden, waar de herinnering aan het verleden nog
levendig is.
Hier treedt nu echter in Japan in actie wat ‘de aflossing van de generaties’ wordt
genoemd. Toen West-Duitsland opnieuw aan het militaire bedrijf ging deelnemen,
werden de hoge posten nog uitsluitend bezet door mensen van de vóóroorlogse en
de oorlogsgeneratie. De oppositie was totaal, d.w.z. niet alleen tegen een integratie
in de NATO maar tegen herbewapening überhaupt. Zo iets doet zich in Japan echter
niet voor; de anti's hebben het vooral tegen de mogelijkheid van extra-territoriale
verantwoordelijkheid. De 40-jarige Wakaizumi, die zowat kan doorgaan voor de
Japanse Henry Kissinger en Herman Kahn samen, gelooft dat in de eerste helft van
het komende decennium het decor wordt opgebouwd voor de tijd dat de
showa-generatie (tot en met 45 jaar) het beleid in handen zal nemen. Nu reeds zijn
72% van de Japanners jonger dan 45 jaar en zij vertegenwoordigen ruim 57% van
het electoraat. Zij zijn niet besmet door de oorlogsfrustraties. Voor deze generatie
zal het gemakkelijker zijn met een schone lei te beginnen, zich niet te blijven
vermeien in de resultaten van de fantastische economische opbloei en - wars van
alle statisch narcisme - de nieuwe krachtlijnen uit te werken die Japans belangen
buiten de grenzen moeten beveiligen. Deze generatie vindt dat Japan wel degelijk
regio-verantwoordelijkheid draagt, maar men is het er voorlopig nog niet over eens
op welke terreinen een positieve inzet gewenst is. Ook is deze generatie bijzonder
nationalistisch ingesteld, zeer gehecht aan de eigen traditionele waarden: zij verzet
zich heftig tegen de veramerikanisering van de Japanse samenleving. Deze trend
speelt enigszins in op Nixons Guam-doctrine, waar deze, enigszins De Gaulle
plagiërend, zegt dat een land voor een ander maar een zekere waarde kan hebben
als het vooraf aan zichzelf geloof-
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waardig voorkomt. Het is trouwens geen geheim dat de Guam-doctrine voor een
groot gedeelte berust op de overtuiging dat Japan een Aziatisch nationalisme kan
ontwikkelen dat immuun blijft voor communistische ideologieën.
De Japanners die tot nog toe in groten getale de Aziatische regio hebben
doorkruist, waren geen militairen, maar handelslui en technici. In de buurlanden
hebben zij een niet onaardig stuk waardering voor Japan teruggewonnen. En dit nu
stelt ons voor het werkelijke Japanse dilemma. Het liefst zou men de economische
reus en de handelsgroeipool willen blijven zonder de lijn consequent door te trekken
tot het bittere end. Maar de krachtige opgang had ook een keerzijde. Mettertijd
hebben de Japanners in Azië kolossale bedragen geïnvesteerd en nu wordt men
zich diep bewust van het feit dat, hoe men de zaak ook draait of keert, belangen
nog altijd moeten worden beveiligd. Die eis moet worden verzoend met het Aziatische
nationalisme. Belangen over een hele regio verspreid kunnen niet renderen wanneer
deze regio niet is gepacificeerd. Pacificatie verondersteld echter middelen die
agressie en subversie afschrikken of desnoods pareren.
De nieuwe minister van Defensie, Yasuhiro Nakasone (1919), zet er alles op om
zo vlug mogelijk een beslissing af te dwingen in het debat over de vraag of Japan
een ‘eigen autonoom defensieconcept’ moet uitwerken. Zijn publieke verklaringen
winden er gewoonlijk geen doekjes om. Dat alles is hoogst indicatief. Aangezien
een lid van het Japanse kabinet op ieder ogenblik door de premier kan worden
ontslagen, is de indruk gewettigd dat Sato Nakasones opvattingen deelt. Dit is des
te merkwaardiger daar Nakasone, die niet tot de jongere generatie behoort, toch
doorgaat voor een jonge Turk in de liberaal-democratische partij.
Een van Nakasones eerste maatregelen toen hij minister van Defensie werd, was
het optrekken van zijn budget met maar liefst 17,7%. Nog belangrijker waren zijn
krachtige instructies aan de public-relations-diensten van de krijgsmacht om de
reputatie van het leger bij de publieke opinie te verbeteren en de burgers-in-uniform
(allen vrijwilligers) meer zelfvertrouwen bij te brengen. Voor het eerst sinds 1945
wist hij het defensiebeleid officieel tot op kabinetsniveau op te trekken, zodat het in
rang gelijk kwam te staan met het buitenlands beleid. Wij zijn dus al een heel eind
verwijderd van de ‘politiemachten’ die op ordonnantie van Mac Arthur - en zonder
toestemming van het Japanse volk - op de been werden gebracht.
Publiek verdedigt Nakasone de stelling dat Japan, in overeenstemming met zijn
internationale status, veel meer moet doen voor de eigen defensie. Anders - aldus
zijn redenering - blijft Japan afhankelijk van de USA. Op die manier speelt hij in op
het groeiend nationalisme, vooral van de jongere generaties. En eigenaardig genoeg
zijn er tekenen die er op wijzen dat zijn
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gedachtengang bij een groot gedeelte van die jongeren aanslaat, zodat de
links-radicalen de wind uit de zeilen wordt genomen en de beroepscontestanten
zich genoodzaakt zien naar andere thema's uit te kijken.
Het IVde Programma voor de Defensie voorziet tegen 1972 een autonome Japanse
defensie. De grootste zorg wordt op het ogenblik besteed aan de lucht- en
zeestrijdkrachten; de landmacht komt in de kou te staan. Vroeger was zo iets
begrijpelijk voor een staat die toch een eiland is. Vandaag echter maakt het de
afschrikkingsmacht minder geloofwaardig. Daarom geloven sommige specialisten
dat vroeg of laat toch nog de nucleaire optie uit de mouw komt. Er wordt voorlopig
alleen gezegd dat Japan geen nucleaire wapens wenst te bezitten, ofschoon de
grondwet de aanmaak van tactische tuigen toelaat. Technologisch is Japan als geen
ander land ter wereld in staat zonder hulp van buitenaf kernwapens aan te maken.
Zodat de speculaties hun gang blijven gaan. Het is duidelijk dat er allerhande
manieren bestaan om desgevallend over kernwapens te kunnen beschikken zonder
ze te bezitten. Maar het is wel bedenkelijk dat Japan obstinaat blijft weigeren het
non-proliferatie-verdrag te ratificeren.
Tenslotte zijn er de insinuaties van de officials zelf. Zowel de practicus Nakasone
als de theoreticus Wakaizumi zien het jaar 1975 als het keerpunt waarop de
Japans-Amerikaanse alliantie moet worden aangepast. Op dat ogenblik zullen het
nationale bewustzijn, de publieke opinie en de politieke evolutie in Azië derwijze
zijn geëvolueerd, dat die aanpassing kan worden doorgevoerd. Beiden menen dat
wat Azië betreft, de rollen van de USA en van Japan omgekeerd zullen worden:
Japan zal die van de senior partner, de USA die van de junior partner spelen. De
USA zal men er niet helemaal buiten kunnen laten, al was het maar om de
buurlanden, die met de Japanse hegemonie niet zo gelukkig zijn, niet al te zeer af
te schrikken van een Aziatische samenwerking met Japan als machtskern. In Azië
zijn immers bepaalde vormen van inheemse alliantie-vorming mogelijk, maar de
moeilijkheid bestaat er juist in, Japan in een dergelijk kader in te passen. En zelfs
zij die Japan het minst in hun hart dragen, begrijpen heel goed dat een inheems
Aziatisch defensie-systeem zonder Japan bij voorbaat tot mislukking gedoemd is.
De macht dringt zich ondanks emotionele nukkigheden toch op. De Japanse officials
laten van de andere kant duidelijk verstaan dat in deze optiek het nucleaire vraagstuk
voorlopig weer in de laden opgeborgen kan worden... tot in 1975. Dat is het voorlopig
nog altijd onzekere punt. Een zeker punt is daarentegen dat de Amerikaanse
hegemonie moet worden afgebroken en dat in de toekomst de betrekkingen niet
volgens het Latijns-Amerikaanse model mogen worden gestructureerd. Want per
slot van rekening wil geen enkele Japanse politicus (zelfs niet de socialisten) de
USA als vriend verliezen. De Japanners zijn planners op lange termijn.
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De Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie: onderdeel van de Europese
vredesordening
L.L.S. Bartalits
J.W.H.C.M. Schneider S.J.
De tweede wereldoorlog eindigde voor Duitsland met de meest volkomen nederlaag
ooit door een Europese mogendheid geleden sinds de opdeling van Polen. Niet
alleen was de deling van Duitsland het gevolg, maar ook de Sovjethegemonie over
Midden- en Oost-Europa. De overweldigende ontwikkeling in de wapentechniek die
niet aan de Sovjet-Unie voorbijging maar waarvan de Bondsrepubliek
noodgedwongen verstoken bleef, leidde er toe dat de Sovjet-Unie naast de
strategische terreinwinst ook een bijna absolute beveiliging voor zijn positie in Europa
gekregen heeft. Deze machtspositie heeft de Sovjet-Unie als basis genomen voor
een defensieve politiek die de status quo sinds 1948 - het jaar dat de demarcatielijn
tussen Oost en West vast kwam te liggen - wenste te behouden, ook als uitgangspunt
voor een offensieve politiek t.o.v. West-Europa.
De balans van beide wereldoorlogen is ook voor de rest van de Europese staten
negatief geweest. Slechts met Amerikaanse steun kunnen de Bondsrepubliek,
Frankrijk en Groot-Brittannië een tegenwicht bieden tegenover het streven naar
hegemonie van de Sovjet-Unie. Een precair tegenwicht overigens, dat de wezenlijke
inhoud van het Sovjet overwicht op de duur niet kan beïnvloeden.

Ostpolitik en Neue Ostpolitik
Het nieuwe thema
De Bondsregering stond voor het dilemma om vast te houden aan een mogelijke
regeling ergens in de toekomst waarbij een soort evenwicht zou hersteld kunnen
worden, of maatregelen te nemen die het in feite bestaande precaire evenwicht tot
uitgangspunt namen en op basis daarvan een politiek te voeren van het politiek
haalbare. In zijn regeringsverklaring van 28 oktober 1969 koos Brandt resoluut voor
de tweede koers, die een politieke doorbraak naar het Oosten inhield. Deze politiek
kreeg in de daarop volgende maanden reeds gestalte in contacten met de DDR,
Polen, de
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Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije. De regering Brandt-Scheel was er zich van bewust,
dat Bonn in deze politiek eigenlijk weinig troeven in handen had en goed bezien
maar één. Dit was het prijsgeven van de in het bondgenootschap met het Westen
verankerde binding. Maar het wegvallen van die rugdekking zou aan de Duitse
politiek elke handelingsvrijheid ontnemen. Daar stond echter tegenover, dat de
Sovjet-Unie sterk geïnteresseerd was in een Europese vredesordening, waarbij het
probleem van de Duitse verdeeldheid en de erkenning van de DDR een centrale
1
plaats innamen . Voor de oplossing van deze problemen, zonder welke iedere
vredesordening in de lucht zou blijven hangen, had Moskou de medewerking van
Bonn nodig. Tenslotte werd Bonn geholpen door het feit dat haar nieuwe Ostpolitik
in zoverre niet vanuit het Westen geblokkeerd werd, dat zij kon aansluiten bij de
algemene ontspanningspolitiek van het Westen. Wil Bonn in het politieke spel zijn
vrijheid niet verliezen, dan moet het opereren binnen de grenzen van een algemene
detentie-politiek. Hier liggen de criteria van wat nog wel en wat niet meer toelaatbaar
is.

Het oude thema
Inhoudelijk kon de Bondsregering aansluiten bij vroegere aanzetten voor een
Ostpolitik welke ditmaal draaiden rond het thema van het ‘Gewaltverzicht’. Reeds
in de jaren vijftig overwoog Von Brentano, toenmalig minister van buitenlandse
zaken, om de relatie tot de Oosteuropese staten te verbeteren door het sluiten van
non-agressie-verdragen, maar eerst door Schröder, een van zijn opvolgers, werden
consequente pogingen in die richting ondernomen.
In maart 1966 maakte het kabinet van Erhardt de ‘Gewaltverzicht’ tot het
belangrijkste instrument van de toenmalige Duitse Ostpolitik. De grote coalitie,
hoewel niet alleen in het leven geroepen om voor deze politieke omwenteling
voldoende steun bij het kiezersvolk in de Bondsrepubliek te vinden, ging weer een
stap verder, toen zij ook de DDR opnam als een mogelijke partner in een verdrag
van deze strekking.
Een eerste fase van besprekingen van 1966 tot 1968 tussen de Bondsrepubliek
en de Sovjet-Unie liep vast ondanks de bereikte overeenstemming. De
Bondsrepubliek stopte de gedachtewisseling, toen Moskou in 1968 de documenten
terzake eenzijdig publiceerde. De daarop volgende gebeurtenissen in
Tsjechoslowakije verslechterden de Oost-West betrekkingen zo zeer, dat van
voortzetting geen sprake meer was.
Niettemin deed zich eind 1968 een algemene verandering voor, doordat men in
het Westen inzag, dat men noch bereid noch in staat was tot enige

1

Magyar Szó (Novi-Sad), 12 november 1969.
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actie die de status quo in Oost-Europa zou kunnen veranderen. Men was nu bereid
uit te gaan van de realiteit dat de enig overblijvende weg om tot een zekere
verbetering in de relaties te komen de directe benadering van Moskou was in plaats
van een algemene idealistische politiek van ‘bridge-building’ met de onderscheiden
landen van het Oostblok. Deze benadering klemde te meer, daar het er alle schijn
van had dat de Sovjet-Unie haar eigen veiligheidseisen in Europa vastgelegd had
door een zeer ruime interpretatie van haar strategische belangen. Had de Sovjet-Unie
met haar politiek niet te kennen gegeven, dat zij de in het Westen altijd weer ten
doel gestelde ontspanning een halt zou toeroepen, wanneer haar militaire, politieke
en economische overmacht in Oost-Europa gevaar zou lopen aangetast te worden.
Uit de verklaring van de Warschaupact-landen te Boedapest van 17 maart 1969,
zou men kunnen opmaken, dat voor Moskou de ontspanningspolitiek slechts een
instrument van Sovjet hegemonie kan zijn, maar niet als een alternatief daarvoor
kan worden beschouwd.

De ‘Neue Ostpolitik’
De Bondsregering ging eveneens uit van het inzicht dat de weg tot ontspanning en
normalisering over Moskou leidde. Daartoe werden de verschillende thema's
samengebundeld. De sinds maart 1966 ingezette dialoog over het afzien van geweld
werd een eerste vereiste voor een Europese vredesregeling. Ten aanzien van de
grenzen werd verklaard, dat de bestaande lijnen niet binnen afzienbare tijd veranderd
zouden kunnen worden en een normalisering werd gezien in uitwisseling op
economisch, technisch, industriëel en cultureel gebied, waardoor de kunstmatige
2
splitsing van Europa langzamerhand zou kunnen worden overwonnen . Op deze
uitgebreide basis hoopte men een toestand te bereiken die het de Bondsrepubliek
mogelijk zou maken ook het meest ingewikkelde probleem, nl. dat van de
betrekkingen met de DDR, aan te pakken.

Totstandkoming van het verdrag
Op 26 juli 1970 vertrok minister van buitenlandse zaken Scheel naar Moskou voor
afsluitende onderhandelingen. Hoewel publiciteitsmedia in Oost- en West-Europa
in het teken stonden van het begin der onderhandelingen, werd er in de Sovjet-Unie
en de DDR nauwelijks over gerept. Alleen de Prawda van 27 juli 1970 besteedde
wat meer ruimte aan de komst van minister Scheel en schreef, dat velen er van
overtuigd waren, dat het de hoogste tijd was voor concrete stappen in het belang
van een versterking van vrede en veiligheid in Europa.

2

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 juni 1970.
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De op 28 juli begonnen onderhandelingen werden op 7 augustus afgerond met de
parafering van een niet-aanvals- en samenwerkingsverdrag. Na terugkeer van
minister Scheel in Bonn begon de Bondsregering een uitgebreid overleg over het
verdrag. De fractieleiders van de partijen werden uitvoerig ingelicht en voorts vond
een gesprek plaats met de ambassadeurs van de drie westelijke mogendheden.
Tegelijk werd bekend gemaakt, dat kanselier Brandt op uitnodiging van de
Sovjetregering naar Moskou zou reizen om daar het verdrag op 12 augustus te
3
ondertekenen . Op 9 augustus zond Brandt boodschappen aan de regeringsleiders
van de westelijke mogendheden, waarin hij van zijn besluit naar Moskou te reizen
melding maakte. Hierin wordt verder onderstreept, dat het verdrag met de Sovjet-Unie
niet van invloed zou zijn op de nauwe integratie van de Bondsrepubliek in de
Atlantische gemeenschap. De Bondskanselier overwoog een bijeenkomst met de
regeringsleiders van de drie grote mogendheden om op plechtige wijze de banden
met het Westen te benadrukken - een gebaar dat - helaas - weinig positief
beantwoord werd. Nu moest Brandt in Moskou de positieve rugdekking van de
westelijke mogendheden missen.

Het resultaat
Het op 12 augustus ondertekende verdrag werd in het Westen over het algemeen
positief ontvangen. De volgende punten van het verdrag zijn voor ons hier van
belang.
a) In de preambule is uitdrukkelijk melding gemaakt van een brief van Adenauer
van 1955 aan de Sovjet regering, waarin het Duitse recht op hereniging wordt
vermeld;
b) de bepaling over het afzien van geweld verbonden met de bepaling dat de
grenzen in Europa ‘unverletzlich’ zijn houdt in, dat deze mogelijk wel op vreedzame
wijze veranderd kunnen worden;
c) de verzekering dat het verdrag in niets inbreuk maakt op bestaande verdragen
kan worden beschouwd als een garantie dat het hier niet om een vredesverdrag
gaat.
Door dit verdrag wordt gelijktijdig gepoogd om én de verdeling van Duitsland en
de mogelijke opheffing er van te bevestigen. Doordat het akkoord op het gebied
van de meest belangrijke verhoudingen in Europa enerzijds nieuwe en realistische
wegen inslaat en anderzijds met bepaalde gevoelige problemen als
gebiedsaanspraken afrekent, mag men het een sleutelpositie toekennen wat betreft
de organisatie van de Europese vredesordening.

3

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9 augustus 1970.
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De kwestie Berlijn
In de Bondsrepubliek blijft de oppositie zich tegen de nieuwe Ostpolitik verzetten.
Brandt wordt verweten te veel concessies te hebben gedaan zonder hiervoor iets
concreets terug te krijgen. Ook binnen de regering blijkt er geen eenstemmigheid
te bestaan in de evaluatie van het resultaat, vooral wat betreft het belangrijkste
probleem: Berlijn. Volgens de Sovjet opvatting is West-Berlijn een afzonderlijke
politieke eenheid, gelegen in het grondgebied van de DDR en bij gratie van de
Sovjet-Unie bezet door de westelijke mogendheden. Deze op hun beurt wijzen er
op, dat zij daar zijn ingevolge het bezettingsrecht en dat hun toegang tot de
Bondsrepubliek op datzelfde recht berust, alsook op het akkoord met de Sovjet-Unie
vernieuwd na de Berlijnse blokkade. Moskou lijkt bereid te erkennen, dat West-Berlijn
een politieke binding heeft met de Bondsrepubliek die eigenlijk de optelsom is van
de financiële, economische, juridische en culturele betrekkingen, maar dat in ruil
daarvoor de westelijke mogendheden, in overeenstemming met de Bondsregering,
bereid moeten zijn Bonn te vragen zijn politieke aanwezigheid in West-Berlijn te
stoppen. Inderdaad zou hier de basis voor een akkoord kunnen liggen.
Maar daarmee is het probleem van de definiëring en bescherming van de
Westberlijnse banden met de Bondsrepubliek nog niet opgelost. Immers het zeer
delicate punt blijft, dat alle partijen het eens moeten worden over de vraag óf, en
zo ja welke, bevoegdheden de DDR mag uitoefenen bij de controle op het verkeer
met de stad. Een aanknopingspunt voor een oplossing ligt misschien in het feit dat
de Sovjet leiders wellicht het westelijke ‘wantrouwen’ jegens Ulbricht delen en hem
en zijn politieke vrienden derhalve niet al te veel macht willen geven in dit uiterst
4
gevoelige gebied .
Na de ondertekening van het verdrag liet men in regeringskringen doorschemeren,
dat de Sovjet leiders heel goed begrepen hadden, dat Bonn het verdrag pas na een
5
bevredigende regeling van de Berlijnse kwestie zou ratificeren . De regering meende
aanvankelijk te kunnen aannemen, dat de Sovjet-Unie tot een beperkt compromis
6
voor Midden-Europa, dat Berlijn zou insluiten, had besloten . Het heeft er evenwel
de schijn van, dat Brandt sindsdien enigermate afkerig geworden is van de
‘junctim-doctrine’ - dit is het koppelen van een oplossing in Berlijn aan de ratificatie
van het akkoord - omdat hijzelf niet verwacht, dat de Sovjet-Unie over Berlijn een
bijdrage gaat of kan leveren die voor de oppositie voldoende substantieel is.
Het lijkt er op, dat de Sovjet-Unie de onderhandelingen over Berlijn - in
overeenstemming met de belangen van de DDR - op offensieve wijze

4
5
6

The Times, 12 oktober 1970.
Idem, 18 augustus 1970.
Die Presse, 7 september 1970.
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voeren wil met het doel West-Berlijn van de Bondsrepubliek los te maken. Brandt
heeft dit juist beoordeeld. Achteraf bezien zou het wellicht beter geweest zijn als hij
de kwestie-Berlijn van de aanvang af in de onderhandelingen had betrokken. Een
mogelijke verklaring voor zijn handelen zou kunnen zijn de toen nogal onduidelijke
Amerikaanse Europa-politiek. Zonder de duidelijke rugdekking van Amerika, of, nog
erger, met het mogelijk vooruitzicht van een Amerikaanse terugtrekking bleef Bahr
niet veel anders over dan zo spoedig mogelijk een optimaal resultaat te behalen,
voordat de onderhandelingspositie van de Bondsregering door genoemde oorzaken
te zwak zou worden om überhaupt tot een resultaat te komen. In deze
omstandigheden was een krachtmeting over Berlijn een te groot risico.
Dit verzuim kan thans nog slechts ten koste van veel energie en geduld worden
hersteld. Want nu moet de Bondsregering, als zij voor de druk van de
‘junctim-doctrine’ moet wijken, het verdrag met Moskou op het spel zetten. Wanneer
het desondanks, onder druk van Moskou, toch tot ratificatie zou komen, dan zou
het verdrag niet leiden tot verbetering van de betrekkingen met de Sovjet-Unie,
maar tot teleurstellingen en gevaarlijke terugslagen. Het bewijs van de Sovjet
bereidheid tot een compromis kan slechts in Berlijn geleverd worden.
Een in de Bondsrepubliek wijd verbreide opinie wordt vertolkt door Theo Sommer,
de invloedrijke hoofdredacteur van Die Zeit, die stelt dat het Sovjetblok moet
ophouden de in vele jaren gegroeide realiteit in West-Berlijn ter discussie te stellen.
In concreto betekent dit, dat Moskou deze stad niet langer meer als hefboom mag
gebruiken om crises te veroorzaken; dat het definitief moet afzien van pogingen er
een soort vrijstad van te maken; dat het de voor West-Berlijn noodzakelijke band
met de Bondsrepubliek aanvaardt en dat het helpt een regeling tot stand te brengen
van bij het verdrag nog niet geregelde zaken. Tenslotte stelt hij, dat de Sovjet-Unie
de gegroeide gewoonte rechtsgeldigheid toekent.
Volgens Sommer moet de stelling van Soekov, zijn collega van de Prawda, dat
namelijk eerst na de ratificatie van het Verdrag van Moskou een verbetering van
Berlijns situatie mogelijk is, niet als het laatste woord van het Kremlin beschouwd
worden en Bonn moet, nog steeds volgens Sommer, dan ook niet afzien van een
koppeling van ratificatie aan een regeling inzake Berlijn.
Inderdaad heeft deze koppeling niets kunstmatigs, maar volgt uit de logica der
ontwikkelingen. Ontspanning in Europa is niet mogelijk, wanneer niet ook Berlijn
daarin betrokken wordt. Nu Bonn bereid is de Europese realiteiten te erkennen,
moet de Sovjet-Unie daarop antwoorden met een erkenning van de Berlijnse realiteit.
Hoewel de huidige Bondsregering tot een dergelijke erkenning welhaast gedwongen
kan worden wil zij haar Ost-

Streven. Jaargang 24

735
politik redden, kan zij zelf, gezien de interne verhoudingen in de Bondsrepubliek,
de vereiste concessies moeilijk doen. De uitweg die de regering Brandt-Scheel
overblijft, is de concessies te spelen via de drie westelijke mogendheden. Voor een
dergelijk subtiel spel is echter een verstandhouding met deze mogendheden nodig
die kennelijk nog steeds ontbreekt. Anders is het niet te begrijpen, waarom men in
regeringskringen te Bonn de hoop uitspreekt dat Frankrijk, Groot-Brittanië en de
Verenigde Staten het Verdrag van Moskou niet in gevaar zullen brengen door harde
onderhandelingen over Berlijn. Hard in deze zin, dat deze mogendheden de
kwestie-Berlijn definitief willen oplossen door middel van een juridisch
gesanctioneerde binding tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek, neergelegd in
een overeenkomst tussen de vier grote mogendheden.
De wrijving ligt in het punt dat Brandt een minder omvangrijke en daarom hopelijk
meer haalbare oplossing wil om zijn Ostpolitik door ratificatie te doen slagen, terwijl
de westelijke mogendheden, met name de Verenigde Staten, niet erg bereid zijn
om ter handhaving van de huidige regeringscoalitie - die van ratificatie welhaast
afhangt - belangrijke concessies te doen inzake Berlijn. Een aldus door het Westen
gesanctioneerde oplossing zou Brandt in staat stellen het verdrag door de Bondsdag
heen te halen. De vraag is echter of het de Verenigde Staten niet aangenaam zou
zijn om door zijn houding inzake Berlijn de huidige regeringscoalitie te doen
struikelen.
Zodoende zou de Verenigde Staten met een meer gelijkgezinde regering in Bonn
zijn politiek over Berlijn kunnen voeren. Een andere mogelijkheid is, dat de Verenigde
Staten een concessie over Berlijn in de zin van de huidige Bondsregering achter
de hand houdt om de Sovjet-Unie elders te bewegen tot het doen van concessies,
bijv. in het Midden-Oosten. Een combinatie van de twee motieven is uiteraard
evenzeer wel denkbaar.

De Oosteuropese reacties
Het eerste Sovjetmotief voor de sluiting van het verdrag ligt vermoedelijk in het
streven naar consolidatie van de eigen heerschappij over Oost-Europa tot aan de
Elbe. Verder zijn er de oude wensen, de Amerikanen uit Europa terug te dringen
en de binding van de Bondsrepubliek aan de NATO te verzwakken, en het kenbaar
gemaakte verlangen naar Westeuropese hulp ter overwinning van de economische
moeilijkheden in de Sovjet-Unie.
Er zijn echter tot op heden geen duidelijke aanwijzingen voor het ene motief dat
het Westen voor het succes van zijn ontspanningspolitiek nodig heeft, nl. een
gelijkgericht Sovjetstreven naar een compromis in Europa, zelfs ten koste van eigen
politieke aanspraken. De kansen om de bedoelin-
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gen van de Sovjet-Unie na augustus 1970 te peilen hebben niets of zeer weinig van
deze aard opgeleverd. Het is en blijft onduidelijk hoever de Sovjetleiders willen gaan
bij de regeling van hun zaken met het Westen. Er zijn vele aanwijzingen dat hun
Oosteuropese bondgenoten in de DDR en Polen geprikkeld zijn geweest over een
akkoord dat over hun hoofden heen is voorbereid en gesloten.
Het verdrag van Moskou heeft in de andere socialistische landen reacties teweeg
gebracht die niet altijd door de massamedia van die landen zijn geregistreerd, maar
waarmee de regeringen wel rekening hebben te houden. Hoewel men nog niet van
een openbare mening kan spreken, bestaat er in de socialistische landen toch een
zgn. ‘tweede politiek centrum’ tussen de officiële en de eigenlijke volksmening.
Tussen beide opinies bestaat enerzijds een kloof, anderzijds gedeeltelijk een
correlatie. De Oosteuropese reactie op de Duits-Russische gesprekken beweegt
zich tussen een licht optimisme en een dof pessimisme. Het optimisme betreft de
mogelijkheid tot uitgebreidere contacten met West-Duitsland, met name ook in
economische zin, en het perspectief van een Europese vredesordening. Het wordt
aangetroffen in landen die geen smartelijke herinneringen hebben aan een
Duits-Russisch partnerschap en waar geen openstaande vraagstukken met de
Bondsrepubliek of de Sovjet-Unie bestaan. Dat geldt voor Hongarije en Bulgarije.
Elders ligt de zaak ingewikkelder.
Roemenië en Joegoslavië, die reeds verdragen met West-Duitsland hebben,
hebben van meet af aan een toenadering tussen Moskou en Bonn begroet. Zij zien
in het verdrag een matigende invloed op de expansionistische ambities van de
Sovjet-Unie. Voor hen is de politieke betekenis van het verdrag van meer
doorslaggevende betekenis. Velen in partij- en regeringskringen te Boekarest en
Belgrado hopen door het verdrag een langere adempauze te verkrijgen in hun
confrontatie met de Sovjet-Unie. Daarbij neemt men op de koop toe, dat door het
samenstel van de verdragen met Moskou en Warschau de politieke dynamiek
verlegd wordt van de Zuidflank naar het Noorden. In Belgrado en Boekarest beseft
men duidelijk, dat door genoemde verdragen, respectievelijk door de dialoog tussen
de Bondsrepubliek en de DDR, de lijn Bonn-Pankow-Warschau-Moskou hoofdzaak
van de grote politiek in de Oost-West betrekkingen is geworden en dat
Zuid-Oost-Europa daardoor aan betekenis verliest.
Dit gevaar pogen Tito en Ceausescu te elimineren door hun activiteiten in het
Westen op te voeren. Belgrado is geïnteresseerd bij een uitbreiding van de
economische betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de socialistische landen.
Daardoor blijft de bedrijvigheid in de Bondsrepubliek op peil en dat garandeert de
werkgelegenheid voor de vele honderdduizenden Joego-
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slavische gastarbeiders. Men streeft zelfs naar betere vormen van industriele
samenwerking tussen Westduitse en Joegoslavische bedrijven. Anderzijds vreest
men dat de credieten en investeringen uit de Bondsrepubliek teveel op de behoeftige
Sovjetunie - en Polen - zullen worden gericht, gezien ook de traditionele russofiele
7
tendenties in de Duitse industriële en commerciële kringen . Voor de rest van
Oost-Europa zou er dan nog minder overblijven. Blijkbaar ziet men in deze kringen
ook al een wedloop van Westeuropeanen naar Moskou komen, hetgeen evenmin
gunstig zou zijn, omdat de Duitse, Franse, Britse en Italiaanse interesse voor
samenwerking op lange termijn met de socialistische landen buiten de Sovjetunie
erdoor zou verzwakken.
In dat kader behoren ook de overwegingen met betrekking tot het militaire en
politieke evenwicht in Europa. In Oosteuropese, vooral Joegoslavische en
Roemeense, diplomatieke kringen gaat men ervan uit dat de verdragen van Moskou
en Warschau en de besprekingen tussen de Bondsrepubliek en de D.D.R. de
blokpolitiek van de Sovjetleiders geenszins wat losser maakt, maar wél in het
westelijk blok middelpuntvliedende krachten zal oproepen, hetgeen tenslotte tot een
verschuiving van het politieke en militaire evenwicht zou kunnen leiden. Daarmee
correspondeert de these dat de normalisering van de betrekkingen tussen enerzijds
de Bondsrepubliek en anderzijds de Sovjet-Unie, Polen en de D.D.R. Moskou
tegenover de Chinese Volksrepubliek versterkt, en als gevolg daarvan zouden de
voor Oost-Europa al jaren zo belangrijke Chinese storingsacties aan betekenis gaan
verliezen.
In het algemeen betreurt men in Boekarest en Belgrado, dat het westelijk blok
geen coherente conceptie bezit tegenover het ‘consolidatie-programma’ van de
Sovjet-Unie.
In dit verband komt de oppositie in de Bondsrepubliek er in genoemde landen bij
de analyses slecht af. Dat de CDU/CSU er niet in geslaagd is om tegenover het
verdrag van Moskou een positief program te ontwikkelen in verband met een
Europese vredesordening doch het niet verder gebracht heeft dan een negatieve
afwijzing, wordt in Joegoslavische en Roemeense politieke kringen, als ook in
Hongaarse betreurd en heeft het aanzien van deze partij geen goed gedaan.
Voorzover men dat kan overzien hadden de verschillende belangengroepen in deze
landen van de CDU/CSU-oppositie verwacht, dat zij een algeheel Europese conceptie
zou ontwikkelen tegenover het Duits-Russisch partnerschap waartoe het verdrag
aanleiding geeft. De verwarring bij de oppositie laat de indruk achter, dat de
CDU/CSU zich in een crisis bevindt en nog niet over de schaduw van het verleden
heen kan springen.

7

Neue Zürcher Zeitung, 23 oktober 1970.

Streven. Jaargang 24

738

Kanttekeningen bij een studentenstaking
F.G. Droste
De overgang van november naar december verleden jaar, met de studentenstaking
naar aanleiding van enkele maatregelen tegen buitenlandse studenten, is een
schokkend proces geworden door de bewogenheid van de hele universitaire
gemeenschap in België. In tegenstelling tot vroegere stakingen, waarbij het
eigenbelang wel eens (te) sterk scheen te prevaleren, kon hier gesproken worden
van een spontane actie die niet uit was op eigen interesse, integendeel. Zo men al
op onderwijstechnische en economische gronden wil protesteren tegen het
verschijnsel staking als zodanig, de ideële motieven konden hier niet worden
miskend. Het was zeker niet zonder noodzaak, dat het verschijnsel buitenlandse
student en de inherente, vaak dreigende problematiek in een fel licht gesteld werden.
Zowel politiek alsook op het menselijk vlak immers heersen onder onze gasten
noodsituaties, waarvan de herkenning niet anders dan een schokeffect kon bewerken
op (nog) weinig gepantserde emoties.
Er is dus actie gevoerd en wel op een wijze die in eerste instantie als positief
ervaren kan worden. Als we eerst de menselijke zijde van de problematiek rond de
buitenlander bezien, dan kan dit worden geconstateerd: ondanks de vele,
goedbedoelde hulp is er eenzaamheid, vereenzaming, sociale nood, armoe, directe
politieke en existentiële angst, alsook afweer van de maatschappij, discriminatie,
gebrek aan begrip, onverschilligheid. Als de studentenstaking niet meer bereikt
heeft dan dat velen in en buiten de universitaire gemeenschap zich dit gerealiseerd
hebben, is er al veel gewonnen. Maar er moet meer gebeuren. Vanuit de
studentenbeweging is er een duidelijke sociale inzet vereist, moeilijker ongetwijfeld
dan een protest van korte duur, terwijl ook de Academische Overheid aangespoord
kan worden tot actie. Voor het laatste kan men met name denken aan een beroep
op de burgerij, de industrie, de handel, om met meer openheid de buitenlandse
werkstudent een kans te bieden. Overwogen dient te worden of niet een soepeler
inschrijvingsbeleid kan worden uitgedacht. Terecht werd er bijvoorbeeld door een
van de professoren op gewezen, dat men
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dikwijls vasthoudt aan starre wetenschappelijke eisen (diploma's b.v.), die
prijzenswaardig zijn om hun eerlijkheid, maar door hun strakheid het menselijk
probleem voorbij kunnen zien.
Naast het humanitaire aspect is er ook een politieke zijde, die een nieuwe
bezinning op het probleem van de ‘vreemdeling’ rechtvaardigt. Dat hier politiek niet
in partij-politieke zin moet worden opgevat zij vooropgesteld. Enige achtergrond ter
verklaring. Ook bij grote welwillendheid en openheid is het onvermijdelijk, dat de
westerse landen in een positie gemanoeuvreerd worden waar ze niet naar hoeven
te verlangen. Heel wat ontwikkelingslanden (Spanje en Portugal hier ook toe te
rekenen) worden geregeerd krachtens een systeem dat totalitair gestructureerd is
- de westerse toelatingspolitiek van studenten wordt daardoor nolens volens een
steun aan gevestigde systemen die alleen studenten naar het buitenland laten gaan,
indien ze gelden als ‘betrouwbaar’.
Juist op dit laatste punt zijn de verlangens van de studenten, hoe moeilijk ook te
realiseren misschien, niet onredelijk: wil men werkelijk hulp bieden aan studenten
die mede gelokt worden door de vrijheid van ons staatsbestel, dan is een soepel
toelatingsbeleid gerechtvaardigd: de eis om studenten uit andere landen drie
maanden de kans te geven om hier werk te vinden, is bepaald niet overdreven en
geeft ook enige kans aan jonge mensen die in hun eigen staat niet als ideale burgers
(‘meelopers’) gelden. De bovenstaande problematiek is intussen geen zaak die op
zichzelf staat. Tussen allerlei weinig gefundeerde kreten hebben we deze
constatering gelukkig ook kunnen opvangen uit de betogen van studentenleiders.
Dat ruimere complex geldt de rechten van minderheden, die inderdaad meer dan
eens bedreigd worden. Een duidelijk bewijs voor het laatste leverde onlangs de
Duitse deelstaat Beieren, waar de rechtbank een aantal café-houders in het gelijk
stelde die hun raam sierden met het aloude ‘verboden voor vreemdelingen’.
Motivering van de ‘recht’-bank: de discriminatie gold niet de Duitse staatsburger!
Een voorbeeld dichter bij huis: toen enige jaren geleden een tijdelijke recessie optrad
in Nederland, kon men van verschillende zijden de opmerking horen (en lezen): laat
de regering eerst de buitenlandse arbeiders naar huis sturen.
Ook in België vormen de gastarbeiders een minderheidsgroep die nog lang niet
de rechten verworven heeft van de werknemer uit het eigen land. Afgezien van het
feit dat de werkzaamheden altijd van mindere allure zijn, typisch de zware karweien
dus, is er een duidelijke achterstand op sociaal en op menselijk gebied, lopend van
pensioen en verzekering tot huisvesting en gezinsstructuur. Ongelijke rechten dus,
welke verontschuldigingen daarvoor ook kunnen worden aangevoerd. En daarmee:
discriminatie. Terecht dat men waakzaam is daartegen, terecht dat men protesteert.
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Wie echter is ‘men’? Onze welvaartsmaatschappij heeft een aantal tegenstellingen
zo niet verminderd, dan toch zeker verdoezeld. Steeds meer mensen worden
betrokken in de welvaart, krijgen een snipper luxe in hun vingers. Bezit maakt
behoudend, de angst om het veroverde te verliezen corrumpeert. Een gevolg is,
dat men het verworvene angstvallig bewaakt en zich afkeert van wat nog allemaal
gerealiseerd moet worden. En laten we vooral nuchter blijven: hoogconjunctuur
impliceert bij lange na niet de menselijke, ideële samenleving.
In vroegere tijden gingen de groeistuipen van de vooruitgang vooral gepaard met
een kritische begeleiding door de have-not's. Voor willekeurige voorbeelden kan
men evenzeer terecht bij Jacob van Maerlant en Willem die Madokke maakte, als
bij de arbeidersbeweging in de 19e en 20e eeuw. De have-not's zijn echter ‘bezitters’
geworden, ook al is dat dikwijls van heel bescheiden betekenis, en wie weinig heeft,
schijnt zich snel bedreigd te voelen: vandaar dat het geroep om ‘law and order’
waarachtig niet alleen of in de eerste plaats komt van de groot-industrieel.
De accenten worden verlegd: wat dat betreft kan men inderdaad van een nieuw
tijdvak spreken sedert de jaren vijftig. De kritische begeleiding is overgenomen door
de jeugd, de nieuwe kaste van have-not's, daarbij gesteund door een kleine groep
intellectuelen (hetgeen niet hetzelfde is als universitairen), maar dat neemt niet weg
dat kritische zin zinvol is, nu evenzeer als vroeger. En alle excessen, alle doordraaierij
van een aantal heethoofden doet niet af aan het feit dat onrecht gesignaleerd moet
worden, dat zorgen voor de meerderheid de zorg om de minderheid niet overbodig
maken. Er is een nieuw engagement onder de studenten en de maatschappij heeft
er behoefte aan.
Met het bovenstaande ligt het objectief van de universitaire bewogenheid in
hoofdlijnen vast. Er is een duidelijk politieke doelstelling, zij het dan dat deze niet
in beperkte betekenis geïnterpreteerd mag worden. Wie pleit voor een omwenteling
in de maatschappij vanuit de academie, wie de universiteit wil maken tot een
leerschool voor maatschappelijke bedrijvigheid of sterker nog tot een verzetshaard
tegen het kapitalisme, maakt twee denkfouten. Om te beginnen overziet hij niet de
consequenties van zijn stellingname. Redenerend in de lijn van dit type engagement
kan men de conservatief niet het recht ontzeggen zijn universiteit te maken tot een
bolwerk van behoud, aan het Franco-regiem niet, zijn universiteit te maken tot een
leerschool van het fascisme, aan andere totalitaire systemen niet, tot een burcht
van repressie. Dat immers is het gevolg van een direct inschakelen van de universiteit
in het politieke spel. Waarom zouden daarbij alleen bepaalde groepen studenten
recht van spreken hebben?
Wat men in de tweede plaats vergeet is het feit dat een universiteit een
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andere, evenzeer positieve functie heeft. De opleiding is er een die leert
onderzoeken, voorzichtig evalueren, los van geijkte methodes en systemen. En juist
in het verlengde hiervan kan de studentenwereld een rol spelen: een kritische geest
tonen, de maatschappelijke groei (en groeistuipen) kritisch begeleiden en vooral:
de bestaande relaties toetsen op hun menselijkheid en hun menswaardigheid. Bij
de toenemende complexiteit immers van administratie en staatsbestel dient men
voortdurend attent te zijn op onrecht, incidenteel en inherent onrecht. En dat laatste
komt voor, zelfs in onze westerse democratieën, waaraan een grote dosis
zelfgenoegzaamheid en wreedheid niet ontzegd kan worden. Het zou ook van weinig
wetenschappelijke zin getuigen, te geloven in de ideale mens, wonend in een gebied
dat zichzelf vijfentwintig jaar geleden nog intensief uitroeide. Het zou alweer een
bewijs zijn van dat type schematisch denken dat evenzeer verantwoordelijk is voor
Hitlers spel met de Joden als voor de stalinistische massamoorden.
Kritiek is niet altijd welkom. Maar de rechtvaardiging van maatschappijkritiek is
veelal door de toekomst gegeven, zoals evenzeer met het werk van Conscience
als met dat van Multatuli kan worden aangetoond. Kritiek roept tegen-kritiek op en
een democratie kan ook dat niet anders dan toejuichen. Gevaarlijk wordt het echter,
wanneer de tegenactie gevoerd wordt met middelen van repressie. Ook als dat
secundaire verweer voortkomt uit meer bezonkenheid dan aan het primaire verzet
altijd kan worden toegeschreven, is het pure verbod, vaak nog ondersteund met
muziek van de matrak, kortzichtig. Het opgelegde verbod kan immers niet blijvend
zijn, omdat het de begeleiding van de rede mist: het overtuigt niet.
Wie het ‘rode boekje voor scholieren’ verbiedt, ook al is het nog zo slecht (en het
is inderdaad het produkt van onkritische, kortzichtige betweters), die onderschat
zijn burgers, zijn kinderen en vooral: de weerbaarheid van zijn eigen democratisch
bestel. Hoeveel wijzer een minister die zijn leraren moedertaal had aanbevolen het
boekje met zijn leerlingen op de middelbare school nuchter te behandelen. Zou
verzet van de kant der studenten tegen de in België genomen maatregelen
ongerechtvaardigd zijn geweest?
Censuur en verbod, vooral op vrije meningsuiting en persvrijheid: het zijn middelen
die de kwaal in dodelijkheid verre overtreffen (en dat er bepaalde grenzen gesteld
moeten zijn, wordt hier niet aangevochten: verantwoordelijkheidsbesef is inderdaad
niet identiek met het stelsel van laissez-faire). Censuur, ook bij geschriften die
irriterend zijn, werkt als een boemerang, doordat ze de democratie veel wezenlijker
schaadt dan een te oververhit protest ooit kan doen. Wat dat betreft lijkt zelfs de
universitaire gemeenschap in Leuven niet bezonnen genoeg, zoals blijkt uit het
verbod van ‘Universitas’. Men hoeft het niet eens te zijn met de inhoud van het
betrok-
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ken tijdschrift, om het verbod - machtsmiddel waarover alleen de ene partij beschikt
- te beschouwen als een ongelukkige tegenmaatregel. Als men zo weinig vertrouwen
heeft in eigen woord, in de vrije discussie, dan kan men inderdaad ook niet steunen
op democratische procedures.
Het protest tegen dit soort ‘noodmaatregelen’ is niet alleen gewenst: het is een
bittere noodzaak. Ongenuanceerd monddood maken van een groep berust op
wankel zelfvertrouwen, schaadt het kleine beetje democratisch besef dat bij lange
na niet tot wasdom is gekomen. Juist het schudden aan een glazen huis bewijst de
kracht daarvan en eerder dan de roep om voorzichtigheid acht ik een vraag naar
hard, kritisch onderzoek gerechtvaardigd. We leven niet in een wereld die
rechtvaardig, eerlijk, humaan is (ook al is er verbetering ten opzichte van vorige
eeuwen), en wantrouwen, gebaseerd op een correcte overtuiging, is gewoonweg
een vereiste. Wie hoopt dat menselijkheid en verantwoordelijkheidsbesef het ooit
zullen winnen van het eigenbelang dat zoveel gemeenschappelijke verdediging
vindt, die mag voor mij een grote mond hebben. En als de kritiek te ver gaat, dan
kunnen we in ieder geval gerustgesteld worden door dit gevoel: er is kritiek, dus de
democratie leeft nog.
We vatten samen. Iedere samenleving, ook de onze, wordt voortdurend bedreigd,
met name door stilstand en zelfgenoegzaamheid. Het proces van fasering, eigen
aan onze zich ontwikkelende structuur, impliceert frictie tussen de geledingen.
Daarom is het gevaar permanent, bijna zou men zeggen: immanent, aanwezig dat
onlustgevoelens afgewenteld worden naar de onderste lagen. Voor een geschoolde
categorie outsiders, (nog) niet direct betrokken in de complicaties van het
staatsbedrijf, ligt er een functie in de voortdurende, kritische confrontatie van ideaal
en werkelijkheid. Dat kan niet gebeuren zonder zelfkritiek: te vaak al heeft de revolutie
haar medestanders gedood en dikwijls lijkt de anti-autoritaire richting meer autoritair
en autocratisch dan het bestreden establishment.
De objectieven moeten dan ook met zorg gekozen worden en dienen direct
verband te houden met het menselijke en maatschappelijke tekort. Dat kan zijn in
verband met (bewust of onbewust) gediscrimineerde minderheden, met de zwakken
zonder georganiseerd verweer; dat kan ook zijn met randverschijnselen als dwang,
censuur, ongemotiveerd verbod en partij-politisering. En niet vergeten mag worden
dat de beroepspoliticus, juist krachtens zijn afhankelijkheid van de massa, steeds
weer geneigd is het belang van de meerderheid zozeer te laten prevaleren dat de
minderheid onder de voet kan raken. Die minderheid kan zeer groot zijn: het nationale
en zelfs het continentale chauvinisme discrimineert, in het verlengde van de
partijpolitiek, op onmenselijke wijze ten aanzien van de onderontwikkelde gebieden,
om maar een voorbeeld te noemen. Het signalerend protest kan daar-
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om evenzeer zinvol zijn wanneer het oorlogen betreft die alleen uit
prestigeoverwegingen niet beëindigd worden, als bij schrijversprocessen, waar ook
gevoerd in onze samenleving.
Dat is één aspect. Het tweede betreft een verder gelegen, minder concreet veld.
Wie in zijn jeugd leert leven vanuit de hoop, zal later splinters herinnering daaraan
meedragen. Later zal de nieuwe politicus, d.w.z. deelnemer in het maatschappelijk
proces, ervaren dat hij verplicht is tot het compromis. Maar pacteren ten koste van
de menselijke waardigheid, daarvoor zal hij in de toekomst misschien terugschrikken.
Ik ben de studenten dankbaar voor het keer op keer scherp stellen van een ideaal,
ook al moeten we daarbij ervaren dat het geven van alternatieven niet even
eenvoudig is. Over de vormgeving van een aanvaardbare inhoud zwijgen we dan
maar liever: wie herinnering aan de gebeurtenissen van vijfentwintig jaar geleden
heeft, zal zich niet laten verleiden de tegenpartij ‘fascist’ te noemen. Ouder worden
leert je één ding: dat de wijze van spreken niet minder belangrijk is dan het spreken
zelf.
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De keuze van de Patriarch van Moskou: nog slechts een
formaliteit?
Robert Hotz
Volgens de bepalingen van het kerkelijk recht, zoals deze zijn neergelegd in canon
25 van het 4e Oecumenische Concilie, zou een verkiezing van een patriarch binnen
drie maanden na het overlijden van zijn voorganger moeten plaatsvinden. Maar de
omstandigheden maakten op verschillende tijden afwijken van deze regel nodig, in
het bijzonder de omstandigheden van de Sovjet-staat. Tussen de dood van Patriarch
Tichon in het jaar 1925 en de verkiezing van zijn opvolger verliepen meer dan 18
jaar, die bovendien gekenmerkt waren door een onmenselijke vervolging van de
Russisch-Orthodoxe Kerk. Toen echter Patriarch Sergi na een regering van zes
maanden in mei 1944 stierf, duurde het interregnum tot aan de verkiezing van
Patriarch Alexei nog maar achteneenhalve maand. Daarbij stond weliswaar de te
kiezen kandidaat bij voorbaat vast. Bovendien moesten de leden van het Concilie
hun stem in het openbaar uitbrengen, wat waarschijnlijk in niet onbelangrijke mate
heeft bijgedragen tot de bereikte eensgezindheid en de eenstemmigheid van het
verkiezingsresultaat.
Sindsdien zijn weliswaar 25 jaar verstreken, maar met het overlijden van de grijze
patriarch Alexei op 17 april 1970 doet zich de vraag voor of de komende verkiezing
van een patriarch opnieuw louter een formele aangelegenheid zal blijven. Zoals in
1945 zal de keuze ook deze keer door een landelijk concilie, waarop naast
bisschoppen ook priesters en leken zijn vertegenwoordigd, moeten geschieden. Ter
voorbereiding werd een commissie ingesteld bestaande uit zestien bisschoppen,
twee priesters en drie leken. Het concilie zal van 30 mei tot 2 juni moeten
plaatsvinden, d.w.z. pas volle dertieneneenhalve maand na de dood van Alexei.
Dat is een heel lange tijd, want de hoge ouderdom van patriarch Alexei had de
verantwoordelijken zeer zeker al geruime tijd aangemaand zich bezig te houden
met de persoon van zijn opvolger.
ja zelfs nu al vaststaat, want de betrokken kandidaat voor het patriarchaat zal aan
voorwaarden moeten beantwoorden waarover niet pas op een concilie een beslissing
genomen kan worden, maar die al voordien opgelost moeten zijn. De erkenning
door de staats-resp. partij-organen is hierbij
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volstrekt niet de enige ‘conditio sine qua non’. In het Westen ziet men meestal over
het hoofd dat de toekomstige patriarch ook door het Russische episcopaat erkend
moet worden, een episcopaat dat op zich beschouwd allesbehalve een monolithische
eenheid is. Er bestaan spanningen tussen de oudere generatie bisschoppen (die
voor een klein gedeelte nog uit ‘belijders’ bestaat) en de jongeren die pas na de
Stalinistische vervolgingen hun ambt en waardigheid verkregen. En voorts zijn er
nog de z.g. ‘Gosudarstvenniki’ (de staatsbisschoppen) die noch de genegenheid
noch een bijzondere achting van de zijde van hun ambtsbroeders genieten. Eigen
opvattingen en belangen zijn ook kenmerkend voor de hiërarchen die afkomstig zijn
uit de voormalige Oostpoolse gebieden. Kortom, er bestaan verschillende
groeperingen en dienovereenkomstige meningsverschillen.
Maar op een landelijk concilie kan de toch al zwakke kerk het zich niet veroorloven
inwendige tweespalt aan de dag te leggen. (Daar zou zelfs het communistische
regime geen belang bij hebben, want dit heeft naar buiten op dit ogenblik een sterk
patriarchaat nodig)! Dit brengt ons echter tot de vraag naar de persoon van de
toekomstige patriarch.
Meermalen werd Nikodim Rotow, metropoliet van Leningrad en Nowgorod, als
de meest kanshebbende kandidaat genoemd. Maar de succesvolle leider van het
departement van kerkelijke buitenlandse aangelegenheden is - een publiek geheim
- volstrekt geen persona grata bij alle broeders in het ambt. In het bijzonder schijnt
1
een aantal oudere hiërarchen afwijzend tegenover hem te staan . Dit maakt zijn
kandidatuur al meer dan dubieus. Bovendien doet zich ook het probleem voor, of
voor de belangrijke functie van de kerkelijke buitenlandse betrekkingen weer een
in diplomatiek opzicht zo bekwame en intelligente vervanger te vinden zou zijn. In
elk geval hield de metropoliet zich in de laatste tijd intensief bezig met eigen
academische studies en behaalde de graad van magister der theologie (de hoogst
bereikbare theologische graad in de Sovjet-Unie) en niet slechts ‘honoris causa’,
maar door aan de kerkelijke academie van Moskou met succes een dissertatie te
verdedigen met als titel ‘Johannes XXIII, Paus van Rome’.

1

De auteur van dit artikel verzet zich hevig tegen de bekende Pater Werenfried van Straaten,
die in zijn Echo der Liefde van jan./febr. 1971 metropoliet Nikodim Rotow ‘agent van Moskou’,
‘slaafse medewerker van de godlozen’ en ‘boze geest die de zelfmoord der orthodoxie met
geniale perversiteit organiseert’ noemt. In tegenstelling tot P. Werenfried meent onze auteur
dat Nikodim zich volgens het woord van Patriarch Sergi ‘in de leeuwenkuil’ bevindt en niet
anders kan handelen, indien men nog iets van de Russisch-orthodoxe kerk wil overlaten. Wij
signaleren dit meningsverschil waarop we verder hier niet kunnen ingaan. Hoewel Nikodim
een zeer vooraanstaande plaats in de kerk inneemt, lijkt het onjuist om alles wat er gebeurt
op zijn rekening te schrijven. - Red.
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Metropoliet Nikodim heeft ongetwijfeld theologische belangstelling. Hij geldt ook als
ijverig zielzorger. Een brede horizon voor de huidige vooraanstaande diplomaat,
die zijn loopbaan begon als abituriënt van een pedagogisch instituut. Men zou de
nu 47-jarige Nikodim de kandidaat van de komende generatie kunnen noemen.
Maar de metropoliet, die reeds onder de overleden patriarch Alexei een beslissende
invloed uitoefende op de leiding van het Moskouse patriarchaat, zal ook onder een
nieuwe patriarch niet bezorgd hoeven te zijn voor zijn prioriteitspositie. Het is zelfs
heel goed mogelijk dat zijn huidige positie hem een grotere ruimte voor actie toestaat
dan wanneer hij de waardigheid van patriarch zou bezitten. Dit des te meer omdat
de waarschijnlijk enig mogelijke kandidaat voor de troon van patriarch van Moskou,
metropoliet Pimen Iswekow van Krutizy en Kolomna, tot nu toe noch op theologisch
noch op diplomatiek gebied bijzonder op de voorgrond is getreden.
Sergei Michailowitsch Iswekow, de huidige metropoliet Pimen en op het ogenblik
waarnemend bestuurder van het patriarchaat, werd 23 juni 1910 als zoon van een
ambtenaarsgezin in het gouvernement Moskou geboren. Nog geen 17 jaar oud
werd hij al tot monnik gewijd, waarbij hij de naam Pimen ontving. Vier jaar later was
hij al priester. Dat de 21-jarige priestermonnik geen bijzonder grote theologische
vorming heeft ontvangen, kan men slechts vermoeden. In elk geval waren de
toenmalige tijdsomstandigheden voor een verdere ontwikkeling ook nauwelijks
gunstig. Het is niet toevallig dat in de officiële biografieën van Pimen een hiaat
bestaat t.a.v. de jaren na zijn priesterwijding (1931) tot het einde van de tweede
wereldoorlog. Waarschijnlijk kon hij toen zijn ambt helemaal niet uitoefenen. De
eerste tijd (d.w.z. tot 1935) was hij in Moskou werkzaam als koordirigent. Wat daarna
gebeurde, valt moeilijk na te gaan. Het was de periode van de Stalinistische
‘zuiveringen’, waarin een groot deel van de geestelijken in ballingschap of in
gevangenissen verdween, de kerken gesloten werden en de kloosters opgeheven.
Het lot van Pimen zal nauwelijks verschild hebben van dat van zijn ambtsbroeders....
In elk geval weet hij heel precies wat een communistische kerkvervolging kan
betekenen. Pas in 1945 duikt de naam van Pimen weer op, toen hij benoemd werd
aan de kathedraal van Murom. Daarna nam Pimen administratieve taken waar, o.a.
als secretaris van een bisschop. In het jaar 1949 benoemde patriarch Alexei hem
tot prior van het holenklooster van Pskov, welk ambt Pimen tot eind 1953 uitoefende.
Daarna werd hem als abt de leiding van het klooster van Sagorsk opgedragen. Op
17 november 1957 ontving Pimen de bisschopswijding en nam spoedig de functie
van coadjutor van Moskou op zich. In 1960 werd Pimen benoemd tot leider van de
administratieve afdeling van het patriarchaat van Moskou en tot permanent lid van
de Heilige
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Synode. Gedurende 5 jaar was Pimen werkzaam als zakelijk leider van het
patriarchaat. Binnen dit tijdsbestek beklom Pimen met wonderbaarlijke snelheid de
hoogste hiërarchische treden. 1960 aartsbisschop, 1961 aartsbisschop van Tula
en Bjelew, 1961 metropoliet van Leningrad en Ladoga, 1963 metropoliet van Krutizy
en Kolomna. Daarmee was hij - althans in rang - de op een na belangrijkste man
van het patriarchaat van Moskou geworden.
Dit had weer ten gevolge dat de metropoliet ook zijn verplichte tol aan de staat
moest betalen. Vanaf 1963 is Pimen lid van de wereldraad voor vrede en van het
Sovjetcomité ter verdediging van de vrede. In deze hoedanigheid vindt men hem
in de afgelopen jaren op alle belangrijke zittingen van dit college. Bovendien maakt
hij deel uit van het Sovjet-comité voor de culturele betrekkingen met de landgenoten
in het buitenland. (Zoals bekend ontziet immers het Sovjet-regime, dat in het eigen
land de kerk nog altijd vervolgt, zich niet juist de kerk te gebruiken voor contacten
met de emigranten in het buitenland)!
Met de dood van patriarch Alexei op 18 april 1970 moest metropoliet Pimen
automatisch het ambt van waarnemer van het patriarchaat overnemen. Zoals reeds
gezegd, waren Sergi en Alexei voor hun verheffing tot de patriarchentroon al
werkzaam geweest als waarnemers van het patriarchaat. Ook Pimen zal zeker
kunnen zijn van de patriarchale waardigheid. Wanneer men de biografie van de
toekomstige patriarch overziet, dan zal men daar wel enkele conclusies uit kunnen
trekken. De nieuwe patriarch is een monnik die wel nauwelijks een bijzonder
omvangrijke theologische vorming bezit. Maar het feit dat hij veelzijdig werkzaam
is geweest in administratieve aangelegenheden wettigt de conclusie dat men in hem
een kundige administrateur vindt met begaafdheid voor het leiden van mensen. Bij
de uiteenlopende stromingen in het Russisch bisschopscollege lijkt hij de enige
mogelijke kandidaat die enigermate voor alle partijen aanvaardbaar is. Bovendien
schijnt ook zijn relatie tot het regime goed te zijn. Daardoor vallen er van het komende
landelijke concilie van de Russisch-Orthodoxe Kerk nauwelijks meer verrassingen
te verwachten. De verkiezing van de patriarch zal - eens te meer - niets anders zijn
dan de officiële bevestiging van een eenheidskandidaat.
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Terzijde
Dagboeken
K. Fens
Over de leugen van het dagboek zijn al zo vaak harde waarheden gezegd, dat alleen
een fantast nog nieuwe zal kunnen formuleren. Paul de Wispelaere, die ook aan
zijn jongste, journaal-achtige boek, Paul Tegenpaul weer een kalender aan motto's
meegaf, vond als ironisering-bij-voorbaat van eigen werk deze opmerking van Remco
Campert: ‘Alle dagboeken, gepubliceerd bij het leven van een schrijver of na zijn
dood zo goed als persklaar onder het matras van zijn maîtresse gevonden, zijn
dagboeken geschreven in de stijl van het dagboek’. De onbevangenheid die het
dagboek voorwendt, is een literair gepredisponeerde, en is daarmee opgeheven.
Je zou ook kunnen zeggen: de dagboekschrijver spant zich dagelijks in om aan zijn
onbevangenheid de vorm van onbevangenheid te geven. Ik kan dat niet erg vinden,
want het is onontkoombaar. Schrijven is nu eenmaal spellen en spelen, en alleen
de allereenvoudigste geest doet beide zo tegen alle regels in, dat onbevangenheid
te voorschijn komt. Richard Minne noemde eens op voorbeeld van Anatole France
de perfectie in het epistolaire genre - een al even om zijn leugenachtigheid
aanvechtbaar genre - de klassieke soldatenbrief: ‘Ik neem de pen ter hand om u te
laten weten als dat het in orde is met mijn gezondheid en dat ik op droog zaad zit....
Beste groeten en ik verhoop van u hetzelfde’. Maar ook deze brief is gemodelleerd
en de eenvoud ervan wordt daardoor een zeer geraffineerde. Het grootste gevaar
voor het voortbestaan van dagboeken moet liggen in momenten van onbevangenheid
bij de schrijver zelf: die ogenblikken dat hij, teruglezend in zijn journaal, zich niet
meer met zijn vroegere ‘zelf’ kan identificeren en een acteur aan het werk ziet. Het
zal veel zelfbeheersing of eigenliefde kosten dan niet aan het scheuren te slaan.
Bij het beschouwende dagboek - het journaal als vorm van zelfexploratie
en-verheldering - zal dat gevaar groter zijn dan bij het feitelijke, het journaal als
dagstaat van activiteiten en ontmoetingen, al kan de formulering hier later weer
schaamte wekken.
Een ogenblik van plaatsvervangende schaamte kreeg ik op één pagina van
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de twee tot op heden verschenen delen van de Diaries and Letters van Harold
Nicolson. (Hoeveel keer bij Paul de Wispelaere, weet ik niet meer, maar heel vaak
en dat op honderdzestig pagina's grote druk; Nicolson telt er negenhonderd, klein).
Nicolsons dagboek behoort tot de feitelijke; introspectie is zijn kracht niet; had hij
de neiging gehad een beschouwend journaal te schrijven, zijn dagboeken zouden
bij de familiepapieren zijn gebleven. Hij zou het schrijven van een dergelijk journaal
trouwens nooit lang volgehouden hebben. Hij was er niet eenzijdig genoeg voor.
Zijn veelzijdigheid stelde hem in staat een dagboek te schrijven waarvan de omvang
- drie miljoen woorden - monomanie kan suggereren, maar waarvan de inhoud het
tegendeel bewijst.
Harold Nicolson leefde van 1886 tot 1968; in 1909 ging hij in diplomatieke dienst;
al in 1929 verliet hij de diplomatie weer, mede hierom, dat zijn vrouw, de dichteres
en schrijfster V. Sackville-West, weigerde zich met hem in het buitenland te vestigen.
Een vrij onzeker bestaan begint. Dat duurt tot 1935, wanneer hij lid wordt van het
Lager Huis. In de oorlog maakt hij een jaar deel uit van het kabinet van Churchill,
op een vrij ondergeschikte plaats overigens. Zijn dagboek begint hij te schrijven in
1930; hij gaat ermee door tot oktober 1964; dan heeft er in zijn leven te weinig
belangrijks plaats dat de moeite waard is, vastgelegd te worden. Zijn jongste zoon
Nigel heeft de dagboeken, waarin ook brieven van Nicolson aan zijn vrouw en enkele
van zijn vrouw aan hem werden opgenomen, uitgegeven. De enorme omvang maakt
een keuze noodzakelijk. Maar een twintigste deel werd gepubliceerd. Tot op heden
zijn twee delen uitgekomen: de jaren 1930-1939 en 1939-1945. Een derde en laatste
deel is aangekondigd.
Laat ik nu eerst maar meteen zeggen, dat die twee delen dagboek de fijnste
leesboeken zijn de laatste jaren verschenen. Het zal veel moeite kosten die bewering
waar te maken. Ik zal het proberen. Om te beginnen: wie een hekel aan Engelsen
en alles wat Engels is, heeft, zal dit boek weggooien. Nicolson is namelijk niet zo
maar een Engelsman; hij zou door een groot romanschrijver als model van dé
Engelsman bedacht kunnen zijn. (Ik betreur het, hem nooit te hebben horen spreken,
al kan ik me zijn wijze van spreken heel goed voorstellen). In één opzicht beantwoordt
hij niet aan het model (met heel gelukkige resultaten): cultureel is hij allerminst een
eilandbewoner. Hij sprak bijvoorbeeld bijna accentloos Frans en had ook een grote
bewondering voor de Franse cultuur, ongeveer de enige die hij naast de Engelse en dan nog de Engelse van de hogere standen - erkende. Hij was een zeer formeel
man, zozeer formeel dat het op den duur wat irriterend wordt. Hij lijkt passieloos, is
altijd ingehouden, al kan hij sneeren, en dan vooral waar hij geconfronteerd wordt
met banaliteit. (Kostelijk zijn zijn dagboekpassages over bezoeken aan Amerika,
land
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waar hij feitelijk een diepe verachting voor had, al zal hij dat tegenover de Amerikanen
niet laten blijken). Hij lijkt niet alleen passieloos, hijk lijkt ook seksloos, ondanks zijn
grote liefde voor zijn vrouw, zoals die in brieven herhaaldelijk wordt geuit. Groot was
die liefde, maar Nicolson kon haar ook groot houden: hij was heel weinig thuis. De
kracht van zijn liefde lijkt te zijn, dat hij voortdurend thuis komt! De kracht van zijn
dagboek is, dat hij de behoefte had, van huis te zijn en veel mensen te ontmoeten.
Nu kan die behoefte er wel zijn, men moet ook nog ontmoet willen worden door
anderen. Het grote raadsel nu waar dit dagboek je voor plaatst is dit: welke
karaktertrekken of gaven had Nicolson dat hij in de hele periode van dat dagboek
altijd de belangrijkste mensen van zijn tijd kan ontmoeten. Hij wordt door hen
kennelijk geaccepteerd; hij moet heel gemakkelijk vrienden hebben gemaakt. Heel
veel grote figuren uit politiek en literatuur van de dertiger jaren paraderen in zijn
dagboek; en nu ik het opgeschreven heb, heb ik al spijt van dat ‘paraderen’: het
doet ijdelheid of snobisme veronderstellen. De grootheid van Nicolson - zeer
amusante vorm van grootheid - is juist dat hij de contacten met al die groten
vanzelfsprekend vind. Of het nu om Eliot of James Joyce gaat, of de president van
de Verenigde Staten, de Hertog van Windsor of Lindbergh. Uiteraard spreekt hij die
‘vanzelfsprekendheid’ niet uit. Zo vanzelfsprekend is dat alles voor hem. Wat is zijn
kracht geweest?
Nicolson was zeer veelzijdig, te veelzijdig om echt groot te kunnen worden, laat
ik dat eraan toevoegen. Hij was diplomaat, journalist, literair criticus, radiospreker,
Lager-Huis lid, schrijver en ook nog eens de echtgenoot van de toen zeer populaire
V. Sackville-West. Hij verspreidde van nature cultuur. Hij moet daardoor een zeer
dankbare gesprekspartner zijn geweest. met het vermogen - en dat meer door
ondervinding dan van nature - zich nooit op te dringen. (De enkele keren dat hij zich
vooruit tracht te schuiven, mislukt het). En daarbij - en dat is belangrijk - een groot
vermogen tot bewonderen. Hij kende, kan men zeggen, iedereen, maar de grote
vraag is of iedereen hem gekend heeft. Hij was bevriend met Churchill en evenzeer
met Eden; in de oorlogsmemoires van Churchill komt hij niet voor; in de
gedenkschriften van Eden wordt hij maar één maal genoemd. En verondersteld dat
al zijn vele lunch-en dinerpartners dagboeken over de belangrijkste feiten hadden
bijgehouden, - het zou dan de vraag zijn of Harold Nicolson zo vaak vermeld wordt
als hij hen vermeldt. Een vriend van hem heeft eens gezegd: hij was een nationale
figuur, maar van de tweede rang. En dat was in het maatschappelijk verkeer kan
men zeggen zijn kracht: hij verscheen als een stuk Engeland, maar toch als
persoonlijkheid van de tweede rang, dat wil zeggen: hij was er (gelukkig), maar niet
nadrukkelijk en anderen verdringend of in de schaduw latend. En hij was
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overal en van wat hij meemaakte - van dichtbij, maar op de tweede rij en bijna altijd
als toeschouwer - gaf hij verslag in zijn dagboek. Van vijftien jaar Engelse en
Europese geschiedenis krijgt men close-ups en een aantal van de belangrijkste
figuren uit het Europa van die jaren krijg je van heel dichtbij te zien. En in het
beschrijven van mensen, hun wijze van spreken, hun gedrag, hun eigenaardigheden,
was Nicolson een meester. En dat doet hij in een proza dat de grote kwaliteiten van
het niet-opvallende heeft. Hoogtepunten van zijn beschrijvingskunst levert hij als hij
getuige is van heel grote beslissende gebeurtenissen: de afstand van Edward VII,
de regeringsperiode van Chamberlain en - en hier is het bijna voortdurend raak de oorlogsjaren.
Nicolson was veelzijdig en hij oefende vele activiteiten tegelijk uit. Zijn grote
charme is, dat hij in zijn dagboek voortdurend de indruk kan wekken, niets omhanden
te hebben dan lunchen met die grootheid of dineren met dat gezelschap van
voornaamheden. Ieder ander zou aan het schrijven van een dergelijk omvangrijk
dagboek een dagtaak hebben gehad. Hij schreef naast dat dagboek heel veel
boeken, waarvan er weer vele uitvoerig vooronderzoek vereisten. Het lijkt erop, dat
hij moeiteloos werkt en vooral, dat hij voor iedereen alle tijd heeft. En dat laatste
kenmerkt altijd de echt groten al mogen ze dan van de tweede rang zijn.
Had Nicolson geen ambities? Voorlopig kun je zeggen, dat hij nogal wat idealen
heeft. Voor bepaalde figuren blijft hij maar zijn bewondering neerschrijven. Uit de
aanwezigheid van die idolen en zijn bewondering voor hen kan men iets van zijn
ambities afleiden: ze zijn zijn modellen, maar ze zijn voor hem ook onbereikbaar.
Nicolson behoort tot die mensen die altijd aan de rand van de grootheid moeten
blijven; de ene karaktereigenschap die hen erover heen helpt, missen ze. Hun tekort
is eerder gebrek aan persoonlijkheid dan aan begaafdheden. Onthullend vind ik
een fragment uit een brief aan zijn vrouw; de brief is gedateerd 18 mei 1938 en werd
geschreven vanuit zijn Londense flat: ‘Wat mij hindert is mijn gebrek aan elegance;
ik kom bij de beste textielzaken, de beste kleermakers, de beste kappers. Ik heb de
beste huisbediende in Londen; ik ben altijd aan het wassen en poetsen; mijn
haarwater komt van Floris. En toch, als ik me tussen de elegance meng, voel ik me
sjofel. Mijn overhemd puilt uit, mijn das raakt gekreukt, mijn vest bobbelt, mijn haar
raakt in de war’. Zijn ideaal wordt hier indirect uitgebeeld; zijn pogen eraan te
beantwoorden ook; en wat voor het uiterlijk geldt, laat zich ook voor het geestelijke
zo omschrijven; Nicolson heeft alles mee, maar hij haalt het net niet. Maar dat maakt
hem juist ideaal gezelschap voor echte eerste rangs-figuren. En die eerste
rangsfiguren zijn als idealen, modellen weer ideaal gezelschap voor hem. Door dat
alles en door zijn veelzijdigheid werd hij geen grote figuur en geen groot
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schrijver, maar een heel groot dagboekschrijver, een auteur ook die in zijn journaal
net iets meer durft dan hij in het maatschappelijk verkeer gewaagd zou hebben.
Ook weer niet teveel, want hij blijft, ook in zijn journaal gedistingeerd; het dagboek
is geen plaats der wrake en ook geen kleineringsmiddel. Zijn grootheid als
journaalschrijver is, dat hij zich in het dagboek niet groter maakt dan hij is. Zijn boek
doet je in elk geval alle waarheden over de leugen van het dagboek vergeten.
De plek nu van de plaatsvervangende schaamte ligt op bladzijde 167 van het
eerste deel. De auteur wordt ziek en hij moet in het ziekenhuis worden opgenomen.
Hij plaatst de ziekte terstond in het perspectief van de dood en in de korte tijd die
hem in zijn flat rest vóór de opname, maakt hij zijn laatste wilsbeschikking klaar.
Dan schrijft hij niet zonder pathetiek (die juist zo opvalt omdat hij altijd zo ingehouden
is): ‘Dit kunnen de laatste woorden zijn die ik type op mijn geliefde Tikkie’. En dan
maakt hij aan wat de laatste bladzijde van zijn dagboek kan worden, een net te mooi
einde met het joyeuze grafschrift:
Finis Vitae Meae
Deo Gratias

En te bedenken dat zijn vrouw ook nog Vita heette. ‘Deo gratias’ is het allermooiste,
want enige religieuze bekommernis is Nicolson zijn hele leven vreemd gebleven.
Veertien dagen later kan hij al weer notities voor zijn dagboek maken. Zo'n passage
zou Campert bijna gelijk geven.
1
Deze Diaries and Letters zijn ook heel rijk aan anekdotes. Nicolson maakt heel
veel mee en omtmoet weer veel belangrijke mensen die veel hebben meegemaakt
en hem daarvan vertellen. Toen Nicolson zijn zetel in het Lagerhuis verloor, zei
Churchill tegen een vriend van hem: ‘Het Huis zal een somberder plaats zijn zonder
hem. En ook kleiner’. Het is niet te veel gezegd, dat aan het einde van het tweede
deel (wanneer je dagenlang door jaren heen met Nicolson bent opgetrokken) er ook
een wat droevige leegte ontstaat. Je zou willen doorlezen. En dat is aan een auteur
een niet gering compliment. Harold Nicolson was toch een groot schrijver.

1

Uitgave Fontana Books, Collins, London, prijs in Nederland f 7,95.
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Politiek Overzicht
Indo-China
Toen in april van het vorige jaar Zuidvietnamese en Amerikaanse troepen begonnen
aan hun ‘beperkte’ actie in Cambodja was het doel - naast een zekere steunverlening
aan de pro-Westerse regering van Lon Nol in Phnom Penh tegen de sterke druk
van de aanhangers van Prins Shihanouk - in de eerste plaats de schuil-en
opslagplaatsen van de Noordvietnamese troepen en de Vietcong te vernietigen en
daardoor Zuid-Vietnam te ontlasten; dit zou dan moeten leiden tot het
vergemakkelijken van het terugtrekken van Amerikaanse troepen en tot wat men
noemde de vietnamisering van de oorlog. Wel werden de Amerikaanse grondtroepen
op 1 juli teruggetrokken en bleven in Cambodja slechts Zuidvietnamese legers,
gesteund door de Amerikaanse luchtmacht, maar de bezorgdheid voor nog verdere
uitbreiding van de oorlog was daardoor niet verminderd.
Het was n.l. duidelijk, dat de moeilijkheid slechts werd verplaatst. Nu Hanoi niet
meer kon beschikken over de Cambodjaanse aanvoerwegen en vooral geen gebruik
meer kon maken van de Cambodjaanse haven Kompong Som voor de aanvoer van
zwaar materiaal, moest het meer aandacht gaan besteden aan de uitbreiding van
het groot aantal sluipwegen dat tezamen de Ho Tsji Minh-route wordt genoemd, die
even ten noorden van de gedemilitariseerde zone tussen Noord-en Zuid-Vietnam
begint en via Laotiaans gebied ten westen van de Zuidvietnamese grens doorloopt
naar Zuid-Vietnam en Cambodja. Dit verhinderde Hanoi overigens niet om te blijven
proberen zowel Phnom Penh als de neutrale regering van Souvanna Phouma in
Vientiane met alle middelen te blijven bestoken. Dit alles zou resulteren in een
vergrote druk op het noorden en midden van Zuid-Vietnam en zou zo de door Nixon
zo luid verkondigde verlangens om de Amerikanen geheel uit Zuid-Vietnam terug
te trekken bedreigen.
Zo zag de president van de Verenigde Staten zich geplaatst voor de
noodzakelijkheid om te proberen de Amerikaanse oorlog in Zuid-Oost-Azië te
beëindigen door hem uit te breiden. Hij is in de positie gekomen waarin hij eerst
Cambodja binnen viel om de druk op Zuid-Vietnam te verminderen en zich nu met
Laos moet bemoeien om Cambodja te behouden. Er wordt nu al druk gespeculeerd,
wanneer rechtstreekse aanvallen beginnen op Noord-Vietnam om Vientiane weer
te ontlasten. Tot nu toe is duidelijk gebleken, dat noch Lon Nol in Phnom Penh noch
de regering in Vientiane in staat zijn op eigen
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kracht stand te houden tegen de aanvallen vanuit Noord-Vietnam, gesteund door
resp. de aanhang van prins Shihanouk en de Pathet Lao.
De gevaren aan deze politiek verbonden zijn groot en het is niet meer dan normaal
dat Washington zich lang heeft bedacht voor het een nieuwe stap deed. Vorig jaar
mei werd er in Saigon reeds gesproken over de noodzaak van een inval in Laos,
maar Nixon kon vanzelfsprekend daar toen niet op ingaan, gezien de hevige kritiek
die er in de Verenigde Staten en in de wereld reeds werd uitgeoefend op de beperkte
actie van Amerikaanse troepen in Cambodja. Mogelijk heeft hij toch nog gehoopt
er niet toe te hoeven besluiten, maar het werd steeds duidelijker dat Hanoi in de
komende droge periode alles op alles zou zetten om via de Ho Tsji Minh-route zich
zo te versterken dat de Noordvietnamese generaal Giap in staat zou zijn om Saigon
het volgend jaar aan te vallen op een ogenblik dat er nog betrekkelijk weinig
Amerikaanse troepen in Zuid-Vietnam zouden zijn om zo de kansen van Thieu in
de Zuidvietnamese presidentsverkiezingen te minimaliseren of mogelijk Nixon te
dwingen zijn ontruimingspolitiek op te geven. En geen van beide omstandigheden
zouden Nixons kansen op een tweede ambtsperiode gunstiger doen worden.
Amerikaanse troepen in Laos te laten opereren zou echter de woede van
ontelbaren in de Verenigde Staten hebben opgewekt en daarom werd, nadat door
censuur dagenlang elke normale berichtgeving was onmogelijk gemaakt, door de
Zuidvietnamese president Thieu de aankondiging gedaan van de inval in Laos door
Zuidvietnamese troepen, gesteund door de Amerikaanse luchtmacht, om de
Noordvietnamese aanvoerlijnen af te snijden. Om nog duidelijker te maken dat het
een zelfstandige Zuidvietnamese onderneming was, werd zelfs de oorspronkelijke
Amerikaanse code-naam Dewey Canyon II vervangen door een Vietnamese: Lam
Son 719!
De opmars van de Zuidvietnamezen verliep niet zo vlot als de legerberichten
wilden doen geloven, reden waarom Saigon begon te spreken over een rechtstreekse
aanval op Noord-Vietnam. President Nixon blijft ontkennen dat dit in de bedoeling
ligt, maar verklaart ook, dat hij de Zuidvietnamese regering niet kan verhinderen
zelf de aanval te beginnen; Amerikaanse grondtroepen zouden er niet aan mogen
deelnemen, wel de luchtmacht, hetgeen overigens geen verschil maakt met de
huidige situatie, waarin B 52'ers ook reeds wekenlang hun vluchten boven
Noord-Vietnam uitvoeren om het daar aanwezige luchtafweergeschut uit te
schakelen.
Is dit gepraat over een directe inval alleen maar bedoeld om Hanoi te dwingen zijn
troepen aan de grens gereed te houden in plaats van hen Laos te laten
binnenrukken? Nixon zal toch ook rekening moeten houden met Peking in geval
van een inval van Thieu in Noord-Vietnam. Washington laat de Laotiaanse campagne
voortdurend vergezeld gaan van verzekeringen dat men niets wil ondernemen wat
China zou bedreigen, maar de vraag kan ook zijn of Peking deze acties als een
bedreiging voelt en dus meent te moeten reageren. In Laos is dit mogelijk nog niet
het geval, maar zal dit ook zo zijn als Thieu Hanoi aanvalt? Wat doet Nixon als Thieu
zijn eigen krachten overschat, de
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aanval begint en een nederlaag lijdt tegen Hanoi, al dan niet gesteund door Peking?
Zien wij dan de muis de olifant op sleeptouw nemen?
Over de vraag of Peking zal ingrijpen, verschillen de meningen. Wij wezen reeds
op de geruststellende verzekeringen van Washington en kunnen er nog aan toe
voegen dat Nixon voor het eerst zich positief heeft uitgelaten over de toelating van
communistisch China tot de Verenigde Naties, natuurlijk met handhaving van
Formosa-China als lid. Het onverwachte vijfdaagse bezoek van premier Tsjoe En-lai
aan Hanoi en de daar door hem gebruikte bewoordingen deden Franse diplomaten
echter denken aan de taal van Peking in 1950 vlak voor het zenden van Chinese
vrijwilligers naar Korea. Is Washington wel voldoende doordrongen van de ernst
van de gevaarlijke situatie waarin het zich bevindt? Voor de uitgesproken overtuiging
dat China wel niet daadwerkelijk zal ingrijpen, geven wij niet veel.

Midden-Oosten
De besprekingen over een regeling van deze kwestie onder leiding van
V.N.-vertegenwoordiger Jarring, die reeds in november 1968 zijn begonnen, hebben
tot nu toe geen resultaat gehad. Een ogenblik leek het er op dat er schot in zou
komen, toen begin augustus 1970 een bestand van 90 dagen werd gesloten, maar
voordat Jarring het contact met de partijen afzonderlijk had kunnen opnemen, waren
zijn kansen eigenlijk al verkeken tengevolge van Egyptische bestandsschendingen
langs het Suezkanaal. Pogingen om via het vier-mogendheden overleg (Verenigde
Staten, Rusland, Engeland en Frankrijk), waarop Egypte had aangedrongen, tot
een oplossing te komen leden schipbreuk op de weigering van Tel Aviv en
Washington.
Tegen het einde van het bestand verklaarde Israël zich bereid het voor onbepaalde
tijd te verlengen, terwijl de VAR dit slechts wilde voor een nieuwe periode van 90
dagen, mits de Jarring-besprekingen zouden worden hervat; premier Sadat zei
tevens dat Caïro niets voelde voor een eventuele tweede verlenging. Voor hervatting
van het gesprek bleef Tel Aviv echter de wederzijdse eerbiediging van de
bestandsovereenkomst eisen, zodat er wel een bestand kwam, maar voorlopig geen
overleg.
Langzaam begon Israël iets soepeler te worden. Minister van defensie Dayan
verklaarde zich voorstander van de Jarringbesprekingen, omdat deze de enige
mogelijkheid boden om een einde aan de oorlog te maken en premier Meir sprak
kort daarna niet meer over afbreken van het Egyptische raketstelsel langs het
Suezkanaal als voorwaarde voor hervatting van het gesprek. Pas eind december
echter viel het officiële Israëlische besluit om weer aan het overleg deel te nemen,
waarna er nog slechts een maand restte voor het bestand afliep. Wel gaf Caïro te
kennen toch een nieuwe verlenging te zullen accepteren, maar op voorwaarde dat
er een tijdschema zou worden vastgesteld voor het terugtrekken van de Israëlische
troepen uit de in \'67 bezette gebieden. Het wilde hierover echter niet rechtstreeks
met Israël onderhandelen, daar dit zou
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betekenen dat er concessies van beide zijden zouden moeten worden gedaan en
Sadats positie is - nog? - niet sterk genoeg om dit te doen. Caïro hoopte daarom
op druk van de Verenigde Naties en de grote vier op Israël om toe te geven.
Gedurende de maand januari van dit jaar concentreerden de diplomatieke
activiteiten zich op het tot stand brengen van een nieuwe verlenging. Na de belofte
van Amerikaanse hulp en de verklaring van Oe Thant dat er enige serieuze
vorderingen door Jarring werden gemaakt, besloot Sadat het bestand nog eens met
30 dagen te verlengen. Tegelijkertijd eiste hij een ‘gedeeltelijke’ terugtrekking van
Israël uit Sinaï en beloofde hij in ruil hiervoor het kanaal weer voor de scheepvaart
te openen. Met dit laatste hoopte hij vooral in het gevlei te komen bij de grote vier;
de Westeuropese handel heeft nog altijd groot belang bij het Suez-kanaal en voor
de Sovjet-Unie zou het gemakkelijker worden om zijn groeiende vloot in de Indische
Oceaan te bevoorraden. Vrij algemeen zag men hierin een poging om Israël te
isoleren, terwijl een ander punt uit Sadats rede, n.l. dat er aan het einde van de
nieuwe bestandsperiode duidelijke vooruitgang moest zijn in de Jarring-besprekingen,
werd beschouwd als een soort ultimatum aan Israël. Reden voor Tel Aviv om
nogmaals te verklaren dat men wel vrede wil, dat men er ook over wil praten, maar
dan zonder voorwaarden vooraf.
Intussen ging Egypte nog iets verder; het verklaarde zich bereid een vrede te
sluiten en Israël ook formeel te erkennen - voor het eerst zo nadrukkelijk uitgesproken
- mits Israël zich terugtrok uit alle gedurende de zesdaagse oorlog in 1967 bezette
gebieden. Premier Meir blijft echter nog steeds op het standpunt staan dat zij slechts
wil terugtrekken op veilige, bij onderhandelingen vastgestelde grenzen en dat het
bezit van de hoogten van Golan, Oost-Jeruzalem en Sharm el Sheikh voor Israël
van levensbelang zijn. In deze vasthoudendheid ligt echter voor Israël reëel het
gevaar van boven reeds genoemd isolement en het is de vraag of het zich zo'n
situatie kan veroorloven; daarom is het een geluk dat ook Moskou blijkbaar geen
directe confrontatie in het Midden-Oosten wenst en kennelijk Sadat bij zijn eerst
geheim gehouden bezoek aan de Sovjet-Unie heeft weten over te halen om - nu hij
het bestand op 5 maart niet nog eens wilde verlengen - tenminste te verklaren dat
Egypte niet naar de wapens zou grijpen. Staat Sadat onder druk van Moskou,
Washington probeert op alle mogelijke manieren Tel Aviv zover te krijgen dat het
nog verder tegemoet komt aan het standpunt van de Arabieren. Een van de middelen
die Nixon gebruikt, zou kunnen zijn de Israëlische angst voor bemoeienissen van
de Veiligheidsraad, die mogelijk een voor Israël ongunstige regeling zou willen
afdwingen.
Aan de oostgrens van Israël schijnt de situatie iets gunstiger te zijn. Reeds vroeger
waren er geruchten over contacten van Israël met de Jordaanse koning Hoessein.
Hoewel deze natuurlijk geen vrede kan sluiten zonder Egypte, zou Jordanië nu toch
al zover met Israël tot overeenstemming zijn gekomen, dat er gedetailleerde
afspraken zouden zijn gemaakt over de positie van de Arabische
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bevolking in een geheel Israëlisch Jeruzalem, terwijl de Moslim Heilige Plaatsen
exterritoriaal zouden worden verklaard. Tevens zouden er enkele grenscorrecties
zijn afgesproken en een uitgebreide regeling voor een gedemilitariseerde westoever
van de Jordaan zijn getroffen. Dit betekent niet alleen grotere veiligheid voor Israël,
maar is ook een teken van de sterkere positie die Hoessein de laatste tijd tegenover
de Palestijnen in zijn land heeft weten te verkrijgen.
13-3-'71 J. Oomes

België
In België lijkt men van een regering te verwachten dat ze er eigenlijk is om te vallen.
Einde februari, begin maart was het weer dezelfde lugubere stemming als bij de
hervatting van het parlementair jaar.
Februari was nochtans rustig ingezet. Er werd wat uitgeblazen na de wedren om
het wetsontwerp op de agglomeraties en federaties klaar te krijgen voor de beloofde
datum: 31 januari. Ondertussen kon uitgekeken worden naar een opvolger voor
minister Leburton, voor wie het BSP-congres niet de vriendelijkheid kon opbrengen
de partijstatuten te wijzigen om hem toe te laten de portefeuilles van minister en
partijvoorzitter te combineren. Maar niemand drong aan op spoed. Leburton zat
goed op economische zaken, en hij speelde een belangrijke rol in de bestrijding van
de BTW-psychose, o.m. door akkoorden met bepaalde bedrijven waarbij deze het
op zich namen geen enkele prijsverhoging door te voeren voor 1 april, zelfs niet
degene die zou volgen uit het ‘mechanisch effect’ van de BTW-invoering.
Op 15 februari overleed minister Terwagne. Einde januari was hij ineengestuikt
na een van de marathonzittingen voor het agglomeratie-ontwerp. De regering kon
nu moeilijk anders dan de beide ministers tegelijk vervangen. Simonet werd gepolst
voor economische zaken, maar weigerde. Men zou zich inderdaad moeilijk hebben
kunnen inbeelden dat een politicus die zijn stemmen moet halen bij de Franstalige
Brusselaars zich zou nestelen in de regering die de hoofdstad in haar ‘carcan’ heeft
opgesloten. Uiteindelijk trof het bureau van de BSP de volgende maatregelen: Cools
van begroting naar economische zaken, Denis krijgt de plaats van Cools, en prof.
Dehousse neemt de verantwoordelijkheid voor de communautaire betrekkingen.
Beide nieuwe ministers zijn Luikenaars.
De pers onthaalde de nieuwelingen tamelijk koel. Onmiddellijk daarop waren er
weer geruchten over moeilijkheden tussen de regeringspartners en over de
eventualiteit van vervroegde verkiezingen. De motieven liggen in dezelfde lijn als
de vorige keer. Cools zou met weinig enthousiasme naar zijn nieuwe taak opkijken,
en er weinig voor voelen als zondebok te moeten opdraaien voor de
BTW-prijsstijgingen. Een grote moeilijkheid voor de regering is dat ze niet met
zekerheid weet wat de BTW zal opbrengen. Wanneer de inkomsten werden
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onderschat, zullen de aanslagvoeten moeten worden verhoogd. Bovendien heeft
de administratie met enorme moeilijkheden af te rekenen: niet alleen het
belastingsysteem is nieuw, maar ook de manier van verwerking waarvoor de
computer werd ingeschakeld. Het zou wel eens twee jaar kunnen duren voor het
systeem werkt. Op sociaal vlak werden voor het overheidspersoneel en de
overheidsbedrijven eisen gesteld die een totale weerslag hebben van 45 miljard
over twee jaar. De regering heeft hiervoor geen geld. Ofwel komen er grote sociale
moeilijkheden, ofwel... een belastingverhoging? Voor de ziekteverzekering wordt
het tekort tegen einde 1971 op minstens 5,8 miljard geraamd. Er zou dus meer dan
100 miljoen per week moeten bijgepast worden! De socialisten willen de put niet
door de verzekerden laten vullen, terwijl de CVPers de loongrenzen willen verhogen
en de bijdragevoeten aanpassen. Het blijkt zeer moeilijk voor de regeringspartners
hier een overeenkomst te kunnen vinden, vooral omdat er geen vooruitzicht is het
probleem werkelijk op te lossen. Het zgn. ‘tekort’ zal blijven groeien. De
ziekteverzekering vraagt een globale nieuwe aanpak en daar is men nog niet aan
toe. Een soortgelijke moeilijkheid stelde zich bij het probleem van de voorschoolse
inrichtingen te Brussel, waarvoor misschien wel een onmiddellijke oplossing kan
gevonden worden, maar waar CVP en BSP weer op hun ‘historische tegenstelling’
stuiten wanneer het gaat om een politiek op lange termijn.
De partijstrategen voorzien een opeenhoping van moeilijkheden voor het laatste
regeringsjaar, die slechts opgelost kunnen worden door middel van zeer
onsympathieke maatregelen. Met zulke erfenis naar de verkiezingen gaan is voor
hen hetzelfde als zich door de oppositie naar de slachtbank laten leiden. Met
onmiddellijke verkiezingen zou de nieuwe regering een paar jaar tijd krijgen om haar
drastisch ingrijpen bij het begin van de legislatuur te doen vergeten, en ze zou
bovendien meer gestimuleerd worden om de zaken grondiger en op lange termijn
aan te pakken. Daartegenover staat dat elk van de regeringspartijen een dankbare
aanleiding heeft om naar verkiezingen te gaan: de ziekteverzekering voor de
socialisten en de Vlaamse scholen in Brussel voor de C.V.P.
In de eerste dagen van maart werd er achter gesloten deuren geconfereerd tussen
regering en partijleiders. Het officiële besluit was: we doen voort. De socialistische
kranten schreven trouwens eenstemmig dat de regering moet blijven. Maar
onmiddellijk daarop was er een gebeurtenis die daarmee vloekte: BSP-partijvoorzitter
Van Eynde viel het ontwerp over de agglomeraties en federaties heftig en
fundamenteel aan in de kamercommissie. Indien de socialisten dit ontwerp niet
steunen, wat zal de regering dan wel kunnen doen aan de uitvoering van de
grondwet?

Wetsontwerp agglomeraties en federaties
Dat Van Eynde niet overloopt van enthousiasme voor dit wetsontwerp is goed te
begrijpen. Niemand doet dat. Waarschijnlijk zelfs de auteurs niet. Er is geen
eensgezindheid tussen de regeringspartijen over datgene wat een federatie nu
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eigenlijk is. En dus is het wetsontwerp een kleurloze ‘kleinste gemene deler’
geworden. Maar zelfs daarmee zit men vast, zogauw men op de kaart de federaties
gaat aftekenen. Hoe groot moeten ze zijn? Hier botsen de verschillende visies
onvermijdelijk op elkaar.
Het is mogelijk de federatie te benaderen van bovenuit. De grondwet maakte van
Vlaanderen één gewest. Dit gewest moet van het parlement nog zijn bevoegdheden
krijgen, maar deze kunnen zeer ver gaan. Nu kan men de federatie evenals de
agglomeratie zien als de bestuurlijke tussenschakel tussen gewest en gemeente.
De federatie voert de opties uit die op het niveau van het gewest werden genomen:
plant, organiseert, bouwt, ordent, enz.... De omschrijving van de federatie moet
bijgevolg voldoende groot zijn om rationele planning mogelijk en effectief te maken:
ongeveer de grootte van een arrondissement, 100.000 tot 150.000 inwoners. Haar
bevoegdheid wordt afgeleid uit die van het grondwettelijk gewest. De gemeenten
in de federatie hebben op hun beurt een decentraliserende functie vanuit de federatie.
Kleinere gemeenten (onder de 5.000 inwoners) zouden moeten fusioneren zodat
ook de dienstbetoonfunctie bij de bevolking rationeel kan uitgevoerd worden. In
deze optiek zouden de huidige arrondissementen en provinciebesturen in feite
moeten verdwijnen. Tussen de gewesten en de 50 federaties is een rechtstreekse
band mogelijk.
In het wetsontwerp werden de federaties benaderd van onderuit. Ze krijgen een
bevoegdheid die een optelling is van gemeentelijke bevoegdheden, en in vele
gevallen dan nog suppletief: als de gemeente het niet doet. Het geheel is erg
technisch gedacht. In deze optiek zijn velen voorstander van kleine federaties die
gevormd worden rond kerngemeenten. Die federaties zijn dan in feite pré-fusies.
Men noemt ze dan ook soms de gemeenten van het jaar 2000. In de bestuurlijke
opbouw wordt het dan: gemeente, federatie, (arrondissement), provincie, gewest,
land.
De discussies tussen deze twee visies worden vervalst, en soms gewoon terzijde
geschoven, door een derde ‘visie’: die van het partijbelang. Elke partij heeft berekend
hoe gemeenten moeten samengevoegd worden en hoe groot agglomeraties en
federaties moeten zijn om de partij zoveel mogelijk meerderheden te geven of om
de macht van de andere partij te breken. Het is erg waarschijnlijk dat de plannen
voor de Antwerpse agglomeratie en federaties vanuit dit oogpunt Van Eynde hebben
gemotiveerd.
We hebben hier vroeger al geschreven dat het er in de grondwet nog wel in zat
om België een nieuwe staatsstructuur te geven vanuit een federalistisch concept.
Alles hangt af van de uitvoeringswetten. Maar bij dit eerste ontwerp is de discussie
reeds opnieuw gedaald naar het niveau van de pietluttigheid.

Brusselse schooltjes
Sinds 1963, het jaar van de Rondetafelconferentie over de taalgrensafbakening,
werd de verfransing van de Vlaamse gezinnen te Brussel ingedijkt door de verplichte
taalverklaring van het gezinshoofd die het taalregime van zijn
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schoolgaande kinderen bepaalde. Tijdens de onderhandelingen rond de
staatshervorming eind 1970 werd onder het motto van de ‘liberté du père de famille’
afschaffing van de beperking van de vrije schoolkeuze geëist in ruil voor de paritaire
samenstelling van het toekomstige Brusselse agglomeratiecollege. Als voorwaarde
hebben de Vlamingen toen de vlugge oprichting van de Vlaamse cultuurcommissie
en o.m. een uitgebreid net van voorschoolse inrichtingen voor hun kinderen geëist.
Dit alles werd tegen 1 september 1971 door de regering beloofd.
In uitvoering van deze belofte bespreekt de ministerraad nu het plan De Saeger
dat de Vlaamse baby's, peuters en kleutertjes wil begiftigen met een dotatie van 1,6
miljard BF voor het inrichten van kinderkribben, peutertuinen en kleuterschooltjes.
Vermeylen, de socialistische Minister van Onderwijs, bekijkt dit plan met andere
ogen. Volgens het twaalf jaar oude schoolpact (1958) kunnen er geen dotaties
gegeven worden voor het bouwen van vrije inrichtingen. Dus voor de vrije inrichtingen
stelt hij goedkope leningen voor. Bovendien kan hij niet aanvaarden dat Brussel zo
bevoordeeld wordt tegenover de rest van het land.
Een socialistisch voorstel wil alle peutertjes van twee jaar en drie maand in de
kleuterschooltjes toelaten. Dit zou tot gevolg hebben dat deze peutertjes onder de
hoede van het departement van Onderwijs vallen, terwijl zij in kinderkribben of
peutertuinen aan het ministerie van Volksgezondheid zijn toevertrouwd.
De achtergrond van deze discussie moet men zien in het feit dat de socialisten
al jaren lang voor heel het land een net van voorschoolse voorzieningen als urgent
stellen. Daarom lijkt het hen ook moeilijk te aanvaarden dat taalmotieven oorzaak
zijn dat alle gelden naar Brussel gaan en dat de politiek voor
gemeenschapsvoorzieningen voor kleine kinderen stopt aan de grenzen van de
Brusselse agglomeratie.
Aangezien het gaat om een urgentieprogramma, kan het ook verantwoord zijn
de strikte departementering opzij te zetten en de meest voor de hand liggende
maatregelen te treffen om het probleem op te lossen.
In dezelfde zin trouwens, maar op financieel vlak, kan men het plan van De Saeger
volgen waar hij bij deze gelegenheid de verzuiling zoals ze in het schoolpact bevroren
lag, wil doorbreken en tot een eenvormig globaal financieringsplan wil komen voor
de nieuwe inrichtingen. Gezien de nakende herziening van het schoolpact vrezen
de socialisten dat hij hier een precedent wil scheppen dat de komende discussie
kan beïnvloeden.
In stilte verhoopt ondertussen menig voorstander van een dringende gezinspolitiek
gebaseerd op gemeenschapsvoorzieningen dat hier een niet te stuiten proces voor
het hele land uit zal voortvloeien. In België kunnen inderdaad taalperikelen aanleiding
zijn voor het oplossen van het schromelijk gebrek aan kinderkribben en
peutervoorzieningen in het land.

Verpleegsters op straat
Een tienduizend verplegenden - in België hebben wij er zo'n twintigduizend
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- stapten door de Brusselse straten tijdens de betoging die zij organiseerden om
hun eisen op de voorpagina van de kranten te brengen. Zij eisen 'n juridisch en
professioneel statuut aangepast aan de realiteit van de handelingen die zij dagelijks
in de ziekenhuizen onwettig verrichten. Zij willen hun eigen deskundigheid hierin
erkend zien en wensen zelfs de juridische verantwoordelijkheid te dragen. Vanuit
een paternalistische houding gebruiken de dokters wel graag medisch personeel
om zichzelf te ontlasten van het meer technische werk, maar zij brengen het niet
op dit ook officieel te erkennen. Tussen arts en verpleegster blijft het voorlopig nog
eenrichtingsverkeer.
De nieuwe wet op de geneeskunde (wet Hulpiau van 1967) voorziet dat er een
nieuwe afbakening van de bevoegdheid moet komen, maar er is tot nog toe niets
gebeurd om een begin van uitvoering te maken door het oprichten van een Raad
van paramedische beroepen die voorstellen moet doen inzake de opleidings- en
kwalificatieproblemen en over de aan de paramedici toevertrouwde handelingen.
Hierop wachten lijkt voorlopig eindeloos, dachten de verplegenden - dus kwamen
zij bij hun Staten-Generaal manifesteren voor de publieke opinie.

Een machtig getuigenis van onmacht
18 Februari was een merkwaardige dag voor België. Alle winkels, café's,
benzinestations waren gesloten. Honderdduizend middenstanders betoogden te
Brussel. Nochtans, logisch gezien, zonder reden. Want de BTW-kwestie die de
aanleiding vormde, was geregeld.
De geschiedenis begon in 1970. De opbrengsten van de BTW werden toen
geraamd op 90 miljard. Er is echter tussen 105 en 110 miljard nodig. Liever dan de
aanslagvoeten te verhogen, gingen de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in
hun conferentie van juni akkoord een provisie te betalen, terwijl anderzijds een
exportbelasting van 4 à 5 miljard werd ingesteld. Met nieuwjaar verscheen het
uitvoeringsbesluit. Het voorzag twee provisies, te betalen op 20 april en 20 oktober,
telkens gelijk aan 1 maand BTW. Het K.B. voorzag geen terugbetaling. De schatkist
zou op die manier 10 miljard recupereren.
De eerste ‘provisie’ is vrij gemakkelijk te begrijpen, wanneer men ze beschouwt
als een betaling achteraf. 450.000 BTW-plichtigen deden hun eerste maandelijkse
storting op 20 februari. In 1971 zouden er dus maar elf maandelijkse stortingen zijn
i.p.v. twaalf. Vandaar het voorstel van de regering om na het eerste kwartaal een
supplementaire maand te storten. Normaal zou dit geen betalingsmoeilijkheden
mogen meebrengen, aangezien bedrijven en handelaars de BTW tijdens de maand
januari wel degelijk hadden ontvangen van de verbruiker.
Dezelfde motivering kon echter niet gelden voor de ‘provisie’ van oktober. Hier
ging het in feite om de storting van een waarborg. De bedrijven immers fungeren
als kassier voor de staat. Wanneer een bedrijf verdwijnt, is de BTW wel door de
verbruiker betaald, maar eventueel nog niet overgemaakt aan de schatkist. Dus,
kon de fiscus redeneren, willen we een waarborg gelijk aan een
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maand BTW, die moet veilig stellen dat het betaalde geld niet in de verkeerde zakken
terecht komt. Voor accijnzen en douanerechten gebeurde het storten van een
waarborg vroeger al. Ook hier zou er theoretisch geen betalingsmoeilijkheid zijn
voor het bedrijfsleven. De staat zal immers de reeds geïnde overdrachtstaksen op
de voorraden van einde 1970 terugbetalen. Het gaat hier om 24 miljard die over
een periode van drie jaar worden teruggestort: elk kwartaal 2 miljard. Normaal zou
het bedrijfsleven in oktober drie kwartalen of 6 miljard detaxatie ontvangen hebben,
waarmee de 5 miljard waarborg rustig zou kunnen worden gefinancierd.
De middenstanders begrepen echter die ‘provisie’ niet. Zij voelden het aan als
14 maanden BTW betalen als je er 12 ontvangt (zonder provisie ontvangen ze er
12 en betalen er 11). De herrie kwam vooral langs bepaalde niet als ‘sociale partners’
erkende middenstands-groeperingen. Een nationale staking en betoging werden
aangekondigd. Er volgden onderhandelingen met de regering, en zonder veel moeite
kwam er een oplossing voor het probleem: waar vinden we 10 miljard? Er zullen
twaalf maanden BTW betaald worden in 1971. Tweemaal in december. Eigenlijk
kan de door de verbruikers in januari betaalde BTW dan opgespaard worden door
de bedrijven tot december. Maar het betekent dan toch 5 miljard voor de schatkist.
En de rest wordt bijeengebracht door het terugstorten van de taksen op de voorraden
drie kwartalen uit te stellen.
Maar toch gingen de staking en de betoging door. Waarom? Waarschijnlijk uit
ressentiment. Middenstanders voelen zich de dupe van iedereen. Aangezien ieder
van hen voor zichzelf moet zorgen, kunnen ze zich moeilijk verenigen. En nu ze
voor één keer eens solidair waren om van hun onmacht te getuigen, kon het maar
beter doorgaan.
7-3-'71
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans

Streven. Jaargang 24

763

Forum
Wie was Jezus in werkelijkheid?
Reeds geruime tijd houdt de wetenschap zich bezig met de vraag: hoe heeft Jezus
nu precies geleefd, wie was Jezus in werkelijkheid? Het exacte ontstaan van deze
vraag is niet te geven, maar algemeen wordt aangenomen dat H.S. Reimarus de
eerste auteur was, toen in 1778 zijn Vom Zwecke Jesu und seiner Jünger werd
uitgegeven.
Sindsdien is de stroom literatuur niet tot stilstand gekomen. Steeds weer zijn er
auteurs die vinden dat nog niet alles is gezegd over ‘wie Jezus nu in werkelijkheid
was’. In 1906 verschijnt er een boek, getiteld Geschichte der Leben-Jesu-Forschung,
geschreven door de beroemde Albert Schweitzer. Het is een terugblik over alle
pogingen die ondernomen zijn om een ‘leven van Jezus’ te ontwerpen. Schweitzer
komt tot de conclusie dat het op wetenschappelijke gronden onmogelijk is een ‘leven
van Jezus’ te reconstrueren zoals het in feite geweest is. Zijn grote argument is dat
we in de evangeliën te maken hebben met een geloofsgetuigenis.
Iedereen zou dan verwachten dat deze rage in de theologie langzaamaan zal
verdwijnen: het is immers onmogelijk gebleken een ‘leven van Jezus’ te
reconstrueren. Maar sindsdien lijken de publikaties elkaar nog sneller op te volgen
dan daarvoor. Men is kennelijk geprikkeld door deze boude bewering van Schweitzer.
Iedereen wil op zijn manier tóch nog eens onderzoeken of Schweitzer wel gelijk
heeft, tot op deze dag.
In het voorjaar van 1970 heeft Radio Stuttgart een serie uitzendingen gewijd aan
het onderwerp: ‘Het geheim van rabbi J. - het verslag van een misverstand’.
Vertegenwoordigers van de Kerken in Duitsland hebben tegen deze uitzendingen
een fel protest aangetekend. Sensatie dus; reden om gedeelten ervan op te nemen
in een geïllustreerd weekblad in Nederland.
Deze 14 radio-praatjes zijn nu in boekvorm verschenen onder de titel: J. Lehmann
- Jezus-rapport. Opheldering van een misvatting.
Wéér ligt er een ‘leven van Jezus’ voor ons. Maar waarom zulke felle protesten?
Omdat de schrijver wil aantonen dat rabbi J. een heel ander iemand is geweest dan
de evangelisten ons vertellen. Uitgangspunt voor Lehmann zijn de vondsten van
de zogenaamde Dode-Zeerollen in 1947. Deze rollen hebben toebehoord aan een
soort kloostergemeenschap in Qumran, vlak bij de Jordaan in de woestijn van Juda.
In deze rollen komen termen voor die wij uit het Nieuwe Testament kennen. Er wordt
gesproken over doop, avondmaal, kinderen van het licht, terugtrekken in de woestijn.
Deze gegevens dwingen Lehmann te beweren dat Jezus een aanhanger is
geweest van deze Qumran-gemeenschap, dat rabbi J. de leer van deze
gemeenschap heeft rondgepreekt in het land Palestina. Lehmann wil zo bewijzen
1
dat

1

Johannes Lehmann, Jezus-rapport. Opheldering van een misvatting. N. Kluwer, Deventer,
1971, 170 pp., f 15,90.
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alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft, is terug te voeren tot de sekte van de
Dode Zee. Iedere tekst uit het Nieuwe Testament die ook maar iets met Qumran te
maken zou kunnen hebben wordt onder de loep genomen. Met heel veel gewring,
fantasie en constructies stuurt Lehmann er op aan dat Jezus een aanhanger van
Qumran geweest móet zijn. Aan de wieg van het christendom staat dan niet rabbi
J., maar deze Qumrangemeenschap. ‘Wat wij bijna 2000 jaar lang voor de leer van
rabbi J. hebben gehouden, was al opgeschreven vóór zijn geboorte’ (p. 97).
Waarom beschrijven de evangeliën ons dan een andere Jezus, een rabbi die niet
uit Qumran afkomstig is? Zelfs alle toespelingen erop zijn weggewerkt! Dat komt aldus de auteur - omdat rabbi J. een rebel was die tegen de Romeinen in opstand
is gekomen. Hij werd ter dood gebracht en zijn leerlingen namen de vlucht, omdat
de situatie te gevaarlijk was. ‘De situatie, waarin de discipelen verkeerden, was
moeilijk. Zij stonden onder verdenking en het lijkt begrijpelijk dat zij, om hun eigen
leven te redden, alles zouden proberen om iedere daadwerkelijke of vermeende
rebellenactiviteit te verheimelijken of onschuldiger voor te stellen dan ze was’ (p.
114). In het jaar 70 na Chr. wordt alle hoop op een Rijk van de Messias de bodem
in geslagen: Jeruzalem wordt door de Romeinen verwoest.
‘Noch door rabbi J., noch door een andere Messias was de bevrijding tot stand
gekomen. Men begon het leven van de rabbi te idealiseren en zijn werkzaamheid
te verleggen naar de toekomst:... het ging niet zozeer meer om het verleden als wel
om de toekomst’ (pp. 114-115) en iedere zinspeling op de gemeenschap van Qumran
wordt weggelaten. Zo wordt ‘de werkelijke rabbi’ (die Lehmann zo graag wil
ontdekken) steeds meer verduisterd.
Dé grote schuldige van deze ‘verduistering’ is Paulus van Tarsus. ‘Door Paulus,
en alléén door Paulus, werd de leer van de Jood J. van alle tijden en
wereldomspannend. Hij deed dit niet omdat hij onder de indruk was gekomen van
rabbi J.'s leer. Hij deed het, omdat hij een uitweg zocht vanwege zijn eigen
zondebesef’ (p. 142). Maar zelfs dit is voor Lehmann nog niet genoeg: door Paulus
is het christendom ‘zo fundamenteel veranderd, dat het een betekenis heeft
gekregen, die vrijwel tegenovergesteld is aan de oorspronkelijk bedoelde’ (p. 145).
Tot zover dit aanvechtbare boek. Ik wil er enkele opmerkingen bij maken.
Het gaat er in de evangeliën nooit over om iets uit het verleden te vertellen. De
evangelisten willen in hun verhaal veeleer andere mensen tot geloof roepen. Zij
vragen ons te geloven in die bijzondere mens: Jezus. Hun verhaal is dus tegelijk
een interpretatie van zijn woorden, van zijn daden. Jezus wordt door hen verkondigd
en niet beschreven als iemand uit het verleden. De woorden en gebeurtenissen uit
zijn leven worden door gelovige volgelingen geduid. Dit neemt niet weg dat zij hun
boodschap over Jezus aan alle kanten funderen met dingen, woorden,
gebeurtenissen uit zijn leven (Lukas 1, 1-4 en Joh. 20, 30-31). Maar zij doen er een
gelovige keuze uit, het is geen loutere geschiedenis meer.
Dit kan irritant zijn. En bij velen heeft het de vraag opgeroepen ‘wie was Jezus
nu in werkelijkheid?’. Vele eminente geleerden hebben zich over dit intrigerend
vraagstuk gebogen en kwamen tot de conclusie dat het niet mogelijk is een ‘leven
van Jezus’ te schrijven, zoals hij van dag tot dag is geweest. Dit is een onmogelijke
opgave, juist omdat alles wat we van Jezus weten ons is overgeleverd door het
geloof van de vier evangelisten. Iemand die meent het wel te kunnen is bij voorbaat
gedoemd zichzelf belachelijk te maken.
P. Beentjes
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Andragogiek-college
De collegebanken staan in een groot carré opgesteld langs de vier muren van de
collegezaal. De docent zit democratisch midden tussen de studenten. Hij heeft alleen
een klein bloknootje voor zich op de bank en wentelt zijn ball-
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point horizontaal tussen zijn vingers. ‘Voor vandaag zouden we in sub-groepjes van
vijf personen het eerste deel van Van Beugens ‘Sociale Technologie’ bestuderen’.
‘Nee’, protesteren enkele studenten, ‘dat is pas voor de volgende week. Vandaag
gaan we de evaluatie van de vorige keer bespreken’.
Anderen keren zich hiertegen.
‘Ben je bedonderd. Nu geen evaluatie van de evaluatie. Eerst Van Beugen’. Wie
zal het winnen? Tijdens het college andragogiek is er altijd een ondergrondse
machtsstrijd aan de gang. Het eerste halve uur gaat altijd verloren met touwtrekkerij
over wat we gaan doen. De verwarring hierdoor veroorzaakt gedurende het gehele
college onlustgevoelens en gevoelens van frustratie, die bij het geringste verschil
van mening in de vorm van felle agressie naar boven schieten.
‘Hoe kunnen we nu Van Beugen doen’, zegt de verbitterde student, die zich
voortdurend opwerpt als leider en zowel door docenten als studenten naar de ogen
wordt gekeken. ‘Dat boek is helemaal gebaseerd op aanpassing aan deze
samenleving. Ik verdom het me aan deze verrotte maatschappij aan te passen’.
Als ik het niet dacht. Hij zit weer op zijn stokpaardje. De mogelijkheid om clean op
de zaken in te gaan zal wel weer de kop in worden gedrukt. De docent draait zijn
ballpoint sneller rond tussen zijn vingers. Zou hij happen?
‘Waarop baseer je je mening, dat “Sociale Technologie” op aanpassing berust?’
vraagt hij, die sufferd.
‘Nou, dat kun je al meteen in het voorwoord lezen. Ik kreeg er meteen genoeg
van en heb het boek in een hoek gesmeten’.
Iedereen begint in Van Beugen te bladeren.
‘Waar staat het?’ wordt hier en daar geroepen.
De verbitterde wuift verachtelijk met zijn hand. Hij vindt het niet eens de moeite
waard erop in te gaan.
De studenten zoeken vergeefs.
‘Ik heb zeker een andere druk’, hoor ik ergens zeggen. Een aantal studenten klapt
het boek dicht en ik verwacht al dat ze het boek eveneens in een hoek zullen gooien.
Het is schrikbarend te zien welke invloed deze student op de anderen heeft. Wat
hij zegt, wordt kritiekloos aangenomen. Ze geloven eerder dat die regel uit hun boek
is weggevallen, dan dat hij ongelijk heeft.
De docent doet een zwakke poging ter verdediging van het boek. ‘Van Beugen
spreekt nergens een waarde-oordeel uit ten aanzien van deze maatschappij. Hij
stelt duidelijk dat zijn theorie niet adekwaat is om de huidige situatie te funderen,
wel om de huidige situatie te analyseren. Hij geeft slechts het model aan van de
huidige situatie. Hierdoor dreigt inderdaad het gevaar dat dit model normatieve
betekenis krijgt. Je moet hierin goed onderscheid weten te maken’.
De verbitterde student krabt zich verveeld in zijn krullen. ‘De andragoog moet
zichzelf opheffen’, interrumpeert hij.
De docent draait nu zijn ball-point verticaal tussen zijn vingers. ‘Hoe had je dit
gedacht?’ vraagt hij.
‘Door omverwerping van deze maatschappij’.
‘En dan’, waag ik me in de discussie, ‘dan moeten we toch weer opnieuw
beginnen’.
Tot zover kan hij niet denken. Het omverwerpen van de maatschappij blijkt alle
energie en verbeeldingskracht op te zuigen. Misschien veronderstelt hij dat dan het
paradijs zomaar als een rijpe vrucht uit de lucht komt vallen.
‘Deze maatschappij moet eerst verdwijnen’ zegt hij, ‘dan praten we wel verder’.
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‘Iedereen moet dus stomweg accepteren wat jij vindt’, zeg ik. ‘Jij zit nog te veel
vast aan de directieve approach. Jij als andragoog weet wat goed is voor de mensen.
De mensen hoeven niet meer zélf te denken, dat doet de andragoog wel voor hen.
Op die manier krijg je de toestand van de negentiende eeuw weer terug. Toen werd
ook alles door een paar mensen voor de anderen uitgezocht. Ze hoefden alleen
nog maar te happen en te slikken. Nee, voor mij is
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dat vieux jeu. We moeten volledig op de non-directieve toer’.
De verbitterde student kijkt me venijnig aan. Ik voel dat ik raak heb geschoten.
Maar hij heeft onmiddellijk een wapen bij de hand om mijn woorden te ontkrachten.
‘Seksbom’, zegt hij alleen.
De daaropvolgende hilariteit doen mijn woorden inderdaad in de mist opgaan.
Machteloos besef ik, hoe ongewapend ik hiertegen ben. Zodra je als vrouw een
geduchte tegenstandster dreigt te worden, verklaren ze je met een enkel woordje
tot object.
Ik begrijp niet waar ik de moed vandaan heb gehaald om andragogiek te gaan
studeren. Agologie is de wetenschap van het leidinggeven, zegt professor
Nieuwenhuis. Kom je als vrouw daar ooit aan te pas? Al kun je nog zo goed studeren,
je zult als vrouw om irrelevante factoren in dit vak nooit slagen. Ook al zou ik mijn
bul in mijn zak hebben, waar kom ik dan als andragoge terecht? De touwtjes waar
het om gaat, blijven in handen van mannen.
Ik zou deze maatschappij om totaal andere redenen omver willen werpen. Die
ouderwetse negentiende-eeuwse tegenstelling van communisme en kapitalisme is
daarbij vergeleken een achterhaald kinderspelletje. De maatschappij die mijns
inziens is verrot, strekt zich uit van de Atlantische Oceaan tot de Indische Oceaan
en omvat alle landen ter wereld. Want overal wordt de vrouw onderdrukt en als
speelbal van de man gebruikt. De bevrijding van de vrouw, het ideaal van Marx, is
nergens ter wereld gerealiseerd, ook niet in Rusland, Cuba of China.
Mijn gevoel van machteloosheid neemt toe in het besef dat ik dit inzicht nauwelijks
kan overdragen. Niet aan de mannen, want zij zitten aan de goede kant van het
leven. Niet aan de vrouwen wegens haar doffe berusting. Al moet ik toegeven dat
hier en daar wat begint te dagen.
Woedend smijt ik Van Beugen naar de verbitterde student.
‘Vrouwen reageren altijd zo emotioneel’, sart hij, terwijl hij het boek teruggooit.
‘Zullen we toch maar aan de evaluatie van de evaluatie beginnen?’ vraagt hij
zijdelings aan de docent.
De docent knikt.
De non-directieve approach van de docent loopt altijd weer uit op de directieve
approach van deze student. Hij weet zijn spelletje goed te spelen. Hij is geen
andragoog, maar een demagoog.
Anny Matti

Wat zijn Kritiese Tsionisten?
In deze tijd van kritische leraren, medici en melkboeren geven wij met blijdschap
kennis van de oprichting van het orgaan der Nederlandse Kritiese Tsionisten ‘Kova
1
Tembel’ . Feitelijk is de boreling al ruim een jaar oud. Wat tsionisten zijn (zionisten
in de meer orthodoxe Hollandse spelling) weet U waarschijnlijk wel. Dat zijn mensen,
merendeels joden, die de doelstellingen der zionistische beweging aanhangen.
Deze beweging, officieel opgericht in 1897 te Bazel, stelde zich ten doel ‘de vestiging
van een publiekrechtelijk gewaarborgde woonplaats in Palestina voor het joodse
volk’, dit om de abnormale situatie van het joodse volk in de verbanning te
normaliseren. Zoals Leon Pinsker, een joodse arts uit Odessa, het in 1882 uitdrukte:
1

Kova Tembel, tweemaandelijks orgaan van de Kritiese Tsionisten in Nederland. Losse
nummers f 2,50. Jaarabonnement f 7,50 (6 nummers). Adres: Michelangelostraat 65,
Amsterdam.

Streven. Jaargang 24

‘Onder de levenden werd de jood beschouwd als een dode, onder de burgers als
een buitenlander, onder de gezeten bevolking als een zwerver, een gast; in de ogen
der patriotten was hij een vreemdeling zonder eigen land en in aller ogen een gehate
rivaal’.
Dit doel werd in 1948 met de oprichting van de staat Israël bereikt en logischerwijs
had toen de zionistische beweging

Streven. Jaargang 24

767
zichzelf moeten opheffen of door de nieuwbakken Israëli's opgeheven moeten
worden onder dankzegging voor de bewezen diensten. Het is echter in de praktijk
des levens niet zo simpel om gevestigde instituten op te doeken en voor vele, vooral
wat oudere zionisten ging het ‘zionisme’ een geheel eigen leven leiden. Zij vergaten
dat de enige consequentie van het zionist-zijn zou moeten wezen: emigratie naar
Israël. Zij bleven lekkertjes veilig in hun oude vertrouwde dagelijkse bedoeninkje
en gingen zich ver buiten Israël inzetten voor ‘hun’ staat. De officiële zionistische
beweging kreeg nu twee belangrijke nieuwe functies: ze werd emigratiebureau en
geldinzamelingsinstituut. En in 1968 werden deze nieuwe functies dan ook
opgenomen in het zogenaamde Jeruzalemmer program. Eens was de zionistische
beweging een organisatie die streefde naar realisatie van een niet bestaande
toestand: het vestigen van een eigen nationaal tehuis voor de in de hele wereld
verspreide joden, die overal, dus nergens thuishoorden. Toen was het een
dynamische beweging. Thans tracht zij een bestaande toestand te handhaven en
te versterken en daarmee is zij verworden tot een statische beweging. De taken die
zij zich nu ten doel stelt, kunnen evengoed of beter, in elk geval ondubbelzinniger,
door de staat Israël worden uitgevoerd.
Steeds meer jonge zionisten, veelal joodse studenten, gaan zich afzetten tegen
2
dit statische karakter van de huidige zionistische beweging . Zoals het jongste
(dubbel)nummer van Kova Tembel het formuleert: ‘Zij verzetten zich tegen het feit,
dat de zionistische leiders zich niet solidair verklaren met andere nationale
bevrijdingsorganisaties in de wereld. Zij verzetten zich tegen diegenen, die denken,
dat de stichting van de staat Israël een einddoel van het zionisme is. Zij verzetten
zich er bovendien tegen, dat het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk
veelal genegeerd wordt. Al deze joodse jongeren hebben één ding gemeen: zij
erkennen het recht op zelfbeschikking van het joodse volk in Palestina en vinden
dat ditzelfde recht aan het Palestijnse volk niet onthouden kan en mag worden’.
De Kritiese Tsionisten stellen, dat het essentieel is in te zien dat het joodse
nationalisme, belichaamd in de staat Israël, niet tot de wezenlijke doelstellingen van
het socialistisch zionisme behoort. Het ging en gaat fundamenteel om de nationale
en sociale bevrijding en emancipatie van het joodse volk. De nationalistische
tussenfase, waarin wij ons nu bevinden, is slechts de historisch onvermijdelijke weg
naar dit doel. Internationalisme vooronderstelt het bestaan van naties. Het einddoel
van dit socialistisch zionisme is universalisme, zoals dat al in de Oudtestamentische
profetische teksten staat omschreven: internationalisme in de zin van gelijkheid van
alle volkeren en binnen alle volkeren. Dat is dan ook de reden waarom erkenning
van de Palestij nen inherent is aan de Krities Tsionistiese ideologie. ‘Pas als het
joodse volk bevrijd is van z'n ballingschap, ook in de Sowjet-Unie, als het
kernprobleem (dat der Palestijnen) in het Midden-Oosten is opgelost en sociale
gelijkheid in Israël is bereikt, zijn de doelstellingen van het Kritiese Tsionisme
verwezenlijkt’. Dan zal ook het Kritiese Tsionisme zichzelf overbodig hebben gemaakt
en opgeheven.
M.v. Tijn

Rabban Jochanan ben Zakkai: hopen in een wanhopige tijd

2

Kova Tembel vermeldt het bestaan van minstens honderd dergelijke groepen, waarvan een
belangrijk deel in de V.S..

Streven. Jaargang 24

Jacob Neusner, professor of religious studies, Brown University, schreef het boek
1
‘A life of Jochanan ben Zakkai’ . Rabban Jochanan ben Zakkai was de

1

Jacob Neusner, A life of Jochanan ben Zakkai. (1-80 C.E.). (Studia Post Biblica), Brill, Leiden,
1970, 279 pp., f 62,-.
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joodse wijze die zich op ongeveer zeventigjarige leeftijd als pseudo-dode in een
doodskist in de lente van het jaar 68 na Chr. door zijn meest geliefde leerlingen het
door de Romeinen belegerde Jeruzalem uit liet dragen en die aan generaal
Vespasianus de gunst vroeg zich te Jawnee bij Lod te mogen vestigen om daar in
vrede de Tora (de Pentateuch) te bestuderen en Gods geboden te vervullen. Volgens
de traditie kreeg hij die toestemming, ook al mogen we veilig aannemen dat
Vespasianus niet wist wat hij deed. Want te Jawnee bewerkstelligde Jochanan ben
Zakkai een geestelijke revolutie. Jochanan geloofde vast dat deze nieuwe tijd, waarin
de Tempel verwoest was, zou staan en blijven bestaan op grondslag van Torastudie,
het vervullen der geboden en het doen van daden van barmhartigheid door de mens
jegens zijn medemens. De nieuwe Tempel is de hele wereld, het nieuwe altaar is
de huiskamer, de straat, de werkplaats; en de nieuwe offerdienst, dat is 's mensen
belangeloze bereidheid zijn naasten bij te staan. Zo toonde hij zijn volk hoe verder
te gaan in het Tempelloze tijdvak voor één jaar, voor tien jaar of voor altijd.
Neusner schreef een fijn en boeiend boek, dat niet alleen een goed inzicht geeft
in het religieuze leven van die tijd, de tijd die ook de evangelisten beschrijven, maar
dat ook aan milieuschildering heel veel biedt: het economisch leven, opvoeding,
rangen en standen, sekten: Essenen, Sadduceeën en Farizeeën, etc. Op één punt
heb ik kritiek op prof. Neusner: hij staat zo helemaal afwijzend tegenover de Zeloten,
de opstandelingen tegen Rome, de verdedigers van Jeruzalem en Massada, dat is
de rotsvesting waar negenhonderdzestig mannen, vrouwen en kinderen na een
driejarige verdediging tegen een hen van alle kanten omringende Romeinse
overmacht in 73 na Chr. vrijwillig de dood zochten.
Ongetwijfeld hebben de Zeloten in politiek en militair opzicht gefaald en door hun
falen grote ellende gebracht over land en volk. Door hun strijd echter was de breuk
tussen de joden en het Hellenisme onherstelbaar geworden. Het joodse volk klampte
zich sterker dan ooit aan het eigene vast en sloot zich meer dan ooit van de
buitenwereld af. Het is dan ook het enige volk dat als natie de ondergang van de
antieke wereld heeft overleefd. De jood die dit feit van waarde acht, moet erkennen
dat hij dit mede te danken heeft aan het vertwijfeld pogen der Zeloten om de nationale
zelfstandigheid te herwinnen. Als dit het joodse volk in onze dagen is gelukt, dan
mede dankzij deze strijders in de twee verloren oorlogen tegen Rome.
M.v. Tijn

Sovjet aandringen op een Europese Veiligheidsconferentie
Op 3 en 4 december 1970 werd de laatste vergadering van de NATO-Raad in Brussel
gehouden. Deze zitting werd bijgewoond door de ministers van buitenlandse zaken
en van defensie van de NATO-landen. De staatslieden stelden opnieuw dat het
politieke doel van de NATO het gezamenlijk nastreven van de vrede is door
initiatieven die gericht zijn op vermindering van de spanningen en vestiging van een
vreedzame, rechtvaardige en duurzame orde in Europa, gepaard gaande met
adequate veiligheidsgaranties. Met betrekking tot Berlijn en Duitsland stelden de
ministers vast, dat zonder dat een akkoord over Berlijn gesloten is en derhalve
zonder ratificatie van de verdragen die de Bondsrepubliek met de Sovjet-Unie en
Polen heeft gesloten, er geen ontspanning is en dat bijgevolg niet tot een actieve
fase van het veiligheidsoverleg tussen Oost en West kan worden overgegaan. De
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voorwaarden zijn duidelijk geformuleerd en komen neer op: een bevredigende
1
regeling van de kwesties Ber-

1

Geciteerd door de Népszabadsag (Boedapest), 9 februari 3971.

Streven. Jaargang 24

769
lijn en Duitsland en positieve vorderingen in de S.A.L.T.-besprekingen tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over wederzijdse vermindering van de
strategische bewapening.
De meeste opwinding werd in Moskou en andere Oosteuropese hoofdsteden
veroorzaakt door het besluit van de NATO-ministers, dat een conferentie pas kan
plaatsvinden nadat een nieuwe regeling voor Berlijn tot stand is gekomen. Dit besluit
werd afgeschilderd als het belangrijkste struikelblok op de weg naar een conferentie
over de Europese veiligheid en samenwerking. De Sovjetleiders willen met hun
sterk aandringen op het houden van de conferentie aantonen, dat zij vreedzaam
gezind zijn ten opzichte van West-Europa. Moskou herinnert eraan dat reeds Lenin
en later M. Litvinov in de Volkenbond gepleit hebben voor collectieve veiligheid in
Europa.
In een korte beschouwing over de evolutie van de Sovjet-voorstellen ten aanzien
van een Europese Veiligheids Conferentie sinds 1966 komt tot uiting dat bij de
socialistische landen de klemtoon anders is komen te liggen. Minder nadruk wordt
gelegd op eventuele wederzijdse troepenvermindering en meer nadruk is gaan
liggen op erkenning van de status quo en economische, resp. technologische
samenwerking tussen Oost en West. Volgens het slotcommuniqué der conferentie
van de landen van het Pact van Warschau in juni 1970 te Boedapest moest er een
reeks paneuropese conferenties worden gehouden, waar men zou besluiten tot de
vorming van permanente organen en commissies en tenslotte zou komen, naar
analogie van Stalins voorstellen te Teheran in 1943 en Jalta in 1945 inzake een
Europese Volkenbond, tot een regionale organisatie voor veiligheid en samenwerking
in Europa. De leiders van het Kremlin waren en zijn echter weinig concreet over de
garantie van de veiligheid. Een belangrijk vraagstuk, temeer omdat de Verenigde
Staten volgens Moskou zich politiek en militair uit Europa moeten terugtrekken.
Hoewel Moskou zijn oorspronkelijke bezwaren tegen de Noordamerikaanse
deelneming aan de veiligheidsconferentie heeft laten vallen, probeert de Sovjet
diplomatie ijverig de Verenigde Staten de rol van ongewenste gast op te dringen.
Bevrijding van West-Europa van Amerikaanse voogdij is een van de veel
voorkomende leuzen in de publiciteitsmedia van de socialistische landen. Volgens
de Sovjetleiders mondt de Europese veiligheid uit in een strijd tegen de inmenging
van alle krachten van buitenaf, wier doeleinden en belangen de Europese volken
vreemd zijn. Anatoli Gromyko schrijft, dat de verbetering van het klimaat in Europa
afhangt van de vraag, hoe actief de Westeuropese landen een van de Verenigde
Staten onafhankelijke koers zullen inslaan in hun relaties met de Sovjet-Unie en de
1

socialistische landen .
Deze stelling wordt ook in het op 20 februari 1971 gepubliceerde gemeenschappelijke
communiqué van de ministers van buitenlandse zaken van de Warschaupact-landen
te Boekarest in zekere zin bevestigd. Op de voorgrond staat het streven van het
socialistische blok de posities van de NATO te discrediteren. De voorwaarden van
de in Brussel gehouden NATO-conferentie worden als ‘opzettelijke belemmeringen’
voor de bijeenroeping van een veiligheidsconferentie afgewezen. Onmiskenbaar is
de poging een vier-mogendheden overeenstemming bij de onderhandelingen over
Berlijn als conditio sine qua non voor het tot stand komen van een Europese
veiligheidsconferentie uit te schakelen. Over de deelneming van de Verenigde Staten
zowel aan de voorbereidende besprekingen als aan de conferentie zelf wordt in het
communiqué gezwegen. Hieruit mag men concluderen dat de tendensen om de
Amerikanen eruit te werken sinds de conferentie van Boedapest sterker zijn
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geworden. Als begunstigde van de bijeenkomst in Boekarest is de D.D.R. naar voren
gekomen. De leiders van de S.E.D. slaagden erin hun positie binnen het
socialistische blok te verbeteren. De deelnemers aan de conferentie hebben de
leiders van de D.D.R. hulp in het vooruitzicht gesteld: voor diplomatieke erkenning
van de D.D.R.
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door andere staten, voor het herstel van de betrekkingen tussen Bonn en Oost-Berlijn
‘overeenkomstig de algemeen geldende normen van het volkenrecht’, alsook voor
de opneming van de D.D.R. in de Verenigde Naties en andere internationale
2
organisaties .
Moskou verbergt ook niet dat het de Europese landen van de economische en
politieke integratie van West-Europa wil afleiden. De Sovjet leiders zijn niet
ingenomen met een mogelijke Britse toetreding tot de E.E.G.. De Sovjet propaganda
onderstreept bovendien de speciale relaties tussen de Verenigde Staten en
Engeland. Tegenover de strenge toetredingsbepalingen van de E.E.G. stellen de
socialistische landen een paneuropese economische samenwerking zonder
discriminatie, waarnaar ook de neutrale Oostenrijkers, Zweden en Zwitsers kunnen
en moeten streven.
Van de veiligheidsconferentie verwachten de leiders van het socialistische blok,
dat zij een einde zal maken aan de Westeuropese mythe van het gevaar uit het
Oosten. Overigens geeft Moskou onmiskenbaar te verstaan, dat er niet getornd
mag worden aan de Sovjet hegemonie ten oosten van de demarcatielijn. Dat moet
door de Europese veiligheidsconferentie juist bevestigd worden. Het Westen
daarentegen zou van zo'n conferentie wensen, dat zij de inleiding vormde tot een
grotere zelfstandigheid van de Oosteuropese landen.
Tenslotte moet men zich afvragen waarom de leiders van het Kremlin zo'n haast
hebben met de bijeenroeping van een veiligheidsconferentie. De Sovjet leiders
kunnen er nauwelijks meer op rekenen, dat een beslissing om deze conferentie
bijeen te roepen nog vóór het 24e Partijcongres, eind maart a.s., zal vallen. In wezen
hebben de Russen met het verdrag tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie
al bereikt wat zij op korte termijn wilden verwezenlijken: de erkenning van de
naoorlogse grenzen en de Sovjet hegemonie in Oost-Europa.
L.L.S. Bartalits

2

Cf. Neues Deutschland, 20 februari 1971.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Bakker, Leo - Freiheit und Erfahrung. Ignatius von Loyola. - Echter Verlag,
Würzburg, 1971, 332 + 24 pp. Anlage, DM. 38,-.
Boon, Dr. R. - Op zoek naar de identiteit van de kerk. - Callenbach, Nijkerk,
1970, 202 pp., f 15,25.
Hortelano, A. - Morale responsable. - Desclée, Tournai, 1970, 320 pp., BF.
270.
Jüngel, Eberhard - Tod. - Kreuz Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 175 pp., DM.
14,80.
Perrin, J-M., - L'eucharistie. - Beauchesne, Paris, 1971, 168 pp., FF. 12,-.
Roloff, Jürgen - Das Kerygma und der irdische Jesus. - Vandenhoeck en
Ruprecht Göttingen, 1970, 289 pp., DM. 30,-.
Rondet, Henri - Pourqoi se confesser? - Beauchesne, Paris, 1971, 174 pp.,
FF. 12,-.
Schlegelberger, Bruno - Vor- und ausserehelicher Geschlechtsverkehr. - St.
Paulus-Mission, Remscheid-Lennep, 1970, 243 pp., DM. 18,-.
Sperna-Weiland, Dr. J. - Het einde van de religie. - De Branding, Antwerpen,
1970, 203 pp., BF.225.

T.J. Van Bavel
Augustinus
(Theologische monographieën), Het Wereldvenster, Baarn, 1970, 168
pp., BF.225.
Een nieuwe publikatie van de augustijnerpater T. Van Bavel, thans hoogleraar aan
de Katholieke Universiteit te Leuven en belast met een leeropdracht in christologie
en patrologie, zal bij velen welkom zijn. Zijn kennis van Augustinus' werken en leven,
zijn vertrouwdheid met de meeste studies op dit domein wordt hier aangewend om
een inzicht te bieden in problemen die de christenen zich vandaag stellen. Aldus
wordt gesproken over dualisme of liefde voor de aarde, over liefde-identificatie en
secularisatie, over Kerk zonder grenzen en de totale Christus, over oecumene en
de verhouding teken-werkelijkheid. Een van de mooiste hoofdstukjes is zeker het
vijfde, ‘Bemin, en doe dan wat je wilt’, niet alleen omdat de schrijver de hele
achtergrond weet te tekenen die nodig is om het zo vaak verkeerd begrepen adagium
aan de tegenwoordige gelovigen bij te brengen, maar ook omdat het zo revelerend
is voor de opzet van dit boek. Van Bavel gaat uit van een hedendaagse preoccupatie,
die hij telkens op fijnzinnige wijze in verband weet te brengen met een gezegde van
Augustinus, waarvan dan de rijkdom en soms de beperktheid met welgekozen
citaten en persoonlijke bedenkingen geïllustreerd worden. Meest leerzaam lijkt ons
echter het hoofdstukje over de oecumene. Zelden kregen we een zo treffend beeld
te zien van de Kerk uit Augustinus’ dagen, innerlijk verscheurd tussen de kerk van
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de weinigen en de kerk van de velen. Vermelden we tenslotte nog dat bij alle eruditie
dit boek eerder spreektaal dan schrijftaal aanwendt, zodat de lezer de indruk krijgt
dat hij in een gesprek is verwikkeld geraakt, zo niet met de kerkvader uit Hippo dan
toch met de hoogleraar uit Leuven. Een gedegen theologische monografie voor
deze tijd.
S. De Smet
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Franz Kamphaus
De Kindsheidverhalen bij Lucas en Mattheüs
Van exegese tot verkondiging (2)
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1970, 110 pp..
Een goed initiatief om dit bekende boek in het Nederlands te vertalen. Dit tweede
deeltje bespreekt de kindsheidverhalen op een uitstekende wijze. De opzet van de
auteur is, ons te laten zien dat deze ‘verhalen alleen vanuit Pasen verstaan kunnen
worden’ (p. 48). De verhalen verwijzen voortdurend naar kruis, dood en verrijzenis.
Het boekje valt uiteen in 2 delen: een goede verklaring van de tekst en een aanzet
tot het preken over deze teksten.
Dit laatste punt wordt verlucht met fragmenten van kerstpreken, zoals die
gehouden zijn (en gehouden worden): het is kostelijk en beschamend tegelijk.
De schrijver is in zijn opzet goed geslaagd, namelijk dat ‘de verhalen niet verklaard,
maar verkondigd moeten worden’ (p. 51).
P. Beentjes

H. Fries, Hrsg.
Handbuch theologischer Grundbegriffe
Bd. 2, 3 en 4.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1970, resp. 528, 472 en 504
pp., p.d. DM. 6,80.
Bestudering van deze deeltjes van dit ‘Handbuch’ levert een bevestiging op van de
indruk in het eerste deel gewekt (zie Streven, jan. 1971, p. 429): de tekst van de
doorgaans uitgebreide artikelen is grotendeels gelijk aan die van de eerste uitgave
in 1962 (alleen in het artikel ‘Liturgie’ is de betreffende Constitutie van Vaticanum
II verwerkt). Daar staat tegenover dat zowel keuze van de meeste trefwoorden als
uitwerking van de artikelen in 1962 volledig ‘bij de tijd’ waren; de aanvullende
literatuur tot 1970 laat herhaaldelijk zien, hoe actueel de meeste toentertijd gekozen
onderwerpen waren. Dit laatste wordt nog bevestigd in de spaarzame artikelen die
in deze tweede editie ‘wegvallen’ (men vergelijke b.v. de literatuuropgaven bij
‘Konkupiszenz’, ‘Leben’, ‘Licht’ met die bij ‘Glaube’). Het enige wat ik in dit - nu
voltooide - werk echt gemist heb, is toevoeging van een meer uitgebreid artikel over
Vaticanum II om mogelijke tekorten aan te vullen. Aan het eind van het vierde deel
vindt men een uitvoerige trefwoordenlijst, om de onderwerpen die in de 157 grotere
artikelen verborgen gaan aan het licht te brengen. Al bij al toch een kostbaar
naslagwerk, nu eindelijk eens binnen het economisch bereik van de ‘gewone man’
die zich voor theologie interesseert.
S. Trooster

A. Deissler, e.a.
Der priesterliche Dienst
I. Ursprung und Frühgeschichte
Questiones disputatae, Herder, Feiburg, 1970, 176 pp., DM 18.-.

Streven. Jaargang 24

In dit eerste van een aantal delen over het ambtelijk priesterschap worden nog eens
de fundamenten daarvan in Oude en Nieuwe Testament en de ontwikkeling in de
eerste eeuwen christendom onderzocht. Deissler meent te kunnen aantonen dat
de eigen priesterlijke taak in het O.T. gezien wordt als profetische verkondiging van
Gods wet en recht, en daarin bescherming van de rechten van vooral
ondergeschikten, verdrukten en misdeelden: ‘In der Tat hat der Priester im AT als
hauptsachliche ‘Missio’... das Wissen um Jahwehs Bundeswillen, Bundeswalten
und Bundesweisung, zu wahren und zu verkünden’ (78). Omdat deze opdracht ook
door niet-priesters vervuld wordt - profeten, wijsheidsleraren, schriftgeleerden - moet
vastgesteld worden dat een dualisme van priester en leek in het O.T. institutioneel
niet bestaat. H. Schlier werkt op de van hem bekende grondige wijze de fundamenten
- geschiedenis kan men het niet noemen - van het ambtelijk priesterschap uit in het
N.T. Een vraag: het is niet duidelijk dat uit zijn onderzoek volgt, dat dit ambtelijk
priesterschap ‘steeds een levensroeping (is), die slechts één herroeping kent, die
van de dood...’ (114). Audet tenslotte toont met enkele gegevens uit de eerste
eeuwen christendom aan, hoe de priester, die eerst gezien werd als ‘een broeder
uit de schare der priesters’, meer en meer geïsoleerd raakte in een stand van de
klerus tegenover de ‘leken’. Merkwaardig, ook hier speelt een wereldvreemd
monastiek ascetisme een belangrijke rol. Terecht merkt hij op dat deze vorm van
priesterlijk leven en functioneren niet tot het wezen van de zaak behoort.
S. Trooster

Streven. Jaargang 24

773

Heinz Zahrnt
Gott kann nicht sterben
Wider die falschen Alternativen in Theologie und Gesellschaft
Piper Verlag, München, 1970, 328 pp., DM 24.-.
Dit nieuwe, weer sterke boek zou men als de voltooiing van een bijzonder geslaagde
theologische trilogie kunnen beschouwen. In zijn eerste boek, Die Sache mit Gott
(zie Streven, febr. 1967, p. 517), voerde Zahrnt ons naar de collegezalen van de
grote protestantse theologen die een zekere omwenteling in het theologisch denken
van vandaag hebben teweeggebracht, en hielp hij ons in kritische beschouwingen
hen te verstaan. Zijn tweede boek, Gespräch über Gott (Streven, febr. 1969, p. 547),
was een bloemlezing uit het werk van deze eigentijdse theologen met kort inleidend
commentaar, zodat de lezer in staat gesteld werd de dialoog tussen deze mannnen
van nabij te volgen. Het nieuwe boek van Zahrnt is een systematisch-theologische
verwerking van deze stof; men zou kunnen zeggen: Z. laat ons zien, hoe deze
eigentijdse theologie op hem afgekomen en door hem verwerkt is. Daarin heeft hij
de gelegenheid alle aspecten van de hedendaagse Godsproblematiek uiteen te
zetten en er kritisch op in te gaan. In feite doet hij nog meer: zijn boek is een
voortreffelijke inleiding op het theologisch denken van onze tijd (vooral de
hoofdstukken 4 t/m 6 gaan uitvoerig in op eisen en methode voor een eigentijdse
theologie). De ondertitel ‘Wider die falschen Alternativen...’ geldt voornamelijk het
uitgebreide 11e hfdst., waarin hij kritisch ingaat op ‘politische Theologie’. Het eigen
standpunt van waaruit hij heel deze problematiek beschouwt en erop tracht te
antwoorden, omschrijft Zahrnt als volgt: hij bekent zich tot ‘eine grossere mittlere
Gruppe, zu der auch viele moderne Theologen zählen, unsicher, ohne Patentrezepte,
kleine Schritte zur Gerechtigkeit hin versuchend und auf ein bisschen Gnade hoffend
- was immer das ist’ (p. 20). Hetgeen niet wegneemt dat hij steeds een bijzonder
duidelijk en beslist standpunt inneemt. Je durft het bijna niet meer te zeggen: maar
dit laatste boek is zo mogelijk nog origineler, nog dieper graven en nog boeiender
dan de vorige. Niet het minst doordat Zahrnt de kunst verstaat moeilijke zaken te
brengen in een taal die ieder enigszins ontwikkeld mens kan verstaan, en waar hij
vakterminologie moet gebruiken, deze weer helder en duidelijk weet uit te leggen.
Dit laatste brengt dan wel mee, dat hij soms tot tegenspraak prikkelt; na het
ongemeen boeiende hfdst. over ‘Die Methode der Verifikation’ in de theologie, irriteert
in het daaropvolgende hoofdstuk een wat gesimplificeerde afwijzing van historische
theologie. Maar misschien mag men dit boek ook niet alleen als een ‘leerboek’ lezen;
het nodigt op vele plaatsen veeleer tot overdenking en meditatie, zó levensnabij
wordt hier de theologische problematiek rond God, Christus en christelijk geloven
behandeld. Aanbeveling overbodig. Voor de derde keer heb ik mij verwonderd over
de bijzonder redelijke prijs waartegen de uitgeverij Piper zo'n mooi uitgegeven boek
van deze omvang beschikbaar stelt.
S. Trooster

P. Teilhard De Chardin
Toujours en avant
Textes assemblés par Charlotte Engels esclée, Paris, 1970, 178 pp., BF.
130.
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‘Laten we ermee ophouden ons dwaasweg te ergeren over de verwachtingen zonder
einde welke de Messias ons heeft opgelegd. Er was niets minder nodig dan het
ontstellend en nameloos labeur van de primitieve mens en de langdurige schoonheid
van Egypte, en de onrustige verwachting van Israël en het langzaam vervluchtigend
parfum der oosterse mystieken en de alsmaar tot honderdmaal toe verfijnde wijsheid
van de Grieken, opdat de bloem zou ontluiken, de twijg van Jesse en de mensheid.
Al deze voorbereidselen waren noodzaak, kosmisch en biologisch, voordat Christus
voet kon vatten op de scène van de menselijkheid’. Aldus lezen wij op p. 18 van dit
keurig gepresenteerd Teilhard de Chardin-breviarium... Voir, croître, unir, surcentrer
zijn de vijf hoofdingen waaronder enkele van de meest markante uitspraken van de
beroemde antropoloog chronologisch worden gerangschikt vanaf de twintiger tot
de vijftiger jaren. Bij elk citaat wordt met de nauwkeurige referentie telkens de datum
aangegeven. De samensteller richt zich tot studenten en jonge arbeiders die reeds
vooruit leven naar de 21e eeuw met haar versneld groeiproces van actie en
bezinning. Bedoeld werd het essentiële van de Teilhardiaanse visie en de
richtinggevende grondlijnen van het gezamenlijke oeuvre in kort bestek te
presenteren. Een niet gemakkelijk, maar uiterst leerzaam boekje.
S. De Smet
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Als een brandende toorts. - Missiehuis Steijl, 1970, 276 pp..
d'Holbach Paul Thiry - Religionskritische Schriften. - Aufbau-Verlag,
Berlin/Weimar, 1970, 573 pp., M. 18,60.
Eckert, W.P., und F.L. Ehrlich - Judenhass - Schuld der Christen? - Verlag
Hans Driewer, Essen, 1964, 525 pp., 47 Abb., Paperback DM. 19,80.
Eckert, Willehad Paul, Hrsg. - Judenhass - Schuld der Christen?
Ergänzungsheft. - Verlag Hans Driewer, Essen, 1966, 94 pp., DM. 5,60.
Haes, Paul de - Heeft het geloof nog toekomst? - Davidsfonds, Leuven, 1971,
67 pp., BF. 40.
Lerno, Kan. Amaat - Priester Edward Poppe: ‘Sociaal Apostel’. - S.
Franciscusdrakkerij, Mechelen, 1970, 240 pp., BF. 140.
Oesterreicher, John M., ed. - Brothers in Hope. - The Bridge, Vol. V. - Herder
and Herder, New York, 1970, 350 pp., $ 7,50.
Schwager, Raymond - Das dramatische Kirchenverständnis bei Ignatius von
Loyola. - Benziger Verlag, Zurich, 1970, 199 pp..
Stelzer, Karl - Der nonkonforme Christ. - Verlag Pfeiffer, München, 1970, 241
pp., DM. 11,80.
Wilckens, Ulrich - Das neue Testament. Benziger Verlag, Köln/Zürich, Furche
Verlag, Hamburg, 1970, 928 pp., DM. 9,80.

Dr. Okke Jager
Liefde doet wonderen
Zomer & Keuning, Wageningen, 1970, 189 pp., f 12,90.
De moeilijkheid bij het aanhoren van een televisie-dagsluiting is, dat toevallig het
aspect van het leven dat de predikant belicht, overeen moet komen met je eigen
gemoedsstemming van dat ogenblik. Daarom is het een goed ding dat Okke Jager
zijn ‘overdenkingen van een televisiepredikant’ heeft uitgegeven. Dan komen alle
gemoedsstemmingen aan bod en kan men te kust en te keur vinden wat men zoekt.
Waarbij men bij deze auteur de garantie heeft dat hij niet maar wat aan praat, maar
de zaken op 'n originele wijze weet voor te dragen en te zeggen. Hij kent de
grauwsluier over ons leven in ‘en wat dan nog’ en heel het gamma van gevoelens
tot ‘blijvende blijdschap’, waarbij wel aangetekend dient te worden dat het geen
slimme psychologische verhaaltjes zijn, maar ‘preken’, dwz. dat hij het christelijk
perspectief niet verdoezelt of wegmoffelt, maar dat steeds tot kernpunt maakt van
zijn gedachten. Waardevolle overdenkingen.
R.S.

Thomas Klink
Pastoraat - een perspectief op het persoonlijk eigene
Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1970, 146 pp., f 12,90.
In deze zeer lezenswaardige studie over de functie van de pastor wordt de aandacht
gericht op een aspect van het pastoraat, dat temidden van hooggegrepen en krachtig
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beleden verlangens ten aanzien van maatschappelijk engagement erbij kan
inschieten: de pastor als zielzorger, aan wie het persoonlijke eigene van een mens
ter harte gaat.
In soms moeizame stijl, maar altijd met kennis van zaken en een groot
aanvoelingsvermogen voor datgene wat zich in een mens op een diepte kan afspelen,
wat slechts in een persoonlijk gesprek vermoed kan worden, houdt de schrijver een
bekwaam pleidooi voor het individuele pastoraat. Hij licht zijn zienswijze toe aan de
hand van vier paradigmata van pastoraal handelen: het welzijn van de mens in zijn
arbeid, ontmoetingen met mensen die ouder worden, het pastoraat voor mensen
die lijden, en de hulp die de pastor kan bieden als een steun in heel persoonlijke
relaties, zoals het huwelijk.
Kennis van psychologie, bewustzijn van de specifieke rol van pastor, ook als
vertegenwoordiger van een kerk, tezamen met een rijke ervaring kenmerken de
hoge kwaliteit van deze studie en rechtvaardigen ten volle een Nederlandse vertaling.
Uitgekomen als zevende deel in de serie ‘wegen tot pastoraat’ vormt deze studie
een goede weg tot het pastoraat. Vanuit deze pastoraal-psychologische benadering
vormt deze studie een goede inleiding op dat terrein van de pastoraal dat vanouds
wordt aangeduid met: geestelijke leiding.
Het zou wenselijk zijn als men in de pastoraal er weer oog voor zou krijgen, na
de
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vele spirituele verhandelingen van geestelijke schrijvers over geestelijke leiding te
hebben vergeten of verdrongen, voor het specifief eigene van ieders geloof en
hieraan leiding zou kunnen geven, na eerst zelf leiding te hebben willen ontvangen.
G. Wilkens

N. Poulssen
Tobit
Een bijbels reisverhaal
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1969, 56 pp..
Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dit spreekwoord stamt
uit het boek Tobit. Dit kleine boekje is een zeer menselijk verhaal, maar tegelijk een
geloofsboek van ongekende hoogte. Schrijver noemt het ‘een bijbels reisverhaal’,
maar met evenveel recht zou de ondertitel: ‘een bijbels gebedenboek’ kunnen luiden.
Het valt bij het lezen steeds weer op hoeveel bijbelse woorden, hoeveel
bijbelverhalen zijn verwerkt in dit kleine geschriftje. In elk hoofdstuk merken wij hoe
rijk de inhoud is; uit alle delen van de bijbel wordt materiaal aangedragen. Het lijkt
mij daarom een geschikt boekje voor bijvoorbeeld bijbelgroepen.
P. Beentjes

Drs. Tj. Baarda
Kanttekeningen bij het lijdensverhaal naar Matteüs
Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam, 63 pp..
In de vastentijd van 1969 heeft auteur in een serie radio-uitzendingen het
lijdensverhaal volgens Matteüs van korte opmerkingen voorzien. Het is een bijzonder
leuk boekje: de vertaling van de bijbelteksten is zeer getrouw en helpt de lezer echt
verder. Zo is bijv. het werkwoord ‘overleveren’ in de plaats gekomen van ‘verraden’.
Dan blijkt opeens dat Judas in dit evangelie een heel eigen functie krijgt als apostel
‘die de Heer overlevert’.
De verschillen die Matteüs heeft in vergelijking met Markus en Lukas worden
zichtbaar gemaakt, doordat aan elk hoofdstukje een pagina voorafgaat waarop de
tekst van de 3 evangeliën in 3 kolommen is afgedrukt. Zo'n overzicht is onmisbaar
als men het wezenlijke van ieder evangelie tracht te ontdekken.
De tekst van de radio-uitzendingen is vrijwel ongewijzigd afgedrukt, het is
spreektaal, voor de lezer een storend element.
P. Beentjes

Erich Kellner, Hrsg.
Sexualität ohne Tabu und christliche Moral
(Gespräche der Paulus-Gesellschaft),
Chr. Kaiser Verlag, München / Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1970,
192 pp., DM. 12,80.

Streven. Jaargang 24

De internationale Paulus-Gesellschaft heeft theologen en wetenschappers van
diverse pluimage te München bijeengebracht om een gesprek te voeren over de
verhouding tussen seksualiteit (ohne Tabu) en christelijke moraal. Het verslagboek
bevat driemaal twee voordrachten, telkens gevolgd door uitgebreide discussies die
te zamen 76 pp. in beslag nemen en waarin van alles en nog wat ter sprake komt.
De waarde van een dergelijk verslagboek is betrekkelijk. Er staan goede
voordrachten in, zonder twijfel, maar wat moet de lezer met al die discussies doen?
Hier en daar is de gedachtenwisseling boeiend. Zo bv. het gesprek tussen Prof.
Böckle en Dr. Fink: ‘Gibt es eine christliche Ethik?’ (149-152), n.a.v. de voordracht
van eerstgenoemde over ‘Christliche Sexualethik im Umbruch’ (121-136); hier wordt
tenminste ingegaan op de fundamentele vraag die door Dr. J. David in zijn voordracht
over ‘Christliche Sexualmoral in einer säkularisierten Welt’ (15-28) wat al te vlot in
negatieve richting beantwoord werd. Interessant zijn ook de gegevens die Prof.
Giese op tafel legt (31-44), al neemt men bij hem de tendens waar die ook elders
te bespeuren valt, om achter de feiten aan te hollen. En dan wordt men wat sceptisch
gestemd tegenover de boutade die op de stofomslag te lezen staat: Die christliche
Morallehre... ‘trottet wie ein störrischer Esel hinter der allgemeinen Entwicklung her’.
Als zovele andere uitgaven van dit genre zal ook dit verslagboek spoedig in de
boekenkast verdwijnen.
A. van Kol
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Wijsbegeerte
Bartolomew, David J. - Stochastische Modelle für soziale Vorgänge. - R.
Oldenbourg, München/Wien, 1970, 346 pp., 13 afb., 45 tab., DM.70,-.
Harmsen, Ger - Lenin. Filosoof van de revolutie. - De Branding, Antwerpen,
1970, 252 pp., BF. 175.
Leff, Gordon - Tyranny of concepts. A Critique of Marxism. - University of
Alabama Press, Alabama, 1969, 256 pp., $ 6,50.
Steiner, Hans Friedrich - Marxisten - Leninisten über den Sinn des Lebens. Hans Driewer Verlag, Essen, 1970, 400 pp., Paperback DM. 19,80.
Weij, Dr. P.A. van der - Grote filosofen over de mens. - Bijleveld, Utrecht, 1970,
156 pp., f 12,90.

Pierre Thevenaz
De dwaze rede
De conditie van het filosofisch denken
Lemniscaat, Rotterdam, 1969, 159 pp..
De Zwitserse filosoof Thevenaz stierf in 1955, pas 42 jaar oud. Deze goede vertaling
van een postuum uitgegeven werk laat hem zien als een fenomenoloog die op
oorspronkelijke authentieke wijze filosofeert en zich dan als overtuigd christen van
de reformatie afvraagt hoe dit zo maar met een zondige rede kan gebeuren. Het
boek worstelt voortdurend met de vraag van de verhouding tussen rede en geloof.
‘De wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God’, het geciteerde woord van Paulus,
betekent voor de rede van Thevenaz dat zij aan haar eigen grondslag gaat twijfelen.
Zij ontdekt zichzelf als geconditioneerd, als ‘verabsoluteerd’, geeft daardoor het
Autisme op, maar wordt op deze manier juist zichzelf: autonoom. Zo komt de S. op
voor een protestantse, echt hervormende wijsbegeerte. Een boeiend boek voor
wijsgeer en gelovige, dat meer vragen oproept dan oplost. In zijn uitstekende inleiding
wijst prof. van Peursen op enkele belangrijke vraagtekens. Mijn persoonlijk
hoofdbezwaar is wel, dat Thevenaz’ praktijk sterker is dan zijn theorie. Zijn eigen
knappe filosoferen laat zien dat de rede met al haar dwaasheid door de verlossing
ook al op weg is naar wijsheid.
J.H. Nota

Edward J. Sillem, ed.
John H. Newman
The Philosophical Notebook
Volume II. The text
Revised by A.J. Boekraad. Nauwelaerts Publishing House, Louvain,
1970, 218 pp..
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Met de publicatie van dit wijsgerige aantekenboek is er aan het omvangrijke oeuvre
van de veelzijdige Newman een werk toegevoegd dat voor de kenners een aparte
charme bezit. Men krijgt hier, zoals Dr. Boekraad terecht opmerkt, een blik achter
de schermen. Men merkt hoe hij met de problemen geworsteld heeft, hoe
conscientieus hij te werk ging, hoe kritisch hij stond tegenover zijn eigen opvattingen
en hoe hij steeds bereid was deze te corrigeren. Mogen we dit met een enkel
voorbeeld illustreren? Nadat hij elders al eens gezegd had, dat de mens niet alleen
een redelijk wezen is, maar ook een affectief, een intuïtief en een handelend wezen,
tracht hij hier de zaak nog scherper te stellen. Cogito, ergo sum. Akkoord. Maar
ook: Sentio, ergo sum. Toch voldoen deze formuleringen hem niet. Zij suggereren
nog teveel een expliciete redenering. Het is veel meer een intuïtief proces. En dan
schiet hij m.i. precies in de existentiële roos: Sum, nam cogito. Sum, nam sentio (I
exist = I am for I feel; I am for I remember; I am for I think, pp. 36-37).
Eerlijkheidshalve menen we er goed aan te doen er op te wijzen dat dit boek
nogal wat veronderstelt. O.a. dat men zich eerst de gedachtengang van de Grammar
of Assent heeft eigen gemaakt. Maar daar is raad op, sedert Dr. Zeno dit zo geheten
‘duistere boek’ voor velen toegankelijk heeft gemaakt. (Dr. Zeno, Zekerheid,
Hilversum, 1963).
S. de Jong
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Haegendoren, Maurits van - Nationalisme en federalisme. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1971, 288 pp., BF. 285.
Meersche, Dr. Paul van de - De Europese integratie 1945-1970. - Davidsfonds,
Leuven / De Standaard, Antwerpen, 1971, 334 pp., ledenprijs BF. 85.
Roland, Walter - Artikel 113. - Parallel, Antwerpen, 1971, 212 pp., geïll..
Schulz, H.J.v., Hrsg. - Von Gandhi bis Camara. - Kreuz Verlag, Stuttgart/Berlin,
1971, 189 pp., DM. 14,80.
Sölle, Dorothee, und Fulbert Steffensky, Hrsg. - Politisches Nachtgebet in Köln
2. - Kreuz Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 241 pp., DM. 9,80.
Tinbergen, Prof. Dr. J. - De les van vijftig jaar. - Elsevier, Brussel, 1969, 176
pp., BF. 155.
Tinbergen, Prof. Dr. J. - Een leefbare aarde. - Elsevier, Brussel, 1970, 216 pp.,
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W.D. Verwey e.a.
Hel en Hemel
De Rol van de Katholieken in Vietnam
In den Toren, Baarn, 1970, 143 pp..
‘De noodlottige rol van de Katholieken in Vietnam’ zou een betere, meer informatieve
titel geweest zijn voor deze paperback. Dit blijkt van bij de aanvang trouwens de
overtuiging te zijn van de drie auteurs. Wanneer men beweert (p. 132) dat er ‘in
landen met een communistisch regiem geen verwerpelijke dingen gebeuren en er
geen gewelddadige botsingen zijn tussen katholieken en communisten’, gaat men
ook in dit perspectief de feiten selecteren en vertekenen. Rode terreur wordt ofwel
door parallellen met het anti-naziverzet vergoelijkt, ofwel zonder blikken of blozen
aan katholieken toegeschreven of nog beter naar het fabeltjesland van
opportunistische propaganda verwezen (p. 68, 72). Informatie ontlenen aan
Halberstam, Hilsman of aan het team Wulff - Alsheimer, duidt erop dat de auteurs
resoluut vooringenomen of anti-katholieke informatie onkritisch voor waar nemen.
De rest is navenant: bv. het referendum dat Ngo-Dinh-Diem aan de macht bracht
was ‘gemanipuleerd’, het Bevrijdingsfront bevat slechts 5 à 10 procent communisten,
bijna de hele niet-christelijke bevolking van Vietnam is boeddhistisch. De toon waarop
deze zogenaamde katholieken hun geloofsgenoten bejegenen is beschamend: het
onderwijs is een geldzaak en katholieken die scholen als winstgevende projecten
beschouwen, zouden hun geld beter investeren in bordelen. Met de loep worden al
de feilen in de Vietnamese Kerk opgespoord, tot en met hun rommelige, karakterloze
en onpraktische gebouwen, maar de kitsch in de pagodes stoort de
priester-rapporteur niet, hij voelt er zich meer thuis dan in vele katholieke kerken
(sic.).
Wanneer de auteurs naar Vietnam gegaan zijn ‘tot verbetering van de gebrekkige
informatie’ zoals in het voorwoord staat, waren ze blijkbaar van oordeel dat er nog
niet genoeg geschimpt werd op Zuid-Vietnam; nu hun de gelegenheid geboden
werd ook eens extra de Vietnamese Kerk vanaf de evangelisatie tot en met hun
martelaren door het slijk te halen, werd ruimschoots aan het ontbrekende gebrek
verholpen.
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Hans Wilhelm Vahlefeld
Weltrevolution aus Fernost Das neue China
Econ, Düsseldorf, 1970, 320 pp., geïll., DM. 22,-.
We hebben hier een boek voor ons dat beslist verschillende keren gelezen moet
worden. De auteur kan beschouwd worden als een Oost-Azië-expert. Hij heeft veel
in het Verre Oosten gereisd en heeft er lange tijd verbleven als correspondent van
verschillende Duitse bladen. Het boek is een echte Fundgrube. Het is geordend
rond een tiental thema's en wemelt van een massa feiten en gebeurtenissen. Zo
komen volgende problemen aan bod: Mao als revolutionair nationalist - een
samenzwering tegen Mao - de culturele revolutie - het leger - het probleem Hongkong
- de nieuwe mens in een veranderende maatschappij - hoe ziet de toekomst eruit
na Mao? - Peking tegen Moskou - China en de derde wereld - de uitstraling van het
Oosten. Natuurlijk moet een dergelijk boek kritisch gelezen worden, vooral waar de
auteur zich bezighoudt met het toekomstbeeld dat China ons biedt.
A. Van Peteghem
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Harry Hamm
China, Grenzen einer Groszmacht
List Verlag, München, 1970, 197 pp., 96 foto's, 48 krtn., tbn., DM. 32,-.
Goede fotoboeken over de Volksrepubliek China zijn schaars. Vandaar dat ik altijd
weer met enige nieuwsgierigheid een nieuw verschenen fotoboek over dit land
bekijk. Welnu een teleurstelling is het bepaald niet geworden! Hoewel niet alle foto's
van de hand van Hamm zijn en reeds elders gepubliceerd werden, biedt het boek
een rijke hoeveelheid indringende beelden van dit reusachtige land. De zwart-wit
opnamen zijn technisch het beste. De waarde van dit werk wordt bovendien nog
vergroot door een bijzonder goede begeleidende tekst, die beslist meer is dan een
commentaar op de foto's. De auteur, expert voor het Verre Oosten van de Frankfurter
Allgemeine Zeitung, geeft daarin blijkt China goed te kennen. In kort bestek worden
de hoofdlijnen van de Chinese sociale en economische ontwikkeling geschetst op
een journalistieke en wetenschappelijk verantwoorde manier. Alleen jammer dat de
overigens voortreffelijke overzichtskaarten wat verloren in de tekst staan. Onze
conclusie is dat dit boek een welkome afwisseling is in de stroom van gedegen
sociaal-economische publikaties over de Volksrepubliek China.
A. Dietvorst

Walter Schulz-Heidorf
Die permanente Herausforderung Europäer an Chinas Grenzen
Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1970, 340 pp., DM. 25,-.
Met de schrikaanjagende mededeling: het ‘gele gevaar’ probeerde keizer Wilhelm
II van Duitsland begin van deze eeuw zijn onderdanen en vooral de Britse regering
te overtuigen van de noodzakelijkheid van een agressieve Duitse politiek van
kolonisatie in het Verre Oosten. De leiders van het Kremlin beweren thans, dat de
eenheden van het Sovjet leger die langs de Amoer en de Oessoeri gestationeerd
zijn, de Europese beschaving tegen de expansionistische Volksrepubliek van China
met zijn 700 miljoen inwoners verdedigen. In dit verband herinnert de schrijver van
dit voortreffelijk geschreven en gedocumenteerd boek, Walter Schultz-Heidorf, zijn
lezers eraan, dat begin 1969 het Kremlin het Westen heeft verrast door de aanwijzing
aan zijn diplomatieke vertegenwoordigers, sympathie- en solidariteitsverklaringen
van de Westeuropeanen tegen het ‘gele gevaar’ te verzamelen. In tegenstelling tot
sommige westelijke waarnemers is Schulz-Heidorf voorzichtig en kwalificeert hij het
streven van de Sovjet diplomatie om tegenover de volksrepubliek China een
pan-Europese samenwerking tot stand te brengen niet zonder meer als een louter
propagandistische aangelegenheid. Volgens de auteur hebben de Russen inderdaad
het oude trauma van de ‘Heimtücke und Grausamkeit aller Gelben’. Daarom waren
en zijn wantrouwen en vooroordelen, haat en vrees kenmerkend voor de betrekkingen
tussen de Russen en Chinezen.
De Tsaren bejegenden de permanente bedreiging vanuit het Oosten met een
systematische opbouw van het Russische Imperium en door middel van de
handhaving van hun sleutelpositie in het Verre Oosten. Door de verovering van
Kazan en Astrackan in de 16e eeuw bijvoorbeeld, door de ‘kolonisatie’ van Siberië
in de 17e eeuw, door de verovering van Kazackstan in 1854 en tenslotte door de
ongelijke verdragen van Aigun, Tientsin en Peking in 1858 en 1860. De
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expansionistische Russische ‘defensie’-politiek tegenover de incarnatie van het
‘gele gevaar’, China, werd in 1905 tijdelijk beëindigd als gevolg van de Russische
militaire ontruiming van Mandsjoerije en de havenstad Port-Arthur krachtens het
vredesverdrag van Portsmouth met Japan. In 1924 zette de Sovjet-regering de
Tsaristische politiek tegenover China voort. Tannu Tuwa en Buiten-Mongolië werden
volksrepublieken. Sovjetsteun werd gegeven aan de separatistische beweging in
de provincie Sinkiang, enz..
Samenvattend is Schulz-Heidorf van mening, dat aan de politiek van Rusland
tegenover China het feit niets verandert dat thans twee communistische systemen
tegenover elkaar staan. Zoals de Romanovs willen ook de Sovjetleiders de positie
van Rusland in het verre Oosten handhaven, resp. versterken. Door deze
expansionistische Sovjetpolitiek zijn de betrekkingen tussen beide mogendheden
geleidelijk aan zo gespannen geworden, dat een vreedzame oplossing van de
bestaande problemen steeds moeilijker denkbaar is.
L.L. Bartalits
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Units), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 40 pp., geïll., BF.
35.
Walgrave, J. - Renaissance, Barok en rococco. - (Historische Units), De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 40 pp., geïll., BF. 35.
Wehler, Hans-Ulrich - Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918. - Vandenhoeck
en Ruprecht, Göttingen, 1970, 437 pp., DM. 34,-.

Karel Van Isacker
Het Dossier Irma Laplasse
(Mens en Tijd), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 108
pp., BF. 135.
Iedereen zal onderhand wel met De Zaak Laplasse bekend zijn, een werk waarmee
de Antwerpse hoogleraar nog geen vol jaar geleden (april 1970), ‘een poging tot
reconstructie’ waagde in verband met een repressiegeval uit de jaren van na de
tweede wereldoorlog. Geëngageerde geschiedenis kan soms ver leiden. Dat werd
duidelijk toen de auteur samen met vijf politici en een journalist op het kabinet van
Justitie ontvangen werd. Op de vraag van de minister of de krijgsauditeur Vossen
al of niet gehandeld had overeenkomstig zijn ambtsplichten, meende Van Isacker
dat hij bevestigend moest antwoorden. De communicatiemedia zorgden voor luide
ruchtbaarheid.
Hoe dan ook, én dank zij de minister én dank zij de ontstane beroering, kon de
auteur het dossier inzien en bestuderen. De uitslag van deze laatste studie kan men
lezen in dit nieuwe boek. Het bevat aanvullingen en nuanceringen die het vroeger
oordeel bevestigen: ‘Irma Laplasse was onschuldig, aangezien er geen oorzakelijk
verband bestond tussen haar gesprek met een Duitse soldaat en de aanval van de
Duitse compagnie op de jongensschool van Oostduinkerke’ (p. 10). Moet dit
allemaal? Is het verantwoord dat een historicus, als historicus schrijft over een zaak
waarvan hij het dossier niet heeft ingezien? Van Isacker zegt begrip te hebben voor
deze twijfel bij niet-deskundigen. Hij betoogt: ‘de beoefening van de geschiedenis
heeft mij geleerd dat de historische waarheid maar trapsgewijs kan achterhaald
worden’.
S. De Smet
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Joan Hemels
Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage Kanttekeningen bij de afschaffing
van het dagbladzegel in 1869
Van Gorcum & Comp., Assen, 1970, 31 pp., f 2,50.
Schr. heeft zijn voordracht laten uitgeven die hij op 15 december 1969 heeft
gehouden voor het Historische Genootschap te Rotterdam. Rotterdammers waren
dan ook het voornaamste onderwerp van die voordracht. Rotterdammers die zich
hebben ingezet om het dagbladzegel dat als een ware last werd ondervonden
afgeschaft te krijgen. Commerciële interessen stonden daarbij op de voorgrond,
maar zij dienden niet minder een principiële vooruitgang. Een vooruitgang die door
P.J. Oud in zijn parlementaire geschiedenis onderstreept is, omdat door het
afschaffen van deze belasting het grondwetsartikel over de persvrijheid veel beter
tot zijn recht kwam.
Marcel Chappin

Renée Haynes
Philosopher King
The Humanist Pope Benedict XIV
Weidenfeid and Nicolson, London, 1970, 246 pp., £ 3.
Dit boeiende boek is bijna even tekenend

Streven. Jaargang 24

780
voor de schrijfster als voor de ‘humanistische’ paus Benedictus XIV. Wat schrijfster,
nauw verwant aan de beide Huxleys in bloedverwantschap èn in intellectuele
belangstelling, aantrekt in deze grote paus, is het feit dat zij in hem vindt ‘a man of
wit, warmth, goodness and charm, a scholar of genius who combined vast learning
with a remarkable capacity for integrating fact into argument, and argument into a
living, developing body of thought’. We horen de geestesgesteldheid van Julian
Huxley als zij schrijft: ‘he was one of the most erudite men of his epoch, versed in
the results of contemporary medical and scientific research as well as in law, history,
philosophy and theology; and it is significant that his own writings are marked by
approval of “open confessions” of ignorance in unexplored fields, and by a refusal
to speculate on matters where “we cannot judge because we do not know”’. Toch
is deze levensbeschrijving geen bewonderende romantisering van de persoon van
de paus: iedere pagina getuigt van haar wetenschappelijke nasporingen, al weet
zij door haar humoristische, ‘typisch Engelse’ stijl de lezer te behoeden voor droge
uiteenzettingen. Eén voorbeeld: ‘Misschien was het zijn aanvoelen van het menselijk
vermogen om in abstracte redeneringen heel vreemde wegen te gaan dat hem het
voorschrift ingaf dat de grondslag van alle priesteropleiding in het seminarie van
Bologna, dat hij iedere maand bezocht, het lezen van de Bijbel moest zijn en van
de Kerkvaders’. Waarop een sprekend citaat van Lambertini zelf volgt.
Uiteraard geeft zij een zeer uitvoerige analyse van De Canonizatione, het
hoofdwerk van Benedictus XIV, waarin we van zijn hand vele argumenten aantreffen
die ook thans nog wetenschappelijk niet zouden misstaan.
We moeten de neiging weerstaan om nog meer te citeren uit puur enthousiasme
voor dit boek. Een Engelse recensent heeft de eigen opmerking van de schrijfster
overgenomen dat Benedictus XIV in veel opzichten aan Joannes XXIII doet denken.
Om te laten zien, hoe praktisch de paus was ingesteld en hoezeer de Kerk schade
lijdt door zulke vermaningen niet op te volgen, willen we alleen nog wijzen op een
voorschrift betreffende de Congregatie van de Index: ‘Authors were to be allowed
to speak in defence of what they had written, either in person or through a lawyer.
All the Committees concerned were to consider their work strictly confidential, never
to use scolding or abusive language - Benedict very much disliked “the injurious
and satirical style all too popular today, which schocks those outiside the Church”
- and never to present their own ideas as if they were official doctrines’. Als men dit
vandaag eens steeds toepaste!
G. Adriaansen S.J.

Jan Bazant
Alienation of Church Wealth in Mexico
Cambridge University Press, London, 1971, 333 pp., £ 6,60.
Dat de burgerlijke overheden in Mexico in de negentiende eeuw vele begerige
blikken wierpen en herhaaldelijk hun grijpgrage vingers uitstaken naar de rijkdommen
van de kerk, mocht om twee redenen weinig verbazing wekken. Ten eerste omdat
de burgerlijke overheden in Europa - de Keizer van Oostenrijk, de Koningen van
Frankrijk en Engeland en de revolutionaire Regeringen van Spanje en Frankrijk met hun vingers evenmin van de kerkelijke bezittingen waren afgebleven en Mexico
zich dus op voorbeelden kon beroepen. Ten tweede omdat Mexico, toen het zich
eenmaal met volledige medewerking van de geestelijkheid had losgemaakt van de
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Spaanse overheersing, door de kosten van de bevrijdingsoorlog en door de
voorwaarden die Spanje aan zijn bevrijding stelde, financieel volkomen aan de grond
zat - een situatie die door interne revoluties en door oorlogen o.a. met Amerika
gedurende de hele negentiende eeuw bleef bestaan en zelfs verergerde. Ergens
moest geld vandaan komen en aangezien men veronderstelde dat de kerk zo
ongeveer de helft van alle grond in Mexico bezat, lag het voor de hand dat de Staat
op haar aanviel.
Nu heeft Michael P. Costeloe in een boek, dat enkele jaren geleden verscheen
in de Cambridge Latin American Studies (besproken in Streven van augustus 1969,
p. 1196) reeds aangetoond dat de kerk in Mexico nu niet zó fabelachtig rijk was als
de politici het wilden doen geloven. Het boek van Jan Bazant, oorspronkelijk in het
Spaans verschenen en door Costeloe in Engelse bewerking verzorgd, bevestigt
nog eens deze waarneming en gaat dan uitvoerig in op de wijze waarop de
Mexicaanse overheden zich van de kerkelijke bezittingen meester trachtten te
maken.
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Directe confiscatie was daar niet of nauwelijks bij. Het ging allemaal langs omwegen,
waarin verplichte leningen en verbodsbepalingen tegen het verkopen van kerkelijk
eigendom aan derden een belangrijke rol speelden.
Costeloe en Bazant vullen elkaar voortreffelijk aan. Wie het ene boek heeft gelezen
kan het andere niet ongelezen laten.
Hans Hermans

A.J.P. Taylor
English History 1914-1945
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 871 pp..
Dit boek is de pocketuitgave van een deel uit de Oxford History of England. De
naam Oxford is waarborg voor iets goeds, en zeker de naam A.J.P. Taylor. Een
historicus die omstreden theses stelt, maar altijd de moeite waard is. In hem hebben
we te maken met iemand die de menselijke nieuwsgierigheid als laatste oorzaak
van de geschiedschrijving ziet. En we zien hem dan ook bezig in dit boek. Waarom
werd in 1914 om 23.00 uur de oorlog aan Duitsland verklaard? (Na een serie
mogelijke redenen merkt hij op ‘probably for no reason at all’). Wanneer viel de
beslissing niet Halifax maar Churchill te laten opvolgen? Hoe kwam de beslissing
tot stand de atoombom te gebruiken? In Taylor hebben we met een historicus te
maken voor wie ‘story’ en ‘history’ dicht bij elkaar liggen. (Hij heeft eens betreurd
dat ‘history’ niet de dubbele betekenis heeft van ‘histoire’ en ‘Geschichte’). En ook
zo zien we hem bezig in dit boek: vertellend de geschiedenis van Engeland tussen
4 augustus 1914 en 2 september 1945. Verhalend, veel meer dan verklarend.
Verhalend, geestig en puntig. Verhalend, met treffende details en onconventionele
oordelen. (Churchill wordt door hem in eigen proporties gebracht: ‘The saviour of
his country’ maar met vele onbesuisdheden en beperktheden). Verhalend, en dus
veel meer over personen dan over structuren sprekend. Zijn meeste bewondering
gaat daarbij uit naar Lloyd George; opvallend zijn lovende woorden voor Koning
George V. Juist omdat Taylor een beschrijving van de gebeurtenissen geeft, en niet
een allesomvattende interpretatie van de ontwikkelingen, is het moeilijk veel
beschouwingen te geven over de inhoud van het boek. Dat zou een zich bezighouden
zijn met allerlei feitelijke details. Op de hoofdlijn die dan wel getrokken wordt - in de
laatste regels van het laatste hoofdstuk; heel typerend is er geen aparte conclusie
- valt niet veel af te dingen. Het empire is kleiner geworden, maar het Engelse volk
is er toch op vooruitgegaan: materieel en geestelijk. In dit stramien is de Engelse
geschiedenis inderdaad goed te beschrijven en te begrijpen. Instemmen kan men
met zijn opmerking dat dit Engelse volk - ook na twee wereldoorlogen - zijn goede
eigenschappen bewaarde. ‘Yet they remained a peaceful and civilized people,
tolerant, patient, and generous’ (p. 727). Ook in dit boek dus een slotakkoord over
de eigenschappen van het Engelse volk, zoals in een eerder door mij besproken
‘Geschiedenis van Engeland’ van E.L. Woodward (Streven 21 (1968), p. 1153).
Maar dan blijft de vraag nog staan: waarom is dit zo. Ook daar wil je achter komen.
Maar Taylor heeft zich in dit boek niet ten doel gesteld de gebeurtenissen in een
breder stramien van verklarende structuren en processen te plaatsen. En dat is zijn
goed recht, zoals het het goed recht van anderen is die vraag ‘waarom’ te stellen.
Deze laatsten zullen bij het beantwoorden in ieder geval met vrucht gebruik kunnen
maken van het rijke materiaal in dit boek bijeengebracht.
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Drie slotopmerkingen. Behartenswaardig zijn de woorden gewijd aan het probleem
van de vijftig-jaren-regel betreffende archieven. Taylor prijst het koninklijk archief in
Engeland dat daarin ruimhartig is: ‘which perhaps magnifies the role of monarchs’.
Niet helemaal te volgen is het systeem van voetnoten. Literatuurverwijzingen en
biografische aantekeningen (waaruit het volgende citaat betreffende Lloyd George:
‘Though he was dangerous to most women, he gave his heart to few’) passen daarin
goed, maar de vele andere (interessante) opmerkingen hadden in de tekst zelf
opgenomen kunnen worden of anders achterwege gelaten.
Taylor zou misschien antwoorden dat er helemaal geen systeem in zit. Waardevol
is de uitgebreide beredeneerde bibliografie aan het eind van het boek. Daaruit ook
nog een citaat, omdat het de stijl van Taylor m.i. zo aardig illustreert. Over Attlee:
‘Francis Williams recorded for him, A Prime Minister Remembers (1961), which
shows how much a prime minister can forget’.
Marcel Chappin
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Sociale wetenschappen
Barbour, Floyd B., ed. - The black seventies. - Porter Sargent, Boston, 1970,
352 pp., $ 2,95.
Göppiner, Hans, und Herman Witter, Hrsg. - Kriminologische Gegenwartsfragen.
- Enke, Stuttgart, 1970, 262 pp., DM. 50,-.
Habermas, Jürgen - Zur Logik der Sozialwissenschaffen. - Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1970, 329 pp..
Klein, Prof. Dr. W. - Van stapelmarkt tot welvaartsstaat. - Universitaire Pers
Rotterdam, Rotterdam, 1970, 139 pp., f 12,50. Lagrou, Evert - Ruimtelijke
ordening ook in België? - Davidsfonds, Leuven, 1971, 80 pp., BF. 40.
Rocher, Guy - Introduction à la sociologie générale. - Le Seuil, Paris, 3 delen,
190, 254 en 320 pp..
Rugès, Jean-François - Le téléphone pour tous. - Le Seuil, Paris, 1970, 144
pp..

Dieter Emeis
Zoek de vrede
Gottmer, Haarlem, 1971, 350 pp., f 11,90.
Volgens Dieter Emeis zijn oorlogen in elk tijdvak iets afschuwelijks geweest; ze
lieten een spoor achter van ellende en verwoesting. In een door wetenschap en
techniek beheerste wereld houden zij door sterkere afhankelijkheid der landen
onderling en door de op angstwekkende wijze toegenomen mogelijkheden tot
vernietiging nog veel meer bedreiging in. Dit zijn de grondgedachten van de auteur,
die bovendien in dit boek materiaal heeft bijeengebracht dat ons denken over de
vrede een hechte basis kan geven. Het is als het ware een arsenaal geworden met
uitrustingsstukken voor de vreedzame strijd. In de afgelopen jaren is echter gebleken
dat de vreedzame strijd voor de vrede nagenoeg geen resultaten heeft opgeleverd.
De keuze uit documenten over de vrede, opgenomen in de oorspronkelijke Duitse
uitgave (Zum Frieden erziehen, Verlag J. Pfeiffer, München), is voor de Nederlandse
editie kritisch herzien en aangevuld met de meest belangrijke recente teksten.
Het boek is in drie hoofddelen verdeeld. Het eerste deel is ‘Grondslagen van een
christelijke opvoeding tot vrede’, dat zich o.m. bezig houdt met de biologische
aspecten van de agressie; het feit en de betekenis van de agressie; het verstoorde
evenwicht tussen het in staat zijn tot doden en de beletselen daarvoor; het
onvermogen tot vrede; de voorlopige en de definitieve vrede en de actieve tekenen
van de vrede.
Het tweede deel is ‘Hoofddoelen van een christelijke opvoeding tot de vrede’, het
omvat o.a. belangstelling wekken voor de vrede; verschaffen van motieven voor het
vredeswerk; uitbannen van de oorlog en opvoeden voor de politiek.
Het derde deel houdt het ‘materiaal’ in ter vergemakkelijking van het zoeken naar
de vrede. Dit materiaal omvat de Heilige Schrift, gebeden, documenten en citaten.
L. Bartalits

Prof. dr. W.J. van de Woestijne
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Inleiding in het economisch denken
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 265 pp..
Volgens Van de Woestijne is de meest algemene economische wet dat men een
frank (of een gulden) maar éénmaal kan uitgeven en het algemene economische
kernprobleem is, volgens hem, hoe dat moet gebeuren. Aardig en goed gezegd. Er
zijn veel dingen goed verklaard in dit boek. Het heeft een persoonlijk stempel
meegekregen. De auteur, hoogleraar aan een technische hogeschool, trekt allerlei
parallellen met de exacte wetenschappen. Jammer dan dat hij het, kennelijk met
het oog op het lezerspubliek, niet heeft aangedurfd meer formules te gebruiken.
Ook de figuren vallen tegen. Maar de opzet is origneel en dat is bij deze in vele
boekjes uitgekauwde inleidende stof een heel ding. De originaliteit openbaart zich
vooral in het pakket onderwerpen dat ons wordt voorgeschoteld. Niet alleen
traditionele prijstheorie, maar ook een stuk bedrijfseconomie en externe organisatie.
Behalve de macro-economie ook iets over statistiek. Het boek opent met
methodologie en dogmenhistorie, het eindigt met een handige lijst termen. Over
sommige paragrafen ben ik bepaald enthousiaster dan over andere, maar het boek
in zijn geheel vind ik geslaagd.
J.J. Meltzer

Dorothy Woodman
Himalayan Frontiers,
A political review of British, Chinese, Indian and Russian rivalries
Barrie and Rockliff The Cresset Press, London, 1969, 423 pp., fig., krtn.,
90/-.
Reeds jaren kan men constateren, dat de Volksrepubliek China een bijzondere
belangstelling koestert voor de zuidelijke
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grensgebieden van haar territorium. In de periode 1960 - '70 geven persberichten
en mededelingen van reizigers talrijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van grote
Chinese activiteit in de grensstreken met Nepal, India, Birma en Laos, onder andere
in de vorm van talrijke wegenbouwprojekten.
Voor het verstaan van de achtergronden van het politieke spel in dit deel van de
wereld is het boek van Woodman zeer geschikt. Het is een boeiend werk over
grenspolitiek geschreven door een geografe die zelf de grensgebieden van China
en Burma, van Sikkim en Bhutan, van Nepal en Pakistan heeft bereisd. Toch is het
bepaald geen reisverhaal geworden, want de schrijfster heeft haar veldervaringen
gebruikt in combinatie met een uitvoerige bronnenstudie.
Na een overzicht van de politieke en economische betrekkingen tussen India en
China vanaf de eerste eeuwen tot 1959 volgt een beschouwing over de
totstandkoming van de diverse grenzen in het Himalayagebied. De nadruk wordt
gelegd op de problematiek rond de Chinees-Indiase grenzen door middel van een
uitvoerige analyse van de Simla-Conferentie (1913) en de betekenis van de
McMahonlinie. Helemaal vlekkeloos is dit betoog niet. Woodman legt o.a. te weinig
nadruk op het feit dat de Engelsen bij verschillende gelegenheden vóór de
Simla-Conferentie de protectoraatsrechten van China over Tibet hadden erkend,
waardoor de rol van China in een ander daglicht komt te staan dan Woodman
weergeeft.
De laatste hoofdstukken van het boek zijn vrijwel geheel gewijd aan de
voorgeschiedenis en de ontwikkelingen zelf van het grensconflict tussen China en
India in de jaren 1959-1964. Terecht wordt gesteld dat de politiek van Nehru in dit
opzicht heeft gefaald. De leider van India had zijn blik meer gericht op de Indische
Oceaan en geloofde in een (romantische) vriendschap tussen China en India (His
romantic attitude towards China had undermined his sense of history). Daardoor
verzuimde Nehru over grenzen te spreken toen de tijd rijp was (1953). Immers wat
zou India verloren hebben, als het door onderhandelingen had bereikt wat nu de
feitelijke situatie is? De Chinezen beheersen na 1962 het Aksai Chin plateau (nodig
voor de verbindingen tussen Sinkiang en Tibet) en houden zich officieus aan de
McMahonlinie. Daarom concludeert Woodman: ‘India is, in fact, faced with the
alternatives of the Himalayas as one vast radar screen or the initiation of an active
foreign policy to re-open talks with Pakistan and China. To settle for the present
stalemate is to condone a military active frontier across Asia’.
A. Dietvorst

Gedragswetenschappen
Mitscherlich, Alexander - Krankheit als Konflikt - Studien zur psychosomatischen
Medizin 1. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 169 pp..
Wickler, Dr. W. - De aard van het beestje. - Ploegsma, Amsterdam, 1970, 256
pp., f 19,50.

M. Renaer, e.a.
Liefde en sexualiteit
(Universitasschrift), Lannoo, Tielt, 1970, 320 pp..
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In de stroom van literatuur die de laatste jaren verschijnt over huwelijk en seksualiteit,
neemt de bundel Liefde en Sexualiteit een belangrijke plaats in.
Het werk is samengesteld uit een tiental bijdragen, van de hand van voornamelijk
hoogleraren van de Universiteit van Leuven.
Bij een eerste kennismaking valt het op, dat het thema belicht wordt vanuit een
groot aantal invalshoeken. Meestal is dit geen aanbeveling, omdat de diversiteit de
eenheid al te vaak schaadt en de leesbaarheid niet ten goede komt. In deze bundel
echter is de diversiteit een verrijking. In het voorwoord schrijft Vergote, dat een
bepaald standpunt voorop staat, de idee namelijk dat de seksualiteit haar menselijke
volkomenheid bereikt in de huwelijksliefde. Ongetwijfeld is deze idee de
eenheidvormende factor, maar daardoor is tevens bereikt, dat de auteurs de
seksualiteit vooral als een cultureel probleem hebben beschreven en heel duidelijk
de problematiek van liefde en seksualiteit gesteld hebben binnen de sociaal-culturele
en psychische context. De vraag naar de cultuur van de liefde en de seksualiteit en
de zinswijzigingen waaraan ze onderhevig zijn, smeedt de bijdragen op een boeiende
wijze aaneen.
Het werk wordt onderscheiden in vier delen. Het eerste deel draagt als titel ‘het
seksuele lichaam’; het bevat een zeer vakkundige en zakelijke uiteenzetting over
de
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fysiologische aspecten van de seksualiteit van de hand van Renaer met een goede
bijdrage van H. van Lier over ‘Tekens en symbool in de geslachtsdaad’, dat boeiend
is, maar dat voor niet-ingewijden in de materie van tekens en symbolen vrij moeilijk
te lezen zal zijn.
Het meest intrigerend is ongetwijfeld het tweede deel over de psychologie van
de seksuele liefdesrelatie, met opmerkelijke bijdragen van Nijs, de Waelhens en
Duyckaerts, die de aandacht verdienen. Het zijn inzichtelijke beschrijvingen van de
genese van de seksuele relatie en de impasses die zich daarbij kunnen voordoen.
Het derde deel over de moraal en de religieuze zinduiding is minder sterk, hoewel
strak gebonden aan het centrale thema.
Het vierde deel bevat een goede bijdrage met enkele antropologische
kanttekeningen bij het huwelijk, opmerkingen die sterk aan de structurele antropologie
doen denken, van de hand van Roosens, een sociologische bijdrage van Van Houtte
en Lefevere en tenslotte een juridische beschouwing van Ronse en Pauwels, die
voor de Nederlandse lezers wellicht minder interessant is, omdat ze zich bezig houdt
met het Belgische Recht en Jurisprudentie (hoewel het mij voorkomt, dat deze in
grote lijnen toch niet veel verschillen van de Nederlandse).
Het is geen eenvoudig boek; het richt zich tot de intellectueel gevormden, zoals
Vergote in zijn voorwoord schrijft. Maar voor hen is het dan toch een werk, dat een
reëel inzicht verschaft in de concrete uitingen en risico's van de seksuele relaties.
A.J. Leijen

Guido Wulms en Miel Vlecken
‘Dokter, dokter, mijn school is ziek!...’
Desclée De Brouwer, Brugge, 1970, 63 pp., BF. 65.
Elkeen weet dat er in de laatste jaren een algemene malaise heerst omtrent het
middelbaar onderwijs. Daarom is het verschijnen van een brochure als deze een
verheugend en deugddoend feit. Het toont immers dat nog niet alles is verloren, dat
er zelfs nog hoop is. De auteurs, ‘leraartjes in een Limburgs stad-dorpje’ zoals ze
zichzelf noemen, zijn een paar dingen ‘in Frage’ gaan stellen. Zij zochten contact
met jongere en oudere collega's, met leerlingen en afgestudeerden M.O.. Hun
reacties werden hier samengebracht. Zij willen niet blijven piekeren bij het oude
verstarde onderwijsbeleid, maar zoeken kritisch-positief naar realistische voorstellen
tot vernieuwing. Hun houding is er vooral een van hoop en van een vastberaden
inzet. Hun leraar-zijn is voor hen immers duidelijk een roeping en zij opteren voor
een waarachtige ‘opvoeding’, in en door middel van het onderricht en het leven op
de school.
Rik De Gendt

Dr. Ir. P.C. van de Griend
De ongedisciplineerde pedagoog
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 23 pp., f2,80.
Onder bovengenoemde titel hield de pasbenoemde buitengewoon hoogleraar in de
pedagogiek en pedagogische psychologie, de groepspsychologie, speciaal
psychologie van het gesprek aan de Nederlandse Economische Hogeschool te
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Rotterdam zijn inaugurale rede, terecht, over de wenselijkheid van interdisciplinair
denken in de gedragswetenschappen.
Met behulp van voorbeelden en termen uit de verschillende disciplines tracht de
spreker een structuur van de menselijke werkelijkheid te ontwerpen waarbij
begrippenparen als differentiatie - vereenvoudiging, werkelijkheidsdenken versus
mogelijkheidsdenken centraal staan en de notie groei een belangrijke plaats
toebedeeld krijgt.
De relevantie van deze aanpak van de ongedisciplineerde pedagoog komt weinig
uit de doeken.
Wanneer echter zijn uiteenzetting ‘onvoldoende zou zijn’, dan is de spreker blij
dat ‘de curatoren in zijn leeropdracht zulke uiteenlopende disciplines noemden’, zo
eerlijk ‘in deze omstandigheid een rechtvaardiging’ te zien van zijn gedrag ‘als
ongedisciplineerde pedagoog’.
G. Wilkens

H.L. Kok
De geschiedenis van de laatste eer in Nederland
De Tijdstroom, Lochem, 1970, 326 pp., f 19,-.
De geschiedenis van de levende mens in zijn houding tot zijn gevoel en gedrag ten
opzichte van de dood, wordt uiterst helder, deskundig en leesbaar beschreven.
Talloze gebruiken, even interessant als soms bizar en oninvoelbaar, met betrekking
tot het begraven, gedragingen voor, bij en na het

Streven. Jaargang 24

785
sterven van een dierbare of naaste buur, de maatschappelijke gedragingen van de
nabestaanden na de dood als het rouwen, en het bekendmaken van een sterfgeval
en nog zeer vele andere wetenswaardigheden vormen een intrigerende achtergrond
van het door de schrijver uit de mond van een oude doodgraver opgetekende woord:
‘zolang de dood bestaat is men zijn leven niet zeker’.
Zoveel is wel zeker dat de schrijver met dit boek de verschuldigde eer bewijst aan
de laatste geschiedenis van elke mens.
G. Wilkens

G. van der Zeeuw
Wonderen of wetten
Kluwer, Deventer, 1970, 189 pp., f 15,90.
Paranormale ervaringen van de auteur worden door hemzelf achteraf bereflecteerd
en in een min of meer systematische gedachtengang naar voren gebracht.
Wanneer de lezer zich eenmaal gewonnen geeft aan deze vreemde wereld van
occulte ervaringen, is hij in staat de coherentie van de door de schrijver ervaren en
beschreven verschijnselen te volgen.
Wat nu de zin en bedoeling van deze ervaringen zijn, die door de schrijver zo
objectief mogelijk worden beschreven en gerangschikt, blijft wat occult. Het gevolg
is dat de lezer nu verbaasd blijft staan voor dit geheel van wonderlijke wetten.
Meegenomen en overtuigd door een ervaren en beleefde zin of levensovertuiging
in deze wonderen wordt de lezer niet. Daarvoor is dit te summier door de schrijver
aangeduid met ‘de verlossing van onze wereld uit de boze machten, die haar nog
gedeeltelijk gevangen houden’, (p. 189).
G. Wilkens

Erica Stratta
The Education of Borstal Boys
Routledge and Kegan Paul, London, 1970, 228 pp., £ 2,50.
Borstal-scholen zijn instituten waar bij rechterlijke beschikking jeugdige delinquenten
ter heropvoeding kunnen worden ondergebracht. Zij dateren uit het jaar 1900, toen
zij voortsproten uit het groeiend inzicht dat men met jeugdige delinquenten wel iets
beters kon aanvangen dan ze in de gevangenis stoppen.
In deze Borstal-scholen heerste aanvankelijk een soort para-militair regime. De
jongens moesten vóór alles wennen aan tucht en orde; zij moesten leren hoe zij
zich in de maatschappij te gedragen hadden en daarmee uit. Later realiseerde men
zich, dat men hen daarnaast ook in de gelegenheid zou kunnen stellen om een vak
te leren. Daartoe werden vakonderwijzers aan de scholen verbonden, maar veel
konden deze leerkrachten niet bereiken. Het regime, de training tot werken en tot
tucht en orde bleef overheersen. Vakonderwijs gold als een nuttige besteding van
de vrije avonduren. Bovendien: wat kon het uithalen? Delinquentie werd geacht in
omgekeerd evenredige verhouding te staan tot intelligentie.
Erica Stratta nu bestrijdt dit laatste. Zij toont uit onderzoekingen aan, dat de
verhouding tussen intelligente en niet-intelligente kinderen onder de Borstal Boys
niet of nauwelijks afwijkt van deze verhouding op normale scholen. Daarvan uitgaand

Streven. Jaargang 24

pleit zij voor een algehele herziening van het Borstal-systeem. Hoe meer deze
instituten op gewone scholen gaan lijken, des te betere resultaten verwacht zij ervan.
Een interessant boek voor wie de jeugdreclassering ter harte gaat.
Hans Hermans

Dietrich, Meno Abels
Wege ins Verbrechen
Versuch einer Motivationsanalyse kriminellen Verhaltens
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1970, VII, 176 pp., DM. 26,-.
Dr. Abels geeft college aan de rechtsfaculteit van de universiteit Hamburg in
‘Psychologische Kasuistik’. Gedurende veertien jaar onderzocht hij voor de
gerechtelijke instanties meer dan 600 gevallen van jeugddelinquentie. Zestien ervan
heeft hij, met de nodige discretie voor de betrokken personen, als paradigma-gevallen
in dit boek beschreven. Daarbij gaat zijn aandacht vooral naar de motivering van
de criminaliteit. Hij komt tot de conclusie dat telkens een duidelijk waarneembare
toestand van psychastenie aanwijsbaar is. Een tijdige diagnose van dergelijke
gevallen welke zowel medicinaal als psychotherapeutisch behandeld zouden kunnen
worden, lijkt hem bijgevolg dan ook het meest voor de hand liggende middel om de
stijgende jeugdkriminaliteit te beperken.
S.
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André Demedts
Terug naar huis
Standaard, Antwerpen, 1970, 194 pp., BF. 125.
Door de warme menselijkheid van de verteltoon en de psychologische diepgang in
de tekening van de karakters ontstijgen de novellen van Demedts het enge regionale
kader waarin ze gesitueerd zijn. Deze novellen van oorlog en liefde op het platteland
bezitten een eenvoudige verhaalstructuur: een toevallige ontmoeting of het weerzien
van een bepaalde plaats dienen als vertrekpunt om een brok verleden in de
herinnering op te roepen. Een soort Streuveliaanse tragiek en noodlotsidee kleuren
deze verhalen. In de novellen ‘Een zomernacht’ en ‘Afscheid van Diana’ contrasteren
folklore en sprookjesachtige elementen met een te nadrukkelijk realisme, zodat ze
minder geslaagd zijn. ‘Op weg naar Oltendorf’ daarentegen is een zeer gaaf verhaal,
in een taal die getuigt van vertrouwdheid met haar suggestieve en emotieve kracht.
Demedts peilt er naar het mysterie dat het leven draagt en aantrekt. Zoals ook in
vele van zijn romans spreekt hij er zijn rustige overtuiging in uit dat er over de dood
heen een eeuwigheid bestaat, liefde en geluk voor de mens.
J. Gerits

Jan van den Weghe
De ontmoeting in Eldorado
Standaard, Antwerpen, 1970, 144 pp., BF. 125.
Een priester-leraar pleegt pederastie in volle klas, wordt in de gevangenis gestopt
en loopt jaren nadien de ondertussen volwassen geworden A.B., met wie het allemaal
begonnen is, tegen het lijf. In het nachtelijke gesprek in het café Eldorado graven
A.B. en zijn volledig afgetakelde oud-leraar naar hun verleden. In hun kinderjaren
wortelt de verklaring voor ‘de feiten’ die ze als een zware last doorheen hun verdere
leven meezeulen. Gemeenplaatsen over homofilie, Freud, Sartre enz. vullen de
leemten in het gesprek op. Het dramatische, erg onwaarschijnlijk aandoende slot
maakt van de ex-priester nog vlug een soort martelaar en doet voor A.B. ‘achter de
wolken de gouden glans van de zon raden!’
De bedoeling van deze tendens-roman is overduidelijk: taboes, schijnheiligheid,
volslagen afwezigheid van seksuele opvoeding richten verwoestingen aan. Daarvan
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wou de auteur een deprimerend getuigenis geven, maar mij heeft het niet kunnen
overtuigen. Structuur en inhoud zijn te doorzichtig, te nadrukkelijk, te opzettelijk om
erdoor aangegrepen te worden.
J. Gerits

Herman Vos
Variaties in het zand
Brito, Antwerpen-Amsterdam, 1970, 110 pp..
Een jarenlang verblijf in Zuid-Amerika leverden de inspiratie voor deze
novellenbundel, 4 maal liefde onder het Zuiderkruis. ‘De vervloekte minnaar’ is het
verhaal van een Argentijnse Houtekiet, door de vreemdeling (= de S. zelf) in het
dorp Las Flores ‘Poepzat’ betiteld. Evenals in de laatste novelle, ‘De strandloopster’,
wordt de man - vrouw verhouding erg negatief gezien en ervaren door de vrouw:
‘... en in de liefde, achter deuren en blinden, worden zij genomen en verkracht’ (p.
20). ‘Capitan’ Maria' is een heel knap verhaal, waarin de primitieve Panzón, uitbater
van een soldatencafé, 'n metamorfose ondergaat vanaf de dag waarop Maria als
dienster bij hem komt inwonen. Het verhaal krijgt een bredere dimensie wanneer
blijkt dat deze merkwaardige vrouw majoor van het Democratische Bevrijdingsleger
is. Liefde en revolutie zijn de drijfveren van menselijke handelingen die het hic et
nunc valoriseren. Maar dergelijke grote woorden heeft Herman Vos niet nodig.
Gelukkig maar.
J. Gerits
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Armand Boni
Een Provo genaamd François Villon
Brito, Antwerpen - Amsterdam, 1970, 272 pp..
‘Ik ben François, wiens naam zo bont is. Parijs, dat mijn geboortegrond is,
hangt mij straks aan een touw dat rond is, zo leert mijn kop hoe zwaar mijn kont
is’. Dit kwatrijn van Villon is een résumé van zijn leven. Zoals hier geciteerd in de
vertaling van Ernst van Altena, zal men het in het boek niet aantreffen. De auteur
heeft er de voorkeur aan gegeven om zelf, in samenwerking met Robin Hannelore,
de verzen van Villon die in de tekst pasten, te vertalen. Zij sluiten zeer nauw aan
bij het Franse origineel, dat ook telkens afgedrukt is, maar missen de muzikaliteit
van van Altena's omzetting.
In een lezing, gehouden op de Boekenbeurs te Antwerpen op 1 november 1966,
heeft H. Lampo erop gewezen dat naar zijn gevoel gans het oeuvre van A. Boni
rondom één en dezelfde centrale as wentelt, het probleem n.l. van de menselijke
vrijheid en het menselijke engagement. Ook dit boek over de provo-avant-la-lettre,
Villon, heeft vrijheid en engagement als centraal thema. Over de graad van
historiciteit van dit werk spreek ik me niet uit. Boni heeft m.i. ook geen nauwkeurige
reconstructie van het leven van Villon beoogd. Villon is dé contestant zonder meer.
Dat A. Boni op een ogenblik waarin de contestatie als maatschappelijk fenomeen
zo belangrijk is, de figuur van Villon tot voorwerp van zijn schrijven maakt, getuigt
van een bewustzijn van betrokkenheid op de hedendaagse actualiteit, die niet van
elke schrijver van ‘historische’ romans gezegd kan worden.
J. Gerits

R.F. Lissens
Gezelle Briefwisseling
(Teksten en Studies no. 1; Studia Flandrica, no. 1), De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1970, 116 pp., BF. 275.
Deze uitgave bevat 94 nrs. brieven en kaartjes van Guido Gezelle, die in het archief
en Museum voor Vlaams Cultuurleven te Antwerpen voor het ogenblik aanwezig
zijn. Opgenomen werden ook enkele correspondentiestukken, die rechtstreeks
verband houden met deze briefwisseling en berusten in het Gezellemuseum te
Brugge. Het toeval wil dat het aldus gepubliceerde materiaal tot Gezelles Kortrijkse
periode behoort, aangezien de eerste brief van 1883 dateert, de laatste van 21 nov.
1898. Deze periode roept bij de dichter het beeld op van ‘De slekke’ die het geluk
in zichzelf draagt. Zijn geestdriftig streven en werven heeft nu plaats gemaakt voor
‘doen en laten zeggen.... spijts al wij zullen de overhand krijgen’ (p. 52). Deze tijd
van stilte heeft haar neerslag gevonden in Loquela, de Duikalmanakke, de
Hiawatha-vertaling en twee rijke dichtseizoenen. En toch was de teruggetrokkenheid
geen isolement. Immers de contacten van Gezelle met medewerkers en vereerders
over gans Vlaanderen, ook Frans Vlaanderen, zijn talrijk zoals uit de briefwisseling
blijkt.
Voor de typografische schikking van brieven en noten en de groeperingen van
een aantal gegevens heeft de uitgever zich gericht naar La correspondance de
Juste Lipse conservée au Musée Plantin-Moretus (Antwerpen, 1967), een editie die
hij voorbeeldig noemt.
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Naar aanleiding van dit eerste fascikel ‘Gezelle-briefwisseling’ in diplomatische
editie gebracht door het Centrum voor Gezellestudie bij de UFSIA, kunnen wij niet
anders dan prof. Lissens en zijn medewerkers van harte gelukwensen.
S. De Smet

Kijk, Willem Elsschot
Querido, Amsterdam, 1970, 77 pp., f 2,90.
Toen in het voorjaar van 1970 het gehele oeuvre van Willem Elsschot in tien gelijk
uitgevoerde boeken herdrukt was, wou Querido ‘van de blijde emotie bij deze activiteit
getuigen’ door haar jaarboekje van Singel 262 aan de in 1960 overleden auteur te
wijden. Bedoeling was een levensbericht samen te stellen aan de hand van foto's
en een korte bio-bibliografische schets. Van S. Carmiggelt onthouden we deze
uitspraak over de zeer grote en zeer bescheiden auteur die Elsschot was: ‘Men
weet dat Willem Elsschot in zijn levensstijl niets weg had van de letterkundige, die
schrijverscongressen bezoekt en over het eigen werk correspondeert met vakgenoten
in een vorm die persklaar is voor postume bundeling. Ook de torenhoge bibliotheek
die bij dit
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type past, ontbrak in zijn huis. Hij bezat slechts twee boeken - de bijbel en een
dundrukeditie van Shakespeare’.
J. Gerits

Bruce Marshall
The Bishop
Constable, London, 1970, 224 pp., 30/-.
De auteur zegt zelf dat zijn boek de bedoeling heeft om een schets te geven van
‘the contemporary Catholic distress’. Daarin slaagt hij wonderwel, al wordt enige
kennis van het katholicisme in Engeland zeker verondersteld. De behoudenden, de
‘progressieven’, de wijfelaars, de slachtoffers van een te rigiede leer, allen komen
ze aan bod in een verhaal dat quasi-luchtig en spottend schijnbaar oppervlakkig is,
maar in werkelijkheid de zorgen en problemen weet weer te geven op de
onnavolgbaar concreet-ironische wijze die aan Bruce Marshall eigen is. Een van
de gevolgen van deze manier van vertellen is - met name in de lichtelijk geëxalteerd
aandoende beschrijving van de relatie tussen de Vicaris Generaal en de jonge
Moederoverste - dat men een zeker afstand neemt en de zaken wat relativeert. Een
kostelijk boek.
R.S.

Hartwig Schultz
Vom Rhythmus der modernen Lyrik
Parallele Versstrukturen bei Holz, George, Rilke, Brecht und den
Expressionisten
Carl Hanser Verlag, München, 1970, 160 pp., DM. 16,80.
Zelden heb ik een zo overtuigend boek gelezen als het onderhavige. Uitgaande van
Bertolt Brecht's opstel ‘Über reimlose Lyrik mit unregelmäszigen Rhythmen’ (1938)
bewijst Schultz tegen de opvattingen van Heusler en de meeste andere metrici in,
dat de moderne lyriek niet on-regel-matig, maar wel degelijk aan ritmische wetten
onderworpen en in de categorieën der metriek beschrijfbaar is. Hoewel de moderne
lyriek geen rijm, geen vastgelegde regellengte en geen regelmatige afwisseling van
beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen kent (symptomen die ten dele reeds
in de ‘Freie Rhythmen’ van Klopstock en Goethe optreden), zij is toch meer dan een
in willekeurige zinsbrokken gekapt proza. Ten eerste ontstaan er door de elkaar
tegenwerkende krachten van zins- en versritme nieuwe heffingen, zodat in de huidige
lyriek niet zelden lettergrepen die in proza niet of nauwelijks beklemtoond worden,
een zwaar accent krijgen. Dit verschijnsel werd reeds eerder geconstateerd, maar
theoretisch nog nooit voldoende verklaard. Schultz poneert nu, dat alle heffingen,
ook de nieuw ontstane, op een gelijke tijdsafstand van elkaar gelezen moeten
worden. Daaruit resulteert een nieuw, niet alternerend, maar toch regelmatig ritme,
dat door de vele onmiddellijk opeenvolgende heffingen een stug, aarzelend of zeer
nadrukkelijk karakter heeft. Ten tweede neemt Schultz het feit serieus, dat de
moderne dichter de verdeling van een zin over de versregels niet laat samenvallen
met de natuurlijke grammaticale en syntactische zinsdelen, maar de regels op de
onmogelijkste plaatsen, bv. tussen een adjectief en een substantief of zelfs midden
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in een woord, afkapt. In de oudere lyriek kan men na elke versregel een willekeurig
lange pauze inlassen: het einde van een regel is ritmisch zelden relevant. Schultz
poneert, dat de moderne lyriek het einde van de regel in haar metrisch systeem
heeft opgenomen; na elke regel moet nu een korte, altijd even lange pauze gelezen
worden. Het gevolg van deze techniek is, dat het stugge karakter van het moderne
ritme nog geprononceerder naar voren komt. Ten derde moet volgens Schultz het
ritme altijd, zowel in de oudere als in de moderne lyriek, vanuit de inhoud
geïnterpreteerd worden. Het alternerende, zacht wiegende karakter van de lyriek
uit de tijd van de Duitse Klassik en Romantik verklaart hij als uiting van de harmonie
tussen mens en natuur, het stugge ritme van de moderne lyriek als teken van
vereenzaming en gestoorde verhouding, terwijl Brecht en anderen de nieuwe
ritmische techniek voor een nadrukkelijk didaktisch spreken benutten. Het is frappant!
Vele -ismen in de literatuur van deze eeuw, die elkaar eens op leven en dood
bestreden, blijken, zodra zij onder de meetlat van een kundig metricus gehouden
worden, slechts zeer weinig te verschillen. Ik ben van oordeel dat Schultz voor het
verstaan en de classificatie van de moderne lyriek een essentiële bijdrage heeft
geleverd. Kleine schoonheidsfoutjes die aan zijn werk kleven, mogen daarom in dit
geval onvermeld blijven.
Th. van Oorschot
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Theater
Braun, Karlheinz, e.a. - Mobiler Spielraum - Theater der Zukunft. - Fischer,
Frankfurt, 1970, 139 pp..
Gozlan, Gérard et Jean-Louis Pays - Gatti aujourd'hui. - Le Seuil, Paris, 1970,
256 pp..
Hollonius, Ludwig - Somnium vitae humanae. - (Komedia 16), De Gruyter,
Berlin, 1970, 101 pp., DM. 11,-.
Horvath, Odön von - Gesammelte Werke, Band II. Komödien. - Suhrkamp,
Frankfurt, 1970, 660 pp..
Nores, Dominique et Colette Godard - Lavelli. - Bougois, Paris, 285 pp..
Pütz, Peter - Die Zeit im Drama. - Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970,
263 pp., DM. 19,80.
Rabenalt, Arthur Maria - Theater ohne Tabu. - Lechte, Emsdetten, 1970, 227
pp., geïll., DM. 28,50.
Worp, Dr. J.A. - Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland.
- Langerveld, Rotterdam, z.j., 2 delen, 446 en 577 pp..

Slawomir Mrozek
Stücke III
Henssel, Berlin, 1970, 265 pp., DM. 12,80.
Is Mrozek leeggeschreven? Als je enkel afgaat op het toch wat verschaalde
maniërisme waarmee hij zijn dodelijke clichés herhaalt, stel je inderdaad een
procédé-zonder-vernieuwing vast. De figuur blijft type, de situatie primeert, de
dialogische kortsluiting blijft verwijzen naar een politieke praktijk. Constant is de
parabelpossegekkernij (hier in Der Truthahn, Nochmal von vorn en Die Propheten),
incluis de eigen, interne logica en de demonstratietechniek. Toch is er thematisch
een belangrijke wijziging; S. stuurt zijn finales niet meer naar het volstrekte
anarchisme toe, naar het ongenuanceerd afbouwen. Dat hangt uiteraard samen
met wat zijn trefobject is en deze stukken nemen een algemeenmenselijke lethargie
in de maling, die fundamenteel van politiekmaatschappelijke aard is. S. klaagt de
afwezigheid van menselijke inzet aan, het ontlopen van enig dynamisme en als dan
toch enig pragmatisme wordt uitgebeeld, dan blijkt dit gebaseerd te zijn op voze
ideologie en pseudo-oplossingen. Mogen dan de bonmots blijven rondslingeren, de
meditatieve fundering is ongeschonden en meteen ook de provocatie van het
totalitaire denken. Dit uitgangspunt van S. is methodisch versoepeld, maar niet
versteend.
C. Tindemans

V. Canaris
Samuel Beckett
Das letzte Band. Regiebuch der Berliner Inszenierung
149 pp..
V. Canaris
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Schiller/Heyme
Wallenstein. Regiebuch der Kölner Inszenierung
198 pp..
Suhrkamp, Frankfurt, 1970, geïll., DM. 4, - per deel.
Tekstbezorger V. Canaris opent met deze beide deeltjes een nieuwe reeks die
theaterhistorisch onmisbaar materiaal ter beschikking stelt: regieboek van belangrijke
eigentijdse opvoeringen, kritisch apparaat incluis. Beckett heeft zijn stuk zelf
geregisseerd en uit de afgedrukte tekst (inderdaad afwijkend van de gedrukte versies,
zodat je meteen het verschil kunt meten tussen literaire grondtekst en theatraal
instrument) kun je zijn ambachtelijke én interpretatieve inzichten opmaken. De
kritische begeleiding (teksten n.a.v. deze produktie door critici als V. Canaris, G.
Hensel, R. Michaelis, H. Karasek en J. Kaiser) is uitermate goed en geeft een grondig
overzicht van wat de kopstukken van de Duitse theaterkritiek vandaag presteren.
De opzet van Wallenstein (regie Hansgünter Heyme, een enfant terrible van de
Duitse regie) is identiek (geadapteerde tekst en verantwoording van de spelvisie),
maar dit keer gaat de kritiek (W. Schadewaldt, R. Kulschewskij, H. Schwab-Fehlisch
en de leden van het Keulse ensemble) hoofdzakelijk over de maatschappelijke
repercussies en het eigentijdse acteursbesef. Je kunt slechts hopen dat hiermee
een rijke continuïteit wordt ingezet.
C. Tindemans
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Edda Leisler und Gisela Prossnitz, Hrsg.
Max Reinhardt und die Welt der Commedia dell'arte Text- und
Bilddokumentation
Otto Müller, Salzburg, 1970, 44 pp., ÖS. 88,-.
Voorzien van een tekst die nauwelijks begeleidend kan worden genoemd, staat hier
een documentenplakboek van Reinhardts obsessie met de historisch-trouwe en
leentjebuur-vernieuwende Commedia dell'arte-vormen in diverse stukken (Goldoni,
Gozzi, Molière, H. von Hofmannsthal). Foto's, speelregisters en bibliografie redden
een onopvallende show.
C. Tindemans

Berthold Viertel
Schriften zum Theater
herausgegeben von Gert Heidenreich Kösel, München, 1970, 574 pp.,
DM. 32,-.
Dichter, literatuur- en theatercriticus, theater- en filmregisseur, discipel van Karl
Kraus en vriend van Franz Kafka, heeft S. (Wenen 1885-1953) tussen 1919 en 1928
een eigen rol gespeeld in het Duitse theaterleven (Dresden, Berlijn, Düsseldorf) met
o.m. creaties van F. Wolf, W. Hasenclever, G. Kaiser, A. Stramm, R. Musil, A. Holz.
Dit boek bundelt piëteitvol (maar lang niet alleen als warm gebaar) al zijn opstellen
i.v.m. het theater, verspreid over internationale en bijgevolg moeilijk te raadplegen
tijdschriften en programmabrochures, met een lief voorwoord van H. Jhering, de
oude vakkompaan, en een appendix (theaterbiografie en -bibliografie, regiecatalogus,
bronvermeldingen). Als S.'s naam thans niet meer zo aanspreekt als die van een
Reinhardt of Jessner, zijn tijdgenoten, dan is dat omdat zijn werkprincipe niet heeft
gelegen in een absoluut concept maar in een congruente regiestijl. Trouw aan het
stuk tekent ook de aard van zijn kritische teksten, naast respect voor tekst en woord
en de ondergeschiktheid van alle scenische middelen aan het drama. Behalve het
zakelijk-innemende portret van een persoonlijkheid is de bundel vooral een document,
omdat uit een nauwelijks nog toegankelijke periode de unieke stem van één
pragmaticus reliëf verleent aan vele creaties die zowel voor het toenmalige drama
en theater als voor de stilistische nawerking vandaag nog altijd belang hebben.
C. Tindemans

Gabriele Selge
Anton Cechovs Menschenbild Materialien zu einer poetischen
Anthropologie
Wilhelm Fink, München, 1970, 129 pp., DM. 28,-.
Als ooit een boek een thesis bevatte, dan bepaald dit. S. maakt Tsjechow (in contrast
met het gangbare gebruik) los uit de sociaal-maatschappeelijke realiteit en plaatst
hem oog in oog met de ahistorische, striktliteraire creaties van zijn werk (de novellen
en drama's, de produktie van Tsjechonte uitgezonderd). S. ontdekt als constanten
in de staat en gedragswijze der figuren: alledaagsheid, onwezenlijkheid van het
bestaan, een bewustzijnstoestand die eindeloos, onveranderlijk,
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grondig-pessimistisch is. Hét aspect hiervan is de ziekte als het enige reliëf in de
onveranderlijkheid. Deze fysio-psychische uitzonderingstoestand is slechts een
fragment van een impliciete totaliteit, met de consequenties: vereenzaming en dood.
Ook formeel past zich Tsjechows techniek bij deze thematiek aan: het open slot,
d.w.z. willekeurig inzetten en afbreken, stemming als kernobject, gebeurtenissen
als reeksverband zonder climax, vermijden van de verrassingspointe, vertelbanaliteit
als logische spiraal, ontgoochelingsromantisme in de breeklijn van de syntactische
continuïteit. Ideologieloosheid, a-participatie, geen eschatologie, geen evolutiedrang,
geen vooruitgang. Dat betekent een Tsjechowbeeld dat onbehaaglijk en nihilistisch
aandoet, om weerlegging of reorientering smeekt, maar ondertussen zo
meesterlijk-minutieus wordt geargumenteerd, dat hieruit een nieuwe
Tsjechow-exegese inzetten kan.
C. Tindemans

T.B.L. Webster
Greek Theatre Production
Methuen, London, 1970, 214 pp., 38 ill., 45/-.
Deze met argumenten uit de hermeneutiek en archeologie opgebouwde beschrijving
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van de theatrale opvoeringsvoorwaarden van het Griekse theater beperkt zich tot
de vitale aspecten. Geografisch ontwikkelend (Athene; Sicilië en Italië; het overige
Griekenland met Sparta, Korinthe, Boëtië, Megara, Olynthos en Delphi; de eilanden
Cyprus, Euboea en Delos; Klein-Azië en Afrika) behandelt S. het schouwburggebouw
(ruimte van handeling, scène, machinerie) en het kostuum (herkomst, differentiëring
naar tragedie, oude en nieuwe komedie) met alle details over kleding, schoeisel en
maskers. Als synthese is dit boek bijgevolg ook voortreffelijk. Zonder polemiek (op
een terrein dat nochtans vanuit de diverse standpunten tot veel schakering en
betwisting open is gebleven) stalt S. alle gegevens uit die hij reeds in 1956 te boek
stelde maar die in deze nieuwe editie met verse vondsten en bevindingen (eigen
en van andere publicisten) worden aangevuld en/of bevestigd, geholpen door 38
illustraties en ondersteund door een uitvoerige lijst van monumenten met beschrijving
en bewaarplaats. C. Tindemans

Dorothy McCall
The Theatre of Jean-Paul Sartre
Columbia University Press, New York, 1970, 195 pp., 68/- ($ 7,50).
Hoewel S. moet vaststellen dat in Sartre groeiende beheersing noch afneming in
dramatische kracht vallen waar te nemen en hij thematische continuïteit en
technische overeenkomst blijft demonstreren, is het haar overtuiging dat hij een
belangrijk dramatisch auteur is. Dat hangt uiteraard samen met zijn ideële grond:
voor Sartre wordt een mens pas zichzelf als hij tot handelen wordt gedwongen. Elk
Sartreplot plaatst een individu in een extreme situatie die hem tot een daad brengt
die zijn hele bestaan op het spel zet en daardoor bevestigt. Sterk steunend op
Sartres niet dramatische geschriften (vooral Les mots, dat zeer eigenzinnig wordt
geëxcerpeerd), verdedigt S. de opinie dat Sartres dramatiek op vollediger wijze dan
elk ander door hem beoefend genre de morele en politieke complexiteit van zijn
existentialisme reveleert. Wel merkt zij dat, op Huis Clos na, altijd een onbehaaglijke
discrepantie opkomt tussen Sartres bedoeling en de uiteindelijke dramatische vorm.
Dat komt omdat deze dramatiek bestaat uit protagonisten die als karakter binnen
de handeling doen alsof, een rol spelen, hun opgedrongen door echte of ingebeelde
toeschouwers. Zij handelen om een bepaald beeld van zich, dat ze in het begrip
van anderen ontdekken, naar zich toe te halen of te verwerpen. Het resultaat is altijd
dramatischboeiend, ook al worden de figuren consequent voortdurend bedreigd
door onechtheid, een fenomeen waartegen ze in de eerste plaats in wilden gaan.
C. Tindemans

Franck Jotterand
Le nouveau théâtre américain
Editions du Seuil, Paris, 1970, 255 pp., FF 7,50.
Le théâtre. 1970. 1
cahiers dirigés par Arrabal
cahiers dirigés par Arrabal
Christian Bourgois, Paris, 1970, 193 pp., FF. 20,40.
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De actualiteitswaarde van Jotterands boek is groot; hij rapporteert uitvoerig over
een uitgebreide reis langs het struikgewastheater van de V.S. Na een plichtmatige
inleiding over de stand van het georganiseerde theater duikt hij resoluut onder in
de ontelbare splintertroepjes die ieder voor zich met een eigen visie en theatraliteit,
zij het meestal zonder plan, aan de weg timmeren, meestal hardhandig
politiek-maatschappelijk, enkele toch ook onthecht-estheticistisch. Met amper
verhulde skepsis t.a.v. het zinvolle van de meeste experimentjes, noteert S. nochtans
accuraat wie waarmee en hoe aan het werk is. Hij matigt zich niet de rol aan het
ultieme verdict over deze kluisjes uit te spreken en bundelt zonder opwinding zijn
uiteenlopende indrukken tot een geslaagde breedte-analyse van het woelige
Amerikatheater. Wil je als lezer tot een eigen oordeel komen, dan zal je naast dit
boek moeten uitkijken naar andere informatie over hetzelfde fenomeen. Hierbij kan
je Arrabals denkjaarboek helpen, waar 'n reeks auteurs in Frankrijk en dezelfde V.S.
op intiem bezoek gaan, meestal ongenuanceerd pro doen en de adjectieven
vooralsnog verkiezen boven de kerngegevens en de uitzichten. Aangezien echter
deze tendensen zich ook in onze contreien voel- en zichtbaar maken, leveren beide
publikaties een keurig signalement op van wat ons nu al overvalt en zeker nog in
toenemende mate te wachten staat.
C. Tindemans
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Miscellanea
Bierens de Haan - Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, Supplement
1952-1970. - Tjeenk Willink, Zwolle, f 10,-.

Dom Helder Camara
Zullen we nog op tijd komen?
Desclée De Brouwer, Brugge, 1970, 190 pp., BF. 150.
De aartsbisschop van Olinda, Recife (Brazilië) noemt zichzelf in zijn boek een
onruststoker en een pelgrim van de vrede. Inderdaad, onvermoeibaar komt hij terug
op de sociale wantoestanden, vooral in de onderontwikkelde landen. Vol hoop ziet
de schrijver uit naar het apostolaat van de leken en naar de verbinding tussen Kerk
en Wereld. Met name voor de juristen lijkt hem een bijzondere taak weggelegd. Zij
moeten het hunne bijdragen om structuren uit te vinden die sociale rechtvaardigheid
garanderen in de zin van Mater et Magistra en Populorum Progressio. In zijn
conclusie is de auteur wel streng, zowel voor de U.S.A. als voor Rusland. Het wordt
de hoogste tijd dat de christenen een andere houding tegenover Marx aannemen.
Wellicht zal de wereld dan de onverhoopte waarde van het christendom ontdekken.
Scherpe woorden van een modern profeet.
S. De Smet

P. Bander
Nog drie pausen?
De profetieën van Malachias
Ambo, Bilthoven, 1969, 87 pp., f 6,90.
Rond 1100 leeft een zekere Malachias in Ierland. Deze man legt een collectie
spreuken aan, waarbij elke spreuk betrekking heeft op een bepaalde paus. Peter
Bander heeft deze spreuken uitgewerkt en komt tot de slotsom dat er na paus Paulus
nog slechts 3 pausen zullen komen. Het mag gelukkig heten dat wij nog een andere
Malachias kennen, bij wie deze ‘stunt’ niet uitgehaald kan worden. Ik denk niet dat
de Kerk op déze onheilsprofetieën zit te wachten.
P. Beentjes

H. Vervoort en G. Heymenberg (samenstellers)
Klein Nederlands Soldatenboek
Eerder aangekondigd als Groot Nederlands Soldatenboek
M.m.v. R. Kennedy. Thomas Rap, Amsterdam, 1970, 172 pp., ill..
Een dwarsdoorsnede van de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht van
1814 tot 1962. Een klein boek, inderdaad. Het bevat voornamelijk fragmenten uit
eigentijdse beschrijvingen over bepaalde episoden uit deze geschiedenis. Ook wel
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een beetje een kleinerend boek. Daar hebben de samenstellers niet zoveel voor
hoeven te doen. Alleen maar hier en daar een greep uit oude en nieuwe militaire
literatuur. Een wonderlijk zelfportret wordt ons zo voorgespiegeld. Want ieder volk
heeft natuurlijk het leger dat het verdient: de mentaliteit en de overtuiging van een
natie vindt men er in weerspiegeld. Martiale snorren, zeer precieze reglementen en
militair vertoon zijn immers slechts vormen van camouflage.
Marcel Chappin

Yogi Ramacharaka
De yogi-leer der ademhaling
Kluwer, Deventer, 19706, 108 pp., f 8,-.
De ademhaling is hier als afzonderlijk hoofdstuk uit de yogi-leer gelicht en in diverse
praktische oefeningen verwerkt, waardoor een onovertroffen ontspanningsmethode
wordt geboden. Een twintigtal tekeningetjes maken de bijbehorende lichaamshouding
duidelijk. De fysiologische inleidingen zijn primitief. Verder mis ik verwijzingen naar
een ‘goeroe’. Treffend is de aanbeveling aan het slot dat iemand zonder eerbied
en begrip de beschreven oefeningen maar beter kan laten rusten.
J. de Wit
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binnenkant achterplat

Personalia
A.J. Leijen, geboren 1933. Na zijn priesteropleiding in het bisdom Haarlem studeerde
hij van 1961 tot 1965 filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de
Universiteit van Leuven. Was docent aan het filosoficum van het groot-seminarie
Warmond en doceert sinds 1967 wijsgerige ethiek en antropologie aan de Katholieke
Theologische Hogeschool te Amsterdam. Bereidt een proefschrift voor op Hegels
‘System der Sittlichkeit’, publiceerde een bijdrage in de bundel ‘Geweten en Vrijheid’
en schreef over de abortus in het ‘Tijdschrift voor theologie’, 1970, nr. 3, pp. 259-273.
Adres: Vondelstraat 33, Amsterdam 13.
Alberto Silva. Correspondent te Parijs van ‘Vispera’. Adres: 15, rue Monsieur.
75-Paris 7e.
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. Corn. Verhoeven, geboren 1928. Studeerde klassieke talen aan de Universiteit
te Nijmegen. Promoveerde in 1957 op ‘Symboliek van de voet’. Sinds 1955 leraar
klassieke talen in 's-Hertogenbosch. Publiceerde ‘Symboliek van de sluier’ (1961),
‘Rondom de leegte’ (1965), ‘Het grote gebeuren’ (1966), ‘Inleiding tot de
verwondering’ (1967), ‘Tegen het geweld’ (1967), ‘Omzien naar het heden’ (1968),
‘Voor eigen gebruik’ (1969), ‘Bijna niets’ (1970). Binnenkort verschijnt ‘Het
leedwezen’. Adres: Hertogin Johannastraat 6, 's-Hertogenbosch.
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen Graduate van het Center for Strategic 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: Martelarenlaan 1, 3500-Hasselt.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
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-Institute aldaar. Adres: Vrijthof 25,
Hilvarenbeek
Prof. Dr. F.G. Droste, geboren 1928. Gewoon hoogleraar Algemene Taalwetenschap
aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Publiceerde: ‘Moeten, een structureel
semantische studie’ (1956), ‘Grondbeginselen van de Nederlandse grammatica’
(2e druk 1965), ‘Taal en betekenis’ (1967). ‘Vertalen met de computer’ (1969).
Adres: Jacob Smitslaan 34, 2400-Mol.
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Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in Zürich pedagogie, in München filosofie
en in Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa. Specialist in culturele
aangelegenheden van de Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van Radio Vaticana,
redacteur van ‘Orientierung’ (Zürich). ‘Russia Christiana’ (Rome). Geeft documentatie
uit over Oost-Europa in de Arche Verlag (Zürich). Adres: Scheideggstrasse 45,
Zürich.
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.
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-Muller, 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.
P. Beentjes, geboren 1946. Studeert doctoraal exegese aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Adres:
Valeriusplein 24, Amsterdam 7.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam Geeft lessen Hebreeuws en Judaïca. Is vaste medewerkster
aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
Vignetten: Jacques Janssen en Vincent Bus
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[1971, nummer 8]
[Inhoud]
Aanvaarden of reageren?, p. 795
Voor iedereen, sociologen, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkers, doet zich
de vraag voor of ze hun cliënten moeten helpen zich aan te passen aan de bestaande
maatschappelijke situatie of dat ze de conflicten daarin niet uit de weg mogen gaan.
M.a.w. vrijblijvende wetenschap en haar toepassingen bestaan niet. Niet reageren
is ook een vorm van reactie.

Chinees kernwapen, p. 799
De wet van het machtsevenwicht maakt dat alle besprekingen en regelingen
betreffende de beperking van het kernwapen gedoemd zullen zijn, onvolledig en
provisorisch te blijven zolang Peking aan de kant blijft staan. Dat is geen kwestie
van ideologisch, doctrinair of ander ballonvaren, maar enkel van eigenbelang en
harde berekening. Veiligheid, bewapening en ontwapening vereisen een keiharde
competente aanpak.

Het XXIVe Partijcongres van de
Communistische Partij van de Sovjet-Unie, p. 809
Het partijcongres is een jaar te laat begonnen en reeds de voorbereidingen hebben
te verstaan gegeven dat in de Sovjet-Unie niet alles volgens plan verloopt. Daarom
analyseert de auteur de rede van Brezjnev en wijst hij op de fundamentele
tegenstellingen in de reacties daarop. Voor een betere kennis van de situatie in de
Sovjet-Unie van groot belang.

Beeld-spraak IV, p. 821
Kritiek op de consumptiemaatschappij hoort zelf ook wezenlijk tot die
consumptiemaatschappij. Dat zie je heel goed in magazines als Twen, Avenue en
noem maar op. Of in het werk van de groep grafici en designers die zich Push-Pin
noemt. Ze leveren kritiek op de consumptie, maar kunnen er nooit zelf aan
ontsnappen. Ze kunnen alleen maar het mechanisme ervan, waarvan ze zelf een
raderwerkje zijn, blootleggen.

Joden tussen revolutie en contra-revolutie, p. 828
Een uitvoerige bespreking van het belangrijke boek van Prof. Talmon van de
Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, Israel among the Nations. Tevens biedt
dit de gelegenheid een uit het jiddisch vertaald gedicht onder de aandacht te brengen.

Streven. Jaargang 24

Streven. Jaargang 24

794

Maanonderzoek, p. 834
Is de maan echt zo verschillend van de aarde als de publieke opinie blijkbaar nog
altijd graag gelooft? Wat heeft het onderzoek van de gesteenten die men tot nog
toe van de maan heeft meegebracht, opgeleverd? Hiermee komen vragen aan de
orde over de samenstelling van de maan, over haar ontstaan, ouderdom en
geschiedenis, over het nut - ook voor de wereld - van het spectaculaire
maanonderzoek.

Een huisarts ziet verband tussen werk en gezin, p. 844
Aan het concrete voorbeeld van de Rotterdamse wijk Ommoord toont de auteur
aan, dat praktisch geen enkel probleem of ziektesymptoom uitsluitend individueel
of op zichzelfstaand is. Daarom heeft men in die wijk de samenwerking tussen
artsen, maatschappelijk werkers, zielzorgers en anderen in een ‘Contact der
functionarissen’ gerealiseerd. Dat dit consequenties heeft voor de overheid en de
voorzieningen, wordt uitvoerig verteld.

Over geschiedenis, p. 852
Geschiedenis te beperken tot datgene wat voor ons dagelijks leven van belang is,
is een te beperkte opvatting. Niet slechts de continuïteit, maar ook de discontinuïteit
vormt het interessante in de bestudering van het verleden.

Bij de dood van Vestdijk, p. 859
Bij de begrafenis van Vestdijk was, naar de mening van de auteur, lauwe
belangstelling. Het gevaar bestaat dat Vestdijk op die manier nu reeds tot monument
wordt. Uit zijn herinnering tekent schrijver een beeld van Vestdijks werk, hiermee
tonend dat voor hem Vestdijk levende betekenis heeft.

Geest uit de fles, p. 865
Het alcoholisme is niet een relict uit de bourgeoismaatschappij, maar vormt een van
de grote problemen in de Oosteuropese landen. Dit toont schrijver aan uit recente
gegevens.
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Aanvaarden of reageren?
J. Weitjens S.J.
De filosofen hebben de wereld beschouwd, maar het gaat er om haar te veranderen.
Zo ongeveer luidde de kritiek van Karl Marx op het vrijblijvend denken van zijn tijd.
In diepzinnige systemen werd het verloop van de wereldgeschiedenis achteraf
verklaard en bewonderd, maar dat mensen zelf die geschiedenis dienen te maken
en te beïnvloeden, dat kwam nauwelijks naar voren, laat staan dan dat het tot een
concreet plan van actie voerde. Sindsdien is de filosofie, die zich eertijds zelf
bevrijdde van haar rol om slechts dienares van de theologen te zijn, ook zelf
onttroond. Men mag haar misschien toch nog wel de moeder van de wetenschappen
1
noemen , maar die zijn toch wel erg hun eigen gang gegaan.
Merkwaardig is dat ook in de positieve wetenschappen betreffende de mens het
oude probleem van beschouwing of actie op haar eigen wijze is teruggekomen.
Moet de socioloog de gang van zaken in onze samenleving verklaren, of is het zijn
taak zicht te krijgen op de conflicten ten einde daarin stelling te nemen en zijn
bijdrage te leveren voor een beter geachte maatschappij? Is het de taak van de
psychiater om al zijn wetenschap en kunde aan te wenden opdat de patiënt zich
beter leert aanpassen aan deze maatschappij, of moet hij hem weerbaarder helpen
worden om ook die facetten te bestrijden die hem schijnbaar ziek hadden gemaakt?
M.a.w. is onaangepast gedrag een psychologische rest uit het verleden van het
2
individu, of kan het een juiste reactie zijn op een objectief onjuiste situatie? .
Moet een arts zich lenen tot een medisch onderzoek over de bruikbaarheid

1
2

C. Verhoeven, Het nut van de filosofie, in Streven, april 1971, pp. 710-711.
P.J. Roscam Abbing, Aanvaarding van zichzelf en van de ander als zielzorgelijk probleem.
In Tijdschrift voor Pastorale Psychologie, 3 (1971), no. 1 (maart), pp. 1-8. Deze auteur benadert
het probleem weliswaar meer van de individuele kant, maar ziet zeer juist op p. 2 de
verschillende mogelijke motiveringen van een negatieve reactie op een situatie.
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van een werkkracht voor het bedrijf, of staat hij, ook bij bedrijfskeuringen, mede in
dienst van de onderzochte, die toch minstens recht heeft te weten, wat er over hem
bevonden wordt? Is het maatschappelijk werk er vooral op gericht om
levensonbekwame mensen een steun in de rug te geven, of mag men ook speuren
naar de oorzaken, die in objectieve situaties van woonvormen, opvoedingstekorten,
vroegere uitbuiting of bestaande maatschappelijke feilen als discriminaties en
vooroordelen hun wortel vonden? En hoort het tot de taak van maatschappelijk
werkers om zich daartegen uit te spreken?
Dat dit geen vrijblijvende vragen zijn, kan men zien in de discussie over de
3
bedrijfsarts, zoals die o.a. in het tijdschrift Peilingen werd gevoerd . Met klem pleitte
Dr. Kuiper, medisch adviseur van de arbeidsinspectie, ervoor dat de bedrijfsarts
zich zou inlaten met de feitelijke gang van zaken binnen het bedrijf. Hij moet niet
louter als een soort ‘economisch bioloog’ de menselijke arbeidskracht op peil houden,
ziekteverzuim tegengaan door een juiste controletechniek, goede loonslaven
selecteren, of de voorkomende en tot op zekere hoogte onvermijdelijke
bedrijfsongevallen achteraf helpen genezen. Nee, hij zal het tot zijn taak rekenen
om de oorzaken van het ziekteverzuim op te sporen, ook als hij daardoor in conflict
komt met bestaande vooroordelen van een bedrijfsleiding; hij zal trachten na te
gaan, in hoeverre de psychologische druk van steeds opgevoerde prestaties,
carrièredwang en ontslagdreiging mensen ziek maakt; hij zal zelfs niet schromen
te onderzoeken, of de aard van het werk zelf in bepaalde gevallen niet zó frustrerend
is dat een ‘vlucht in de ziekte’ haast weer een normale reactie wordt op een
abnormale situatie. Volgens mededeling van de redactie bleek het zeer moeilijk bij
bedrijfsartsen reacties los te krijgen, althans om hen tot publikatie daarvan te
verlokken. Een zeer bekwame bedrijfsarts deelde slechts mee die ethische eisen
van Dr. Kuiper alleen maar zwaarcalvinistisch te vinden - volgens hem was een
bedrijfsarts een beoefenaar van een nuttig beroep dat niet ten onrechte goede
verdiensten laat verwerven door hem die het zo uitoefent dat het bedrijf er op vooruit
gaat. Slechts iemand die de hele gedachte van een mogelijke kritiek op de aard van
4
het werk zelf zonder meer verwerpt, bleek bereid zijn mening op papier te zetten .
In alle beroepen waar een zorg voor mensen, op welke wijze dan ook.

3

4

Peilingen, onderzoekt de wisselwerking tussen bedrijf en samenleving. Rotterdamse Dijk
162a; tel. 010-265444. Schiedam. Abonnement f 10,50 per jaar: losse nummers f 2.45. Over
de bedrijfsarts, in Peilingen: 38. 39, 40 en 57.
Peilingen 57.
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wordt aangewend, kan dezelfde belangentegenstelling zich voordoen. Wij worden
ons er tegenwoordig langzamerhand meer bewust van.
Een bedrijfsaalmoezenier kon constateren hoezeer een mens die schijnbaar op
zijn plaats in het bedrijf voldoet en aangepast is, lijdt aan een veel diepere
onaangepastheid. ‘In het bedrijfsleve’, stelt hij, ‘kan het voorkomen dat iemand lijdt
aan het drukkende gevoel niet waar te kunnen maken wat van hem verwacht wordt,
m.a.w. hij zit op het niveau van zijn incompetentie, alswel dat iemand voortdurend
geïrriteerd raakt vanuit het gevoel, niet voldoende gewaardeerd te worden en niet
de kans te krijgen te doen wat hij eigenlijk zou kunnen doen, m.a.w. dat hij moet
werken beneden zijn niveau. Dit soort constateringen kan een mens aansporen
alles in te zetten, maar het kan van de mens ook een kankerpit maken. Het werk
5
mobiliseert constructieve en destructieve drijfveren’ .
Aan de hand van dit soort voorbeelden laat deze bedrijfsaalmoezenier zien welke
dimensies de pastorale taak kan krijgen als men ingaat op de werksituatie van de
mens. Omdat de kerken in het algemeen te weinig aandacht aan dit levensgebied
besteden - hoezeer de arbeid, ook in een tijd van automatisering, nog altijd een
groot deel van het wakend leven van de meeste volwassenen uitmaakt - heeft de
pastor voorlopig in de industriële situatie ‘weinig te zeggen. Hij heeft veel meer te
luisteren, maar dan geen passief alleen-maar-luisteren, maar een actief luisteren:
en daarmee bedoelen wij zo intens luisteren, dat de mensen met wie je spreekt,
leren luisteren naar zichzelf’. Maar ook deze schrijver die zo voorzichtig pleit voor
het luisteren, kondigt aan dat de pastoraal, mits men echt luistert naar wat de mensen
‘in de diepte van hun bestaan’ te zeggen hebben, zich op een gegeven moment
niet zal kunnen onttrekken aan het aanwijzen en het ontmaskeren van het kwaad.
Een pastor die zich ‘verdiept in de werksituatie’ zal die taak voor zich zien opdoemen.
Dus wederom: niet alleen beschouwen, ook niet alleen werken om de mens aan te
passen aan de bestaande orde, maar zo nodig ook pleiten voor een aanpassing
van het bestaande bestel aan de mens.
6
In hetzelfde nummer van Peilingen wijst een huisarts erop, dat in moderne
stadswijken de mens weer wordt opgeslagen als een produktiefactor, maar dat van
echt wonen te weinig sprake was bij de bouw van zulke wijken. Vanuit zijn ervaring,
die een bijzonder interessant gevoel van groepsbeleid en samenwerking van artsen
en anderen laat zien, is hij wars geworden van het zo gemakkelijk toedienen van
medische zorg, pillen enz., in plaats van

5
6

H. Hanekamp, De mens en zijn werk - werk voor de pastor. In Peilingen, maart 1971.
F.R. Bakker, Een huisarts ziet verband tussen werk en gezin. In Peilingen, maart 1971.
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te praten met de mensen, eventueel hen door te verwijzen naar maatschappelijk
7
werkers, pastores en anderen .
Niet alleen de filosofen kunnen de wereld vrijblijvend beschouwen en zo een
instrument zijn in de handen van hen die profiteren van een gegeven
maatschappelijke orde. Dat is zelfs mogelijk bij mensen die in hun beroep zich
inzetten om wat te doen aan de concrete noden van hun medemens. Maar die inzet
blijkt in onze tijd meer en meer te moeten leiden tot een nadenken over de
gerechtvaardigdheid zelf van onze aanvaarde maatschappelijke feiten en
voorstellingen. Men hoeft het met de aard van de reactie niet altijd eens te zijn om
toch te moeten erkennen: niemand kan er zich helemaal aan onttrekken. Nu de
problemen eenmaal zo gezien worden, is het niet reageren ook een vorm van reactie.

7

7 Gezien de discussies die zich over de functie van de arts in Streven hebben ontwikkeld (zie
M. Leyers, Geneesheren of gezondheidswerkers, april 1970, en de reacties daarop van de
doktoren T. Malfliet, M. De Brabanter en J.H. van Meurs in augustus/september 1970, alsmede
het weerwoord van Leyers in hetzelfde nummer; M. Bracke-Defever, De huisarts op zoek
naar een professionele identiteit en Vragen en antwoorden van een huisarts door dokter Hugo
Janssens), menen wij er goed aan te doen het artikel van dokter Bakker uit Peilingen over te
nemen. U treft het aan op pp. 844-851.
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Chinees kernwapen:
militair schild en politieke speerpunt
Henry M.V. Buntinx
Het bezit van het kernwapen stelt de eigenaar voor een aantal problemen.
Noodgedwongen moet hij uiteindelijk een keuzebepaling doen en zijn politieke
objectieven kenbaar maken. Dat is de wet van de nucleaire logica, inherent aan het
kernwapen zelf.
Keuzebepaling en politieke objectieven kunnen indirect of formeel worden
uitgedrukt. Peking heeft het op een directe wijze gedaan. De officiële thesis is te
vinden in de regeringscommuniqués, die telkens na een geslaagde kernproef werden
vrijgegeven. Het schema van die communiqués is steeds hetzelfde. Het begint met
een exposé van de redenen die de Volksrepubliek ertoe hebben aangezet een
kernarsenaal op te bouwen en eindigt met een euforische oproep tot volledige
kernontwapening door middel van internationale afspraken. Het scenario is intussen
al klassiek geworden. Op de keper beschouwd volgt Peking met een aantal jaren
vertraging dezelfde lijn die Washington en Moskou vroeger hebben gevolgd. Maar
anderzijds zijn er enkele essentiële verschillen die van Peking een geval apart
maken.

Propaganda
De politieke betekenis van nucleaire programma's is belangrijk. Dat hebben Mao
en De Gaulle ieder op hun manier vrij vlug doorgehad. Zij hebben beiden de
bezwaren van financiële aard rustig naast zich neergelegd omdat zij op lange termijn
planden. Het Chinese nucleaire programma moet dienen om het regime en de
autoriteit van Mao te versterken. Die trek is onmiskenbaar. Maar het gaat hier ook
om een militair programma. Summier gezegd is de functie van het Chinese
kernwapen alsnog: propaganda en afschrikkingselement.
Peking plaatst de politiek meestal op het eerste plan. Het slagen van het nucleaire
programma dient tegelijk als ondersteuning van de algemene buitenlandse politiek
en als aanmoediging van de broedervolkeren uit de Derde Wereld.
Bij de aanvang van de Culturele Revolutie hadden Mao en het Centraal
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Comité officieel gesteld dat kernfysici en technologen buiten de ‘beweging’ zouden
blijven. Van hen werd verwacht dat zij zouden voortwerken. Geen enkele van hen
zou moeilijkheden krijgen op voorwaarde dat hij zich vér hield van het westerse
wetenschappelijk onderzoek en autonoom bleef navorsen. De werkelijkheid werd
vlug anders. De nucleaire sector kwam stilaan maar zeker in de maalstroom van
de Culturele Revolutie terecht. De officiële communiqués na geslaagde
proefnemingen begonnen te gewagen van ‘een grote overwinning’ en van ‘vruchtbare
resultaten van de grote proletarische Culturele Revolutie’. De Gedachten van Mao
zijn helemaal niet zo onfeilbaar als sommige maoïstische charismatici in het Westen
schijnen te geloven. Mettertijd werd een rechtlijnig verband gelegd tussen het
nucleaire programma en alle gebeurtenissen van het Chinese politieke leven. Bij
nader toezien blijkt duidelijk dat de data voor het houden van kernproeven zorgvuldig
werden uitgekozen in functie van het verloop van de Culturele Revolutie.
Het verslag van de eerste geslaagde kernproef (16 oktober 1964) werd nog
neutraal gehouden; de tweede kernproef (14 mei 1965) werd al voorgesteld als een
‘grote overwinning, dank zij de Gedachten van Mao’. Enkele dagen nadat
Tsjoe-en-Lai de Culturele Revolutie had aangekondigd (30 april 1966), had de derde
proefneming plaats. De twee volgende experimenten (27 oktober en 28 december
1966) werden voorafgegaan door de 11e zitting van het Centraal Comité van de
Communistische Partij.
In Januari 1967 maakten de revolutionaire comités zich meester van het bestuur
van het land. Vijf maanden later explodeert de eerste H-bom. Deze comité's zijn
aanvankelijk bedoeld als voorlopige machthebbers totdat de partij fundamenteel is
gereorganiseerd. Maar dat gaat moeizaam zijn weg. Daarom worden de successen
van het nucleaire programma vanaf 1968 geëxploiteerd in het voordeel van de
reorganisatie van de partij. De tweede proef met de H-bom (27 december 1968)
wordt een succes genoemd, mogelijk gemaakt dank zij de kundige inspiratie van
het 8e Centraal Comité. Bovendien gaat het om een geschenk van de kerngeleerden
aan het komende Nationaal Congres van de Partij (het 9e, dat de nieuwe
partijstatuten zou opstellen).
Met kracht worden de militaire elementen bij de Culturele Revolutie betrokken.
Ook zij die trouw waren gebleven aan de pro-Russische maarschalken, die in 1965
werden uitgeschakeld. Het leger moest opnieuw zijn image van revolutionaire
ruggegraat krijgen. Het is in dit verband belangrijk dat nogmaals geslaagde
kernproeven plaatsgrepen op de vooravond van de 20e verjaardag van de
Volksrepubliek. Het gaat namelijk tezelfdertijd om de verjaardag van de overwinning
van het Rode Leger op de troepen van Tsjang-Kai-Tsjek.
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Als kernmacht heeft Rood-China een belangrijke troef in handen om zich op te
werpen als vaandeldrager van de Derde Wereld. De leiders te Peking hoopten
heimelijk dat de Derde Wereld alle soelaas voor de eigen zwakheid zou vinden in
het feit dat één van hen zich had opgewerkt tot een bijna gelijkwaardige
gesprekspartner van de twee supermachten. Na de eerste proefnemingen in 1964
stroomden de felicitatie-telegrammen uit de Derde Wereld met karrevrachten binnen.
In hetzelfde jaar ondernam Tsjoe-en-Lai zijn triomfantelijke tocht door Afrika. Maar
't enthousiasme was van korte duur. Met het kernwapen kan je alle wegen op. Peking
verloor snel het geaccumuleerde krediet. Algauw bleek dat niet alle landen uit de
Derde Wereld even gelukkig waren met een Chinese Volksrepubliek als kernmacht.
Vooral het feit dat dit gecombineerd werd met de hang naar leiderschap van de
Derde Wereld werkte af en toe averechts. Daarom is Peking mettertijd ten opzichte
van de Derde Wereld tactischer gaan opereren. De infiltratie gebeurt momenteel
volgens selectieve criteria. Men is zich bewust geworden van de dubbelzinnige
waarde van het kernwapen. En wat nog belangrijker is - Peking begint stilaan maar
zeker de wetmatigheid van de nucleaire logica aan te leren. Niet omdat men het
graag doet, maar wel omdat men gewaar wordt dat die logica zich als het ware
vanzelf opdringt. Die facticiteit schrijft voor dat in de huidige omstandigheden
inmenging in de Arabische revolutie en in de Vietnamese oorlog het meest lonend
zijn. De vrees van de Sovjets dat de Arabieren zich tot Peking zouden wenden om
wapens te krijgen, wordt te Kaïro en Damascus handig uitgebuit door de meest
geëngageerde elementen. Maar vooral in Z.O. Azië moet Peking zijn volle gewicht
laten doorwegen omdat het daar geen andere dan de eigen invloed kan tolereren.
Daarom ziet Peking als enige oplossing van het Vietnamese probleem de totale
eliminatie van het Amerikaanse engagement. Op dit vlak is het kernarsenaal in twee
opzichten functioneel. Als propagandawapen moet het de Indochinese volkeren
duidelijk maken dat Peking zich als geloofwaardig concurrent van de Amerikanen
en Sovjets kan opwerpen. Maar de leiders te Peking weten ook dat Washington hen
verantwoordelijk stelt voor het aanslepen van het conflict en voor de mislukkingen
van de diplomatieke besprekingen te Parijs. Daarom kunnen de Chinezen de
mogelijkheid van een direct conflict met de USA niet uitsluiten. En dat houdt in dat
het Chinese kernwapen een tweede functie heeft: namelijk die van
afschrikkingselement.

Afschrikking
China heeft in de loop van de eeuwen tegenover zijn veroveraars de eenheid van
zijn beschaving kunnen handhaven. De Chinezen hebben doorgaans een
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levendige herinnering overgehouden aan de vernederingen welke zij in de 19e eeuw
hebben ondergaan van westerse indringers. Het bezit van het kernwapen zou een
middel kunnen zijn om een eventuele terugkeer naar dat onzalige verleden te
verhinderen. Daarvoor moet de soevereiniteit van Rood-China op soliede
grondslagen worden verzekerd en de veiligheid gewaarborgd.
De leiders van vandaag zijn vastbesloten de vergissingen uit het verleden definitief
onmogelijk te maken. Nog niet zo lang geleden werden China belangrijke territoria
ontnomen; van buitenaf werden onrechtvaardige verdragen opgelegd. Om daarmee
af te rekenen, pretendeert Peking zijn soevereiniteit nu op een voor altijd
oncontesteerbare basis te grondvesten. Ook daarvoor acht men het kernwapen een
bruikbaar middel.
In 1955 kregen de Chinezen van de Sovjets de toezegging van hulp bij hun
onderzoek naar het vreedzaam gebruik van atoomenergie. Die vorm van
samenwerking werd in 1957 uitgebreid tot de militaire sector. De Chinezen geloofden
ernstig dat de Sovjets hun belangrijke geheimen zouden delen in het kader van de
internationale communistische solidariteit. Maar de Quemoy-affaire van 1958 maakte
aan die illusies een abrupt einde. De Sovjet-Unie werd zich terdege bewust van het
gevaar dat zou ontstaan wanneer Peking het inderdaad in het hoofd zou halen
Formosa aan te vallen. Men wilde geen confrontatie met de USA. De Sovjets
weigerden pertinent China te helpen bij het aanbouwen van een eigen nucleaire
paraplu. In 1959 gaan zij nog verder en trekken alle vroeger gedane beloften aan
Peking in. Het is de periode waarin Moskou streeft naar een politiek van beperking
van kernproeven, de eerste stap naar de non-proliferatie.
Op dat ogenblik was de situatie voor Peking de volgende: ofwel speelde men het
spel van de non-proliferatie zoals Moskou het eiste en zocht men zijn veiligheid in
de afschrikkingsmacht van het Sovjet-kernpotentieel, ofwel moest men eigen paden
bewandelen. De Quemoy-affaire maakte echter duidelijk dat de Chinezen niet van
plan waren zich door de Sovjets te laten betuttelen. En enkele jaren later bracht het
Chinees-Indische incident een nieuw bewijs voor het feit dat de Sovjets niet bereid
waren zich blindelings aan de kant van Peking te scharen.
Peking opteerde voor het andere gedeelte van het alternatief en besloot een eigen
kernmacht op te bouwen. De herinneringen aan het verleden waren niet de enige
stimulans om die weg op te gaan. Ook de situatie waarin China zich op dat ogenblik
bevond, was mede-bepalend. Uit de UNO buitengesloten, onderworpen aan een
economisch embargo door de USA, ongerust over de Amerikaanse aanwezigheid
in de Stille Oceaan en de onvoorwaardelijke steun aan Formosa, vreesden de
Chinezen niet minder de heimelijke oogmerken van de Sovjets. Het vervolg van het
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verhaal heeft de diepere gronden van de Sovjet-Chinese grensgeschillen blootgelegd.
Peking verwierp de Bresjnew-doctrine.
Als kernmacht wil China zijn plaats tussen de wereldgendarmes veroveren. De
nervositeit bij het ontwikkelen van het nucleaire programma getuigt van die ambitie.
Die ambitie kan vrij vlug werkelijkheid worden. Men moet er zich terdege van bewust
zijn dat de status van kernmacht niet zozeer afhankelijk is van de kwantiteit van de
kerntuigen als wel van de kwaliteit van een ‘voldoende’ aantal, onafhankelijk van
het feit of de eventuele tegenstrever er enkele honderdtallen meer bezit. De Fransen
hebben dat trouwens ook begrepen. Het belang van de kwantiteit van het
wapenarsenaal was determinerend in de Clausewitz-tijd van de uitsluitend
conventionele bewapening. Sindsdien is er in de bewapening een fundamentele
kwalitatieve verandering gebeurd.
De Chinese leiders houden niet op, het defensieve karakter van hun kernpotentieel
te onderstrepen. Die poltiek is een essentieel onderdeel van hun globale strategie.
Het bestaande kernarsenaal heeft inderdaad nog altijd een vrij zwakke offensieve
capaciteit en kan derhalve voorlopig enkel een afschrikkingsfunctie vervullen.
Hetzelfde geldt voor de Franse force-de-frappe. Met dit verschil evenwel dat de
Fransen hun kernmacht stilaan maritiem beginnen uit te bouwen, iets wat de
Chinezen tot nog toe niet doen. Het is nu eenmaal zo dat het verleggen van de
kernmacht naar het maritieme medium de offensieve waarde gevoelig verhoogt,
vooral wat betreft de eigen onkwetsbaarheid tegenover het terugslaan van de vijand.
Maar daarnaast zou het Chinese kernarsenaal ook kunnen worden aangewend om
druk uit te oefenen op balorige buurlanden. Daarom blijft India gekant tegen het
Non-proliferatie Verdrag, dat weliswaar werd ondertekend maar niet geratificeerd.
Het is duidelijk dat de Chinezen alles in het werk stellen om hun vooralsnog
beperkt kernwapen zo vlug mogelijk volwaardig uit te bouwen. Op het stuk van
ballistische vectoren en de miniaturisatie van H-bommen is men op korte tijd goed
opgeschoten. Zodat men zich de vraag kan stellen of de Chinezen er misschien
toch eens aan zullen denken hun kernwapens voor andere doeleinden dan louter
dissuasieve aan te wenden? Dat is een bijzonder moeilijk punt, waaraan de politieke
astrologen een vette kluif hebben. Er zijn lieden die het antwoord in het verleden
gaan zoeken. Zij wijzen erop dat China nooit territoriaal-expansionistische plannen
heeft gekoesterd, maar zich altijd tevreden stelde met culturele uitstraling en
dominering. Dat is een vrij zwak argument wanneer men bedenkt dat er tussen het
oude China en het nieuwe een abrupte kloof op ideologisch gebied gaapt. Beide
structuren zijn bijna onvergelijkbaar. De Vietnamezen, die het toch best moeten
weten, zijn zich van die fundamentele ommekeer zeer goed
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bewust. Zelfs in Hanoi. Anderzijds is de taal van de Chinese leiders uitermate
oorlogszuchtig. Maar ook daar moeten wij ons niet op blind staren. Zelfs Mao weet
best dat niet alles kan worden gedaan wat wenselijk is.
De roekeloze woordenpraal van de Chinese leiders in het verleden kon doen
veronderstellen dat zij bereid waren enorme risico's te nemen, zelfs ten koste van
hun eigen onderdanen (wat sommige landen van de Derde Wereld tot de bedenking
bracht dat het in Peking dan toch maar om een communisme van bedenkelijk allooi
gaat). Louter ‘technisch’ gezien is China inderdaad het enige land ter wereld dat
een nucleaire holocaust zou kunnen ‘overleven’. Mao en Lin Piao hebben meermaals
gezegd: ‘Zelfs als de helft der Chinezen in een kernoorlog met de imperialisten en/of
met de revisionisten wordt uitgeroeid, blijven er altijd nog zo'n 400 miljoen over om
de internationale maoïstische maatschappij uit te bouwen’. Er werd echter nooit
gezegd hoe dat praktisch allemaal in zijn werk zou gaan. Alhoewel daar onmiddellijk
moet aan worden toegevoegd dat de Chinezen bij een spasmodisch conflict minder
hebben te verliezen dan de Amerikanen en de Sovjets. Men zal het eigen bestaan
gemakkelijker op het spel zetten naarmate men minder ‘heeft’.
Ook aan dergelijke verschrikkelijke bedreigingen moet men niet al te zwaar tillen.
Toch zijn zij verontrustend genoeg als men ze vergelijkt met bepaalde trekken van
het maoïsme. Alles wat nodig is om tot een wereldrevolutie te komen, moet volgens
Mao voor ‘onvermijdelijk’ worden gehouden, met inbegrip van de ‘rechtvaardige’
oorlog. Onrechtvaardige oorlogen zijn die welke de imperialistische en revisionistische
belangen dienen. De Chinezen - aldus Mao - moeten permanent klaar staan om
deel te nemen aan elke rechtvaardige oorlog.
Op korte termijn zal zich dat probleem waarschijnlijk niet stellen. Gewoon omdat 't
zich niet kán stellen. Maar het blijft latent bestaan. Het is daarom belangrijk te weten
of de Chinezen in de toekomst bereid zullen zijn minder in termen van doctrinele
onbuigzaamheid te redeneren dan in termen van nucleaire
mede-verantwoordelijkheid. De Sovjets hebben die evolutie ook willens nillens
doorgemaakt. Anders uitgedrukt: zal de logica van de nucleaire afschrikking zich,
ondanks de doctrinele stellingnamen, uiteindelijk aan Peking opdringen?
Waarschijnlijk zal het in die richting gaan, tenminste wanneer de nucleaire logica,
zoals die vandaag geldt, geen radicale veranderingen ondergaat. Dat laatste kan
gebeuren wanneer de bewapeningswedloop aanhoudt, er nieuwe technologische
uitvindingen worden gedaan of wanneer één van de kernmachten een middel vindt
om ongestraft een nucleair conflict uit te lokken.
Al met al kan nu reeds worden vastgesteld dat bepaalde ideologische stand-
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punten van Peking in regelrechte contradictie staan met bepaalde opvattingen over
de nucleaire ontwapening.

Geprovoceerde nukkigheid
Peking heeft steeds geweigerd deel te nemen aan besprekingen over de reductie
van de kernbewapening. Pertinent hebben de Chinese leiders hun ongenoegen
geuit over alle verdragen met betrekking tot deel-aspecten van deze omvangrijke
aangelegenheid. Ofschoon steeds maar verder wordt getimmerd aan het eigen
kernarsenaal, houden de Chinese leiders niet op te proclameren dat hun uiteindelijke
doel is, alle kernwapens te verbieden en te vernietigen. Op het eerste gezicht is
men geneigd daarin een flagrante contradictie te zien. Deze is echter schijnbaar.
De Chinezen willen op die paradoxale manier te kennen geven dat zij het principe
van de algehele nucleaire ontwapening steunen, maar bezwaren hebben tegen de
modaliteiten die door de andere kernmachten worden vooropgezet. China heeft
hierover namelijk een eigen conceptie.
Sinds het einde van Wereldoorlog II houdt de UNO zich bezig met de nucleaire
ontwapening. In de aanvangsfase beperkte men zich tot het simpele zoeken naar
formules om het gebruik van de atoomenergie onder controle te brengen. Op dat
ogenblik bezaten de USA het monopolie. En één van de dominanten van de
Amerikaanse politiek bestond er toen in, te beletten dat de know-how prolifereerde.
Weken zij één enkele keer van die stelregel af, dan moest het gebeuren onder een
waterdichte controle door Washington. Het doel was, te vermijden dat - onder de
dekmantel van een ‘vreedzaam gebruik’ van de atoomenergie - het ‘geheim’ van
de bom zou worden verspreid. Sommige Amerikaanse politici dachten dat dit volstond
om de status quo voorlopig in stand te houden. Het probleem van de beperking van
de nucleaire bewapening werd toen niet geïsoleerd gezien maar wel in het
vooruitzicht van latere fases, nadat een dispositief voor de controle zou zijn opgericht.
Met dat doel werd in 1946 de Commissie voor de Kernenergie van de UNO
opgericht. China bevond zich op dat ogenblik in volle burgeroorlog. Een
vertegenwoordiger van Tsjang-Kai-Tsjek werd uitgenodigd om in de Commissie te
zetelen. Enkel en alleen omdat China krachtens het UNO-Handvest behoorde tot
de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad. Dit feit op zichzelf zette bij de
Rood-Chinezen kwaad bloed. Zij moesten toezien hoe hun voornaamste rivalen
betrokken werden bij de werkzaamheden voor een internationale controle op de
nucleaire bewapening. De oppositie van de Sovjets tegen de oplossingen die de
meerderheid van de Commissie voorstelde, maakte dat het gremium zijn taak niet
naar behoren kon vervullen. In 1948 werden de activiteiten van de Commissie
gestaakt.

Streven. Jaargang 24

806
Op het ogenblik dat Rood-China de controle over het continent krijgt (1 oktober
1949) heeft Peking niets dan misprijzen voor het nieuwe wapen van het Westen.
Dat jaar 1949 is belangrijk onder een dubbel oogpunt: de eerste kernontploffing
grijpt plaats in de Sovjet-Unie en de USA verliezen hun monopolie-positie. Van dan
af gaan de voorstellen voor universele controle in de koelkast. De supermachten
worden meer realistisch, zij gaan pogen de ontwikkeling van het kernwapen te
beperken alleen nog op gebieden die met de bestaande middelen controleerbaar
zijn. Op die manier hoopte men elke proliferatie af te remmen. Gedurende deze
periode van hooguit tien jaar ontstaan tevens de Franse en Britse kernmachten.
Deze periode is gekarakteriseerd door de inspanningen die de twee Groten onder
de auspiciën van de Uno doen om de wilde groei van de nucleaire proefnemingen
in de hand te houden. Als eindpunt noteren wij het verdrag over de partiële Test-stop
van 5 december 1963, ook Verdrag van Moskou genoemd. Juist op dat ogenblik
brengt Peking zijn eerste A-bom tot ontploffing. Aan de oproep van het Verdrag van
Moskou wordt niet het minste gehoor verleend. Daarvoor waren verschillende
redenen.
Vooreerst zou toetreding niet hebben toegelaten het eigen nucleaire programma
voort te zetten. En dat bleek nu juist wel noodzakelijk te zijn. In het Verdrag van
Moskou zag Peking een eerste teken van het komende Amerikaans-Sovjet
condominium ten koste van China en andere kandidaat-kernmachten. Voegt men
daarbij dat de onderhandelingen die tot het Verdrag van Moskou leidden, grotendeels
in het kader van de UNO werden gevoerd (Ontwapeningsconferentie van Genève),
dan begrijpt men onmiddellijk dat men te Peking niet enthousiast kon gaan doen.
Heel gerust waren de Chinese leiders er toch niet op. Zij vreesden immers kritiek
op te lopen vanwege sommige gedeelten van de publieke opinie. Des te meer omdat
Peking voordien de Verklaring van Bandoeng had ondertekend, een document dat
alle landen vraagt hun nucleaire proefnemingen te staken, een van de paradepaarden
van de Derde Wereld.
Op 31 juli 1963, d.i. 5 dagen vóór de ondertekening van het Verdrag van Moskou,
maakte het agentschap Nieuw China een verklaring publiek waarin men de Chinese
kijk op het probleem van de nucleaire ontwapening kan terugvinden. Die visie is
inderdaad uniek, tenminste in haar oorspronkelijke vorm. Wat niet betekent dat ze
voor alle toekomst dogmatisch behoeft te blijven.

Een eigen visie
Tot op de dag van vandaag althans kan worden gezegd dat die visie niet is
veranderd. Schematisch kan zij worden teruggebracht tot een tweetal pun-
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ten: 1) de weigering om het probleem van de non-proliferatie van kernwapens te
scheiden van dat van de ontwapening in het algemeen; 2) de weigering buiten het
kader van een wereldconferentie over die problematiek te discussiëren.
De Chinese thesis gaat uit van de idee dat men niet kan spreken van beperking
van kernwapens zolang men alleen maar verhindert dat nietnucleairen zich
kernwapens aanschaffen. Ook de arsenalen van de kernmachten moeten worden
afgebroken en de installaties voor fabricage en proefnemingen ontmanteld. Die
houding is niet helemaal origineel. De Sovjet-Unie kwam met dezelfde voorstellen
voor de dag toen zij nog niet over een volwaardig arsenaal beschikte. Frankrijk nam
een soortgelijke houding aan. En meer recentelijk hebben sommige neutrale landen
te Genève een analoog standpunt verdedigd, meer bepaald India, ofschoon dit land
de nucleaire politiek van Peking blijft veroordelen. De chef van de Indiase delegatie,
Trivedi, vergeleek op 15 februari 1968 de situatie van de kernmachten die het
non-proliferatie verdrag wilden ondertekenen, met die van de Mongoolse keizer ‘die,
zelf een dronkaard, het verbruik van alcohol in heel het imperium verbood’.
Het Chinese voorstel suggereert de meest radicale formule: vernietiging van alle
kernwapens en van de vectoren die ze moeten vervoeren; ontmanteling van de
research-centra, de fabrieken en de laboratoria. Kortom, de Chinezen weigeren
elke andere oplossing buiten die van de totale destructie.
Bepaalde verklaringen van Sovjet-premier Kosygin voor de Geneefse
Ontwapeningsconferentie lijken sterk op deze categorische formulering. De Sovjets
hebben hun standpunt sinds 1946 gewijzigd (in tegenstelling tot Peking) en
aanvaardden akkoorden af te sluiten over de beperking van de kernproeven en de
non-proliferatie, zonder voorafgaande nucleaire ontwapening. Deze laatste kwestie
werd te Genève weliswaar in de marge behandeld, maar ondanks de fraseologie
van de Sovjets bleken dezen in de praktijk weinig geneigd om achter dit punt veel
spoed te zetten.
De Sovjets konden immers niet anders. Zij weten best wat zij aankunnen en wat
niet. Ondanks hun principiële stellingname ten voordele van algehele ontwapening,
hebben zij zich in de praktijk dikwijls bijzonder soepel en genuanceerd getoond.
Van uitzonderlijk belang is dat zij de noodzaak aanvaarden van een vorm van
controle op elke te nemen maatregel. Het moeilijke controverse-punt t.o.v. de USA
is van praktische aard: hoe dient de controle in werkelijkheid te worden doorgevoerd?
Daarentegen spreekt Peking nergens over internationale controlemaatregelen om
toe te zien dat de te ondernemen stappen in het ontwapeningsproces volgens de
regels van de afspraken worden ondernomen. In nog sterkere mate dan eertijds de
Sovjets beschouwen de Chinezen elke vorm van internationale controle als
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een middel om aan spionage te doen. In zekere zin terecht, stelden zij dat bij
dergelijke controle de zwakste partij steeds aan het kortste eind zal trekken.
Hier stoten wij echter ook op het utopische karakter van de Chinese voorstellen.
Zij zijn onuitvoerbaar: met het verdwijnen van de kernwapens wordt immers de
kennis over hun aanmaak niet ongedaan gemaakt. Die regel geldt overigens niet
alleen voor de kernwapens maar ook voor de conventionele bewapening; ook
emotionele pacifisten moeten daar terdege rekening mee houden.
Sovjets en Chinezen zijn het evenmin met elkaar eens over het aantal deelnemers
aan een wereldconferentie over de nucleaire ontwapening. Het Westen en de Sovjets
menen dat het de bestaande kernmachten toekomt te bepalen hoe het probleem
van de beperking der kernwapens dient te worden opgelost. Peking daarentegen
vindt dat alle staten aan het forum moeten deelnemen. In 1964 heeft Tsjoe-en-Lai
in die zin een uitnodiging gestuurd aan een honderdtal regeringschefs. Zijn voorstel
werd niet au sérieux genomen. Slechts enkele landen van 't Warschaupakt haakten
erop in. Britten, Amerikanen en Fransen wuifden de suggestie galant weg. Het
Chinese voorstel is inderdaad abortief omdat de efficiëntie van een forum omgekeerd
evenredig staat tot het aantal deelnemers. Ook dat heeft de praktijk al ten overvloede
geleerd. Sinds de UNO-Commissie voor de Kernenergie in 1952 werd uitgebreid
tot een wereldgremium werd zij steriel. Daarom werd in 1959 in de marge van de
UNO een beperkt orgaan opgericht, de Ontwapeningsconferentie van Genève. En
het dient te worden gezegd dat alle partiële oplossingen die wij nu kennen, aan dat
beperkt gremium zijn te danken. Ondanks dat alles blijft Peking koppig aan de eigen
optiek vasthouden. De Chinezen hebben zelfs geweigerd deel uit te maken van een
directorium van de vijf kernmachten, een voorstel dat in 1964 door de USA werd
gedaan en de steun kreeg van De Gaulle. Nog minder duidelijk is Pekings obstinate
weigering om daadwerkelijk mee te werken aan de Conferentie van de
Niet-Nucleairen (1968), die nu toch al 93 leden groepeert.
De moedwilligheid van Peking heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het al
te lang in quarantaine werd gehouden. Daaraan heeft de Amerikaanse diplomatie
in niet geringe mate schuld. Het is maar goed dat Nixon nu, onder invloed van de
theoreticus van het machtsevenwicht, Henry Kissinger, begint in te zien dat de tijd
van de militaire bipolariteit voorbij is. Met China zal - hoe dan ook - rekening moeten
worden gehouden. Wij zijn een heel eind verwijderd van de tijd dat Mac Namara
nog praalhanzerig kon verklaren dat de ‘Franse en Chinese kernwapens tegelijk
nutteloos, onefficiënt én gevaarlijk zijn’.
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Het XXIVe Partijcongres van de Communistische Partij van de
Sovjet-Unie
L.L.S. Bartalits
De betekenis van het XXIVe partijcongres ligt in de eerste plaats daarin, dat de
binnen- en buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie voor de eerstvolgende vier à
vijf jaren wordt vastgesteld. In de tweede plaats worden het Centraal Comité en zijn
uitvoerende organen - het Politbureau, het Secretariaat van het Centraal Comité en
het Comité voor Partijcontrole - gekozen. De persoonlijke samenstelling van deze
organen is van doorslaggevende betekenis voor de planning en uitvoering van de
politiek der Sovjet-Unie.
Alle politieke beslissingen tussen de beide partijcongressen worden in het zgn.
‘Führerkollektiv’ genomen, dat door de elf leden van het Politbureau wordt gevormd.
Die worden bijgestaan door negen kandidaatleden. Met de tien leden van het
Secretariaat van het Centraal Comité en de twaalf leden van het presidium van de
ministerraad vormen zij de opperste partijen staatsleiding van de Sovjet-Unie.
Als belangrijkste beslissing die het ‘Führerkollektiv’ sinds het XXIIIe partijcongres
(in 1966) had genomen, mag de onderdrukking van de Tsjechoslowaakse
hervormingsbeweging genoemd worden. Deze interventie betekent, na Chroesjtsjovs
destalinisatiecampagne, de beslissende wending in de naoorlogse ontwikkeling van
de Sovjet-Unie. Enerzijds verbeterde de interventie de militair-strategische positie
van de Sovjet-Unie en daarmee maakten Breznjev en Kosygin het voeren van een
flexibele west-politiek mogelijk. Anderzijds betekent zij een opgeven van de door
het XXe partijcongres ingeleide hervormingspolitiek.

Historisch overzicht: belangrijkste partijcongressen
Op het eerste partijcongres in maart 1898 te Minsk hebben negen gedelegeerden
van zes sociaal-democratische organisaties een Russische Sociaal-democratische
Arbeiderspartij opgericht. Op het Tweede Partijcongres in 1903 te Brussel, later te
Londen, slaagde Lenin erin een meerderheid voor
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zijn conceptie van een gedisciplineerde kaderpartij van intellectuele
beroepsrevolutionairen te verkrijgen.
Tijdens het Tiende Partijcongres in maart 1921 werd het verbod van fractievorming
binnen de partij uitgevaardigd. Tegelijkertijd liberaliseerde men het economisch
leven door middel van invoering van een nieuwe economische politiek. Het Vijftiende
Partijcongres in december 1927 heeft besloten om de landbouw te collectiviseren
en keurde het Eerste Vijfjarenplan ter bevordering van de industrialisatie der
Sovjet-Unie goed. Van de gedelegeerden op het Zestiende Partijcongres waren na
de zuiveringen van Stalin slechts 2% op het Achttiende Partijcongres in 1939
aanwezig.
Van 1939 tot 1952 werd geen Partijcongres bij elkaar geroepen. Op het
Negentiende Partijcongres in 1952 werd de latere liberalisering van de Sovjet binnenen buitenlandse politiek door Stalin en Malenkov voorbereid. Chroesjtsjov maakte
op het Twintigste Partijcongres de destalinisatie bekend en op het Tweeëntwintigste
Partijcongres werden zowel een nieuw partijprogram als een nieuw partijstatuut
aangenomen.

Voorbereiding van het XXIVe Partijcongres
De voorbereidingen van het Partijcongres hebben erop gewezen dat in de
Sovjet-Unie niet alles volgens plan verloopt. Partijcongressen in de verschillende
1
deelrepublieken moesten bij herhaling uitgesteld worden . Tijdens de congressen
in de 14 Sovjet-republieken hielden de eerste partijsecretarissen hun eigen
redevoering. Dat waren lange en saaie verklaringen, waarvan de pers in Moskou
2
als gewoonlijk slechts korte samenvattingen publiceerde . Volgens de Joegoslavische
publiciteitsmedia verdienen echter de volledige teksten een zorgvuldig onderzoek.
Naar de woorden van Victor Zorza vielen deze toespraken uiteen in twee duidelijk
3
te onderscheiden groepen: redevoeringen die Brezjnev alle eer gaven en die dat
niet deden. Sjelest, de Oekraïnse partijsecretaris en lid van het Politbureau, was de
exponent van de laatste groep. Zijn redevoering bevatte tekenen van afwijzing van
de meest belangrijke beleidskwesties waarmee Brezjnev zich heeft geïdenticifeerd,
zaken waaraan Koenayev nadrukkelijk zijn goedkeuring hechtte. In vele andere
redevoeringen trof men eveneens deze samenhang aan tussen eerbetuigingen aan
Brezjnev en verdediging van zijn beleid, of een koele houding tegenover beide.
Terwijl de Brezjnev-aanhangers met rustige zelfverzekerdheid over het

1
2
3

Neuer Weg (Boekarest), 19 maart 1971.
Borba (Belgrado), 25 maart 1971.
Waarvan de rede van Koenayev, eerste partij-secretaris van Kazackstan, de meest extreme
was.
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Sovjet buitenlands beleid handelden, sprak Sjelest op alarmerende en aggressieve
toon over de wereldsituatie, alsof hij wilde zeggen dat de Sovjet-Unie zich niet fel
4
genoeg teweer stelde tegen de westelijke aanslagen op haar veiligheid . Als enige
van de 14 partijsecretarissen lanceerde hij een duidelijke aanval op de revisionisten,
zonder die aanval te neutraliseren door de gebruikelijke veroordeling van de
5
dogmatisten . Sjelests invloedrijke positie en het karakter van zijn redevoering doen
6
vermoeden, dat hij een machtige anti-Brezjnev-groep achter zich heeft .
Op het terrein van de binnenlandse politiek wees Sjelest met trots op de speciale
aandacht die de Oekraïnse partijleiding aan de zware industrie wijdt. Nu is de
verzwakking van het accent op de zware industrie het meest opmerkelijke aspect
van het nieuwe vijfjarenplan van Brezjnev. Uit de Sovjet pers viel op te maken, dat
de discussie over deze zaak een der belangrijkste oorzaken was van het uitstel van
7
het congres . Sjelests conservatieve opstelling in deze kwestie past bij zijn evidente
afkeer van de meer gematigde facetten van de Sovjet buitenlandse politiek. De
meer progressieve Sovjet staatslieden kunen daarentegen worden herkend aan
hun medewerking aan economische hervormingen die, door de decentralisatie in
het besluitvormingsproces, tenderen naar verzwakking van het machtsmonopolie
8
van de partij .
Het ambitieuze hervormingsprogramma dat Brezjnev en Kosygin vijf jaar geleden
introduceerden, werd onder conservatieve druk geleidelijk uitgehold tot een bleke
schaduw van zichzelf. Het wordt thans in het nieuwe vijfjarenplanontwerp van 1971
9
tot 1975, dat met grote vertraging is gepubliceerd, nauwelijks meer genoemd .
De meeste sprekers op de partijcongressen in de Sovjet-republieken die Brezjnev
hulde brachten, wezen tevens met nadruk op de resultaten van de economische
10
hervorming . Maar Sjelest en enige anderen noemde die slechts in het voorbijgaan,
hoewel hun redevoeringen de vorm hadden van een rapport over de afgelopen vijf
jaar en er in dit tijdsbestek een periode is geweest waarin de reorganisatie van de
economie de voornaamste bezigheid van alle Sovjetleiders was. Sjelest en zijn
politieke bondgenoten willen deze periode kennelijk liever vergeten, terwijl anderen
wilden aantonen dat het vraagstuk van de economische hervorming allerminst een
afgedane zaak was.

4
5
6
7
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9
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Weg und Ziel, maart 1971, p. 19.
La Nouvelle Critique, maart 1971, p. 26.
The Guardian, 30 maart 1971.
Társadalmi Szemle (Budapest), februari 1971, p. 97.
The Guardian, 30 maart 1971.
Neue Zürcher Zeitung, 27 maart 1971.
Lupta de Clasa (Boekarest), maart 1971, p. 32.
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Op de partijvergaderingen in de verschillende Sovjetrepublieken werd ook
opgeroepen tot de strijd tegen het nationalisme, tegen het vasthouden aan
godsdienstige gebruiken, tegen onrust van de jeugd en tegen zogenaamde
kapitalistische invloeden van buitenaf - hetgeen wijst op moeilijkheden onder de
niet-Russische nationaliteiten, die samen meer dan 50% van de totale bevolking
11
der Sovjet-Unie uitmaken .

Interne problemen van de communistische wereldbeweging
Het Vierentwintigste Partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie
is formeel een jaar te laat begonnen. Het uitstel van het Partijcongres heeft geen
adempauze en verlichting gebracht voor de leiders van het Kremlin. De opstand
van de Poolse arbeiders in december 1970 en de daarmee samenhangende mutaties
in de partij- en regeringsleiding te Warschau hebben de grondslagen van het
Sovjetblok doen wankelen en dreigden een crisis uit te lokken, gevaarlijker dan de
Praagse lente van 1968. De tot voor kort door Moskou getoonde koelheid jegens
Gierek maakte het Brezjnev moeilijk de harmonie binnen de socialistische
gemeenschap te demonstreren. Een soortgelijke crisis als in Polen schijnt zich
12
overigens ook in de Mongoolse Volksrepubliek af te tekenen . Ook het besluit van
de Sovjet regering om in alle Oosteuropese landen haar ambassadeurs te vervangen
13
diende om een vertrouwenscrisis te voorkomen . De nieuwe ambassadeurs zullen
minder dan hun voorgangers een eigen politiek voeren, geen min of meer illegale
relaties onderhouden met orthodoxe communisten in die landen en tenslotte Moskou
14
beter inlichten over de problemen in de landen waar zij geattacheerd zijn .
Het Sovjet streven naar eenheid van de communistische wereldbeweging door
middel van verbetering van de betrekkingen met Peking heeft een zware slag
gekregen toen de Chinezen op 18 maart naar aanleiding van de herdenking van de
Parijse Commune van 1871 de heren Brezjnev en consorten beschuldigden van
15
revisionisme, sociaalfascisme en verraad aan het marxisme-leninisme .

Schaduw van Mao Tse-Toeng
De schaduw van Mao Tse-toeng valt derhalve over dit partijcongres. De herinnering
aan de strijd bij de Oessoeri twee jaar geleden wordt door
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Neue Zürcher Zeitung, 27 maart 1971.
Borba (Belgrado), 19 maart 1971.
Die Presse, 22 maart 1971.
N.R.C. Handelsblad, 22 maart 1971.
Zeri i Popullit (Tirana), 19 maart 1971.
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Peking levend gehouden. De hernieuwde activiteit van de Chinese Volksrepubliek
en de diplomatieke successen van premier Tsjoe En-lai in Pjongjang en Hanoi, de
Chinese verzoening met Joegoslavië, de uitbreiding van de betrekkingen met
Roemenië en de Chinese acties in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika
doorkruisten het streven van Brezjnev om tot één anti-imperialistisch front te komen
onder leiding van de Sovjet-Unie. Het door Brezjnev en Kosygin gebruikte beeld
van ‘onderhandelingen met alle plaatsen ter wereld’ is gedurende de laatste maanden
nogal verbleekt. Want de grensonderhandelingen met de Chinese Volksrepubliek
zijn in een crisis geraakt en de onopgeloste kwestie van de Koerilen staat een
toenadering tot Japan in de weg. Het Sovjetvoorstel van een veiligheidssysteem
voor Azië lokte maar weinig respons uit. De SALT-onderhandelingen met de
Verenigde Staten, thans in hun derde ronde te Wenen, slepen zich voort. Het verdrag
van Moskou van 12 augustus 1970 heeft, met uitzondering van de toenemende
politieke tegenstellingen in de Bondsrepubliek, nog maar weinig veranderd in
West-Europa. De vier-mogendheden-besprekingen over Berlijn zijn vastgelopen en
16
de Europese Veiligheidsconferentie blijft daarom een toekomstbeeld .

Imperialistische omsingeling
Praktisch alle problemen waarmee de Sovjetleiders thans zijn geconfronteerd kan
men als volgt samenvatten: ‘Wie kann im Zeitalter der Raketen und Computer der
technisch-wissenschaftliche Fortschritt gewährleistet werden ohne dass gleichzeitig
westlichbürgerliches Gedankengut den Marxismus-Leninismus aushölt, ohne dass
Wissenschaftier aller Sparten die Forderung nach Freiheit der Forschung erheben,
ohne dass Intellektuelle und Künstler die Freiheit des Wortes verlangen? Computer
sind ihrem Wesen nach Revisionisten. Sie stehen jeder starren Ideologie im Wege,
denn sie sind nur brauchbar, wenn sie mit wahrheitsgetreuen Informationen und
17
nicht mit Dogmen gefüttert werden’ . Daaruit volgt logischerwijze dat de partijleiding,
die de technologisch-wetenschappelijke ontwikkeling stoppen kan noch wil, een
permanente ideologische strijd moet voeren. Tegenover de offensieve
coëxistentiepolitiek naar buiten staat een defensieve binnenlandse politiek. Onder
de leuze van de strijd tegen het revisionisme kan men gemakkelijk spreken van
onvoorwaardelijke klassenstrijd tussen de twee grote, vijandelijk tegenover elkaar
staande blokken, of van imperialistische omsingeling.

16
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Neue Zürcher Zeitung, 27 maart 1971.
Die Weltwoche, 2 april 1971.
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Rede van Brezjnev
Op krachtige, maar bij verrassing ook zeer verzoenende wijze heeft de
algemeen-secretaris van de Sovjet Communistische Partij op 30 maart de Chinese
Volksrepubliek en Washington opgeroepen de betrekkingen met het Kremlin in de
toekomst te verbeteren. Tevens stelde hij een wereldconferentie voor over de
ontwapening, waaraan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de Chinese
Volksrepubliek, Frankrijk en de Sovjet-Unie zouden moeten deelnemen.
In zijn zes uur durende toespraak bij de opening van het XXIVe partijcongres
verwierp Brezjnev echter tegelijk krachtig de lasterlijke verzinsels die Peking over
de Sovjet-Unie meende te moeten verspreiden en waarschuwde hij de Verenigde
Staten dat Moskou Amerikaanse agressiedaden niet kan negeren. Brezjnev hield
de Bondsregering de mogelijkheid voor dat uitstel van de ratificatie van het Verdrag
van Moskou van 12 augustus 1970 een verstoring van de verbeterde wederzijdse
betrekkingen zou opleveren en tevens een verslechtering van het politieke klimaat
in Europa.
In dit verband zei de woordvoerder van de Bondsregering, Ahlers, dat Bonn eerst
dan met de procedure van ratificatie zal beginnen wanneer de vraagstukken
betreffende Berlijn zijn opgelost. Verbetering in de betrekkingen met de DDR hangt,
volgens Ahlers, af van de bereidheid rekening te houden met de bijzondere situatie
in Duitsland en van de bereidheid het lot van Duitsers aan beide zijden van de grens
18
te vergemakkelijken .
Aan de bijna 5000 afgevaardigden van de 14 Sovjetrepublieken en de 101
delegaties van communistische en arbeiderspartijen uit ongeveer 90 landen legde
Brezjnev vervolgens zijn omvangrijk vredesprogram voor, bedoeld als bijdrage aan
de strijd voor de vrede en de internationale samenwerking. In details ziet het program
van de eerste secretaris van de Sovjet Communistische Partij er als volgt uit.
a. Streven naar een politieke regeling in Indo-China en het Midden-Oosten; volledig
gebruik maken van de mogelijkheden van de Verenigde Naties bij het keren van
alle agressie en het verwerpen van gebruik van geweld bij het regelen van
internationale geschillen. Bilaterale en regionale niet-aan-valsverdragen zouden
moeten worden gesloten.
b. Definitieve erkenning van de naoorlogse grenzen in Europa, het bijeenroepen
van een Europese veiligheidsconferentie en het ontmantelen van de
verdragsorganisatie van Warschau en de NATO als militaire blokken.
c. Het sluiten van verdragen tot het verbieden van ABC-wapens, het streven naar
een verbod op ondergrondse kernproeven, het instellen van
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atoomvrije zones en het bijeenroepen van een ontwapeningsconferentie van de vijf
kernmogendheden: de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, China, Frankrijk en
Groot-Brittannië.
d. Het bijeenroepen van een wereldconferentie voor het opheffen van de
buitenlandse militaire steunpunten en het verminderen van troepencontingenten in
alle spanningsgebieden. Onderhandelingen beginnen over een vermindering van
militaire uitgaven, vooral van de grote mogendheden.
e. Consequente uitvoering van de besluiten der Verenigde Naties tot afschaffing
van de nog bestaande koloniale regimes en het veroordelen en boycotten van
racistische en apartheidsdemonstraties.
f. Het uitbreiden van de internationale samenwerking op alle gebieden, zoals
bijvoorbeeld de milieuvervuiling, de bodemschatten, het verkeer en de verbindingen,
19
de bestrijding van ziekten en het onderzoek in de ruimte of in de oceanen .
Na de uiteenzetting van het program legde Brezjnev er wel de nadruk op dat de
principiële internationale doeleinden van het socialistische blok o.l.v. de Sovjet-Unie
niet zijn gewijzigd. Hij bewees dit met zijn verklaring over de inval van de troepen
der vijf Warschaupactlanden in Tsjechoslowakije, augustus 1968. Brezjnev zei:
‘onder de buitengewone omstandigheden die door krachten van het imperialisme
en de contrarevolutie waren geschapen, moesten wij vanuit ons klassebewustzijn
zo handelen, uit liefde tot het internationale socialisme en uit zorg voor de belangen
20
van onze staten voor de toekomst van het socialisme en de vrede in Europa’ .
Over de Chinese Volksrepubliek zei Brezjnev niets dat niet was verwacht. Hij
veroordeelde de lasterlijke aantijgingen van Peking ten opzichte van Moskou en
wees erop dat de Communistische Partij en de regering van de Sovjet-Unie altijd
hun uiterste best hebben gedaan om een betere verhouding met Peking te
21
verkrijgen .
Brezjnev heeft het eerste deel van zijn toespraak uitsluitend aan buitenlandse
politieke thema's gewijd. Hoewel zijn uiteenzettingen in drie grote complexen - het
Sovjetblok, de wereld buiten Europa en Europa - werden verdeeld, ‘fehlte es an
einer scharfen Analyse und an einem klaren Aufbau. Langatmige Darstellungen
und Widerholungen bekannter Phrasen schwächten die Aussage. Zahlreiche
inhaltliche Widersprüche lassen vermuten, dass bei der Ausarbeitung des
Rechenschaftsberichtes ein Kompromiss zwischen verschiedenen Strömungen und
Meinungen geschlossen worden ist’. Over het algemeen heeft Brezjnev de continuïteit
van de buiten-
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landse politieke koers van de Sovjet-Unie onderstreept. Zijn toelichtingen inzake
de zwaartepunten van de buitenlandse politieke strategie bevatten zowel offensieve
alsook defensieve trekken. ‘Offensiv erscheint das aussenpolitische Konzept vor
allem gegenüber Tendenzen’ die zich tegen de suprematie van Moskou binnen het
Sovjetcommunistische imperium verzetten. ‘Zum Teil gilt das auch für die Rivalität
mit der amerikanischen Supermarkt’. Defensief schijnt het buitenlands politieke
22
concept tegenover de Chinese Volksrepubliek en Europa geformuleerd te zijn .

Discussie over het referaat van Brezjnev
Met de discussie over het referaat van Brezjnev onder leiding van Soeslov werd het
XXIVe partijcongres voortgezet.
Als eerste sprak de partijleider van Moskou, Grischin. Hij was het met Brezjnev
eens. Ook de tweede spreker tijdens het debat, de Oekraïnse partijleider Sjelest,
keurde tot grote verrassing van de gedelegeerden het referaat van de algemene
secretaris goed. Hij kondigde verder aan dat de industriële produktie van de
23
Oekraïnse Sovjetrepubliek tot 1975 met 40% zal toenemen . De derde spreker was
de partijleider van Leningrad, de opvolger van de als ambassadeur naar Peking
gezonden Tolstikov, Romanov. Aansluitend volgden de eerste-secretarissen van
de Sovjetrepublieken Kazackstan en Wit-Rusland. De partijleider van Wit-Rusland,
Masjerov, heeft Peking onverwacht scherp aangevallen. Zijn aanvallen op de
Chinezen gingen veel verder dan die van Brezjnev. Hij maakte in tegenstelling tot
Brezjnev geen melding van de noodzaak van herstel van goede betrekkingen met
Peking. Maar verklaarde dat ‘de Chinese leiders zich te buiten gaan aan
24
afschuwwekkende formules’ en de volkeren van de Sovjet-Unie belasteren .
Waarnemers in Moskou interpreteerden de relatief gematigde kritiek van Brezjnev
op de Chinese Volksrepubliek als een verontschuldiging vooraf voor de veel fellere
25
aanvallen uit de mond van Masjerov . Hij sprak ook over het revisionisme van rechts
en over de pretenties van hen die door invoering van het pluralisme nieuwe
26
socialistische modellen willen vormen .
Als eerste buitenlandse gast kreeg de eerste secretaris van de Noordvietnamese
Arbeiderspartij, Le Duan, het woord. Hij heeft de warme ondersteuning en de grote
waardevolle hulp van de Communistische Partij, van
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de Sovjetregering en van de volkeren der Sovjet-Unie geprezen. ‘Diese Hilfe ist ein
mächtiger Antrieb, der meine Landsleute und die Kämpfer unseres ganzen Landes
27
zu noch grösseren Siegen begeistert’ .
Aangenomen mag worden dat Masjerovs veroordeling van het rechtse revisionisme
slecht gevallen was bij de delegatie van de Italiaanse communisten. De
plaatsvervangend algemene secretaris van de Italiaanse Communistische Partij,
Berlinguer, verklaarde dat zijn partij ‘de Italiaanse weg naar het communisme wilde
inslaan’.
Naar de woorden van Berlinguer kan internationale solidariteit ‘niet betekenen
dat men het op alle punten met alle Partijen eens is’. Het proletarische
internationalisme kan alleen maar worden verwezenlijkt op grond van de volledige
onafhankelijkheid van de communistische partijen. Berlinguer waarschuwde ook
voor wanverhoudingen binnen de communistische wereldbeweging die de
handhaving van geregelde betrekkingen tussen de broederpartijen onmogelijk
zouden maken. De Italiaanse communisten ‘gingen in übereinstimmung mit den
konkreten verhältnissen Italiens vor und leisteten damit ihren Beitrag zur Entwicklung
der sozialistischen Theorie, wobei sie vom Interesse der italienischen Arbeiter und
28
des italienischen Volkes ausgingen’ .
Vervolgens heeft Gustav Husak gesproken, die zich volledig had aangesloten bij
het Sovjet standpunt met betrekking tot de beoordeling van de situatie in
Tsjechoslowakije in 1968. Deze internationale hulp had Tsjechoslowakije voor de
burgeroorlog en voor de contrarevolutie bewaard. Zij had bovendien geholpen om
29
de bereikte resultaten van de ontwikkeling naar het socialisme te verdedigen .
De Roemeense partijleider Ceausescu liet tijdens het partijcongres andere geluiden
horen. Niettemin bracht hij eerst ook zijn tevredenheid tot uiting over de verbeterde
betrekkingen van zijn land met Moskou. Voorts verklaarde hij dat de ondertekening
van het vriendschapsverdrag tussen Roemenië en de Sovjet-Unie tussen beide
landen nieuwe perspectieven opende. Tegelijkertijd legde Ceausescu er echter de
nadruk op dat Roemenië zijn betrekkingen met alle socialistische landen wilde
verdiepen. Daarna maakte hij zijn toehoorders opmerkzaam op de omstandigheid
dat de communistische partijen onder verschillende verhoudingen moesten werken.
Met het oog op deze verscheidenheid kunnen gemakkelijk meningsverschillen
ontstaan tussen de communistische partijen. De Roemeense Communistische Partij
is tegen elke inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de andere
socialistische landen. Volgens deze partij zou zo'n inmenging ver-
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zwakking van het socialisme en ‘Kampfunfähigkeit’ tegenover klassenvijanden tot
gevolg hebben. De Roemeense communisten erkenden het recht van elke
communistische partij zijn politieke koers zelfstandig, in overeenstemming met de
concrete situatie van zijn land, te bepalen. Tegelijkertijd bracht Ceausescu de
bereidheid van zijn partij tot uitdrukking om met alle Europese staten economisch,
30
cultureel en politiek nauw samen te werken . De Hongaarse partleider Kádár oefende
kritiek uit op de leiders van de Chinese Communistische Partij wegens hun tegen
de Sovjet-Unie gerichte politiek. Volgens hem zou de voortzetting van dit beleid
door Peking de communistische wereldbeweging en het zgn. anti-imperialistische
front ernstig verzwakken. De Hongaarse communisten zullen de socialistische
gemeenschap en het pact van Warschau trachtten te versterken en zij zullen ook
op het gebied van de ideologische strijd tegen het linkse en het rechtse revisionisme
met de Sovjet Communistische Partij nauw samenwerken. Tenslotte verklaarde
Kádár vrijmoedig dat Hongarije ook een nauwe samenwerking zal nastreven op alle
31
mogelijke gebieden met de kapitalistische landen .
Edward Gierek verklaarde, dat de aanvallen van Peking op Moskou de eenheid
van de broederpartijen met de Sovjet communisten nooit zullen kunnen verbreken.
Voortzetting van deze aanvallen op de Sovjet-Unie zullen de Chinese partij in
toenemende mate isoleren. Gierek sprak ook over de moeilijkheden van vorig jaar
december in Polen, ‘die wir aber dank der inneren Kraft unserer Partei und der Hilfe
32
unserer Freunde überwinden’ .
De plaatsvervangend algemeen secretaris van de Franse Communistische Partij,
Georges Marchais, noemde China niet met name. Hij zei alleen dat het zgn.
33
anti-Sovjetisme ‘ein Vergehen ist, ganz gleich, von wo er vorgetragen werde’ .
Walter Ulbricht was het natuurlijk met het referaat van Brezjnev volkomen eens.
Volgens hem toonde deze rede aan, dat de ontwikkeling van de Sovjet-Unie en de
overige socialistische landen een kwalitatief hoger niveau bereikt heeft. Aan
Brezjnevs ‘vredesprogramma’ ontleende Ulbricht de internationale erkenning van
de D.D.R. en de onaantastbaarheid van de in Europa bestaande grenzen.
Indien men de bijkomstige interpretaties buiten beschouwing zou willen laten, kan
worden vastgesteld dat Ulbricht niet alleen het thema China stilzwijgend voorbij is
gegaan, maar ook heeft vermeden de kwestie Berlijn
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aan te roeren en de Bondsrepubliek, resp. de Duitse sociaal-democratie aan te
vallen. Ulbricht attenteerde zijn toehoorders erop, dat hij behoorde tot de weinige
nog levende communistische staatslieden die Lenin persoonlijk hebben gekend.
Vervolgens kwalificeerde Ulbricht de leerstellingen van Marx, Engels, en Lenin als
onveranderlijk richtsnoer voor het handelen van zijn S.E.D.: ‘Wir haben diese Lehre
unter den konkreten historischen Bedingungen unseres Landes angewandt, aber
das bedeutet absolut nicht irgendeinen besonderen deutschen Weg zum
Socialismus’. Tenslotte verklaarde Ulbricht dat in de D.D.R. nu de opbouw van een
34
socialistische Duitse natie plaatsvindt .
Minister van defensie, maarschalk Gretschko, bevestigde voor het congres de
loyaliteit van de strijdkrachten. Zij bevinden zich in voortdurende gereedheid om de
bevelen van de partij uit te voeren. Hij polemiseerde ertegen, dat het Amerikaanse
imperialisme aanspraak maakte op de rol van een ‘wereldpolitieman’. Als oefenplaats
voor haar strategie hadden de Verenigde Staten Vietnam gekozen. Vietnam is echter
‘het kerkhof’ van de imperialistische militaire doctrine geworden. ‘Das Sowjetvolk
stärkt seine Armee nicht zum Angriff, sondern zur Verteidigung des Sowjetstaates
und der übrigen Länder der sozialistischen Gemeinschaft’, verzekerde Gretschko.
‘Aber unsere bewaffneten Streitkräfte sind immer bereit, einem Agressor auf dem
Territorium zu bestrafen, von dem aus er die Grenzen unserer Heimat anzutasten
wagt. In der Rüstung der Sowjetunion gibt es eine Waffe, die Mächtige
35
Zerstörungskraft hat und jeden beliebigen Punkt des Erdballes bereichen kann’ .
De president van de Akademie der Wetenschappen, Keldysch, drukte namens
de geleerden het congres de volle toestemming voor de binnen- en buitenlandse
politiek van de Communistische partij uit. Keldysch eiste meer en betere computers,
meer en beter uitgezochte wetenschappelijke kaders en wees op de ‘reusachtige
mogelijkheden’ van de ‘rekentechniek’. Hij prees in het nieuwe vijfjarenplan de
toenemende behartiging van de kernfysica, maar eiste tegelijkertijd meer aandacht
en investeringen voor de ontwikkeling van de ‘elektroënergie’ en voor de
36
atoomcentrales .
Een voor de buitenwereld interessante rede op het partijcongres hield Gromyko.
De Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken kwalificeerde de verdragen van Moskou
en Warschau als een wezenlijke bijdrage tot de normalisering van de Europese
toestand. Gromyko verklaarde: ‘Das Inkrafttreten dieser Verträge, die Bereinigung
der zwischen der Bundesrepublik und den sozialistischen Staaten Europas noch
bestehenden Probleme,
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die Einberufung einer gesammteuropäischen Sicherheitskonferenz und der
erfolgreiche Abschlusz der Gespräche über West-Berlin sind alles wichtige Schritte,
die auf dem Weg von einem Europa der Konflikte zu einem Europa dauerhaften
37
Friedens getan werden müssen’ .
Ingaande op de betrekkingen van Moskou met Washington noemde de Sovjet
bewindsman de agressie van de Verenigde Staten tegen de volkeren van Vietnam,
Cambodja en Laos het gevaarlijkste en bloedigste militaire conflict sinds de Tweede
Wereldoorlog. Verder meende hij, dat zonder directe steun van de Verenigde Staten
de agressie van Israël tegen zijn Arabische buurlanden reeds zou zijn doodgelopen
of vermoedelijk niet eens zou zijn begonnen.
Volgens Gromyko liet de Sovjet-Unie zich niet door imperialistische dreigementen
of ultra-revolutionaire fraseologie intimideren. Zwakheid in het geval van een botsing
met het imperialisme of ultra-revolutionaire aanstellerij is het marxisme-leninisme
vreemd, waarmee de minister klaarblijkelijk op de houding van Peking zinspeelde.
Een verdere indirecte zinspeling op de politiek van de Chinese Volksrepubliek
scheen de afwijzing van de beschuldiging te zijn dat elke overeenkomst met de
kapitalistische staten niet anders dan gekonkel is. Zulke beweringen waren volgens
Gromyko een provocatie. De Sovjet-Unie heeft haar bilaterale betrekkingen met de
kapitalistische landen op het Leninistische principe van vreedzame coëxistentie
gebaseerd. De Sovjet-Unie en haar bondgenoten willen alle internationale problemen
door vreedzaam overleg oplossen.
Evenals Brezjnev in het aan de buitenlandse politiek gewijde deel van zijn referaat
gaf Gromyko de wens te kennen naar betere betrekkingen met China. Het was
volgens hem bekend dat de Sovjetpartij aan de betrekkingen met China groot belang
hechtte. Een verbetering van de wederzijdse betrekkingen zou voor de
gemeenschappelijke strijd tegen het imperialisme en de agressie van buitengewoon
belang worden. Het hangt echter, zei Gromyko tenslotte, van de Chinese leiders af
in welke richting zich de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de Chinese
38
volksrepubliek zullen ontwikkelen .
Brezjnevs week werd op het partijcongres met een slotbeschouwing door de
algemene secretaris beëindigd. Vervolgens bevestigde het XXIVe partijcongres dat
Brezjnev de machtigste man van de Sovjet-Unie en van de communistische partij
was en een gerespecteerd opvolger van Lenin, Stalin en Chroesjtsjov.
6-4-71.
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Beeld-spraak IV
Eric De Kuyper
Push-Pin (Am. duimspijker) is een naam waarachter, sinds een jaar of zestien, een
twintigtal Amerikaanse grafici en designers schuilgaat; de meest bekende van hen
is Milton Glaser. Zij ontwerpen posters, platenhoezen, magazine-covers, briefpapier,
tv-commercials, verpakkingen, publiciteitscampagnes. Zij houden zich bezig met
alles wat maar iets te maken heeft met de gedrukte, de papieren boodschap. In een
eindeloze verscheidenheid. Maak je van die ontwerpen een tentoonstelling, zoals
onlangs in Londen, dan worden het ‘unieke stukken’. Maar alles wat zij maken, is
verloren zodra het uit zijn context wordt gehaald. Het is allemaal gemaakt om gezien
te worden in een bepaald milieu, gelezen, opgesnoven te worden in een tijdschrift,
in het stadsbeeld, tussen andere beelden, tussen alle geluiden. Het bestaat slechts
door en tussen al het andere. Wat betekent bijvoorbeeld een cover van Esquire
zonder het hele nummer waarvoor die cover die maand ontworpen is? Wat betekent
een poster met Mahalia Jackson erop, als dat een uniek exemplaar is in plaats van
een affiche in de straat, een visueel refrein in het stadsbeeld, dié week, dié maand?
Wat betekent een platenhoes van Wes Montgomery zonder de muziek van
Montgomery?
Een tentoonstelling van zulke voorwerpen is een tastbare absurditeit, maar dan
zo extreem doorgedreven, dat ze, averechts, een revelerende - onthullende of
kritische - ervaring kan worden. De absurditeit verplicht je namelijk, als toeschouwer,
iets van het oorspronkelijke mechanisme te gaan reconstrueren dat tot het
vervaardigen van deze ontwerpen heeft geleid; je gaat proberen zelf de weg af te
leggen die de mensen van Push-Pin bij elke opdracht dienen af te leggen. Telkens
opnieuw schijnen zij zich af te vragen, en ga je je nu zelf afvragen: wat is de zin van
deze opdracht, van dit ontwerp, in de gehele maatschappelijke context, in het geheel
van de publiciteit, van de economische dynamismen, van het consumptiegedrag
en de consumptiedwang?
Wat dan altijd weer opvalt in Push-Pin, is de intelligentie of het kritisch gehalte
van dit werk. Wat is dat: intelligente grafiek of kritisch design? Bestaat er ook zo
iets als domme grafiek, onkritisch design? Waarom is
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Push-Pin ‘intelligent’ en bijvoorbeeld het surrealisme in de schilderkunst (waaraan
Push-Pin zonder scrupules heel veel ontleent) vooral ‘intellectualistisch’? Een
schilderij is een schilderij; ze kan verwijzen naar andere schilderijen, maar altijd blijft
ze een autonoom gegeven. Ze functioneert binnen een gesloten context, al kan die
context zo ruim zijn als de gehele schilderkunst (cfr. Umberto Eco, Opera Aperta,
Fr. L'oeuvre ouverte). Design of grafiek daarentegen bestaan niet op zichzelf. Ze
functioneren geheel en al in een gediversifieerde context, en dan niet homogeen,
maar vrij vaak contradictorisch of dialectisch: ze vallen niet samen met de context,
maar staan ermee in spanning. Ze maken gebruik van en bewerken tegelijk een
soort dialoog, een dialectiek tussen elementen van heel verscheiden aard (materiële
en ideële, vooral ook ideologische). Design zoals dat van Push-Pin bestaat alleen
maar rond iets, tussen iets, in iets, in de plaats van iets. Op zichzelf is het niets. Een
surrealistische schilderij is altijd ‘iets’, ze speelt met ideeën en vormen binnen een
ruimte. Push-Pin doet dat ook, maar altijd op de grens van die ruimte, in
tussengebieden. Daar vallen (dia-chronisch) dingen samen die in het rechtlijnige
denken waaraan wij nog altijd gewend zijn, (syn-chronisch) niet samenhoren.
Neem een magazine van het type van Twen, Avenue, Nova, Eye of de
kleurenbijlagen van The Sunday Times of The Observer. Hun wezenlijkste kenmerk
lijkt mij die discontinuïteit én simultaneïteit te zijn. Ze bestaan uit een bundeling van
spanningen, niet alleen naar binnen maar ook naar buiten. Naar binnen krijg je
bijvoorbeeld die eigenaardige verhouding die ontstaat wanneer teksten naast beelden
staan. (In dit nummer van Streven bijvoorbeeld krijgt mijn stuk een heel andere
betekenis doordat er illustraties bij staan). Beeld en woord gaan op elkaar inwerken,
er ontstaan nieuwe spannings- en betekeningsvelden waarvan de dynamiek of
dialectiek niet altijd gemakkelijk in de hand wordt gehouden. De spanning waarin
tekst en beeld tegenover elkaar staan, kan heel verschillend van aard zijn:
‘wederzijdse relativering’, ‘contradictie’, ‘vervorming’, ‘accentuering’ zijn waarschijnlijk
te grove categorieën om deze verschuivingen aan te duiden. Om ‘de taal van de
mode’ in de magazines te analyseren, heeft een Roland Barthes een heel boek
nodig gehad, zijn Système de la mode. En welke spanningen bestaan er tussen de
redactionele bijdragen en de publicitaire aanbreng? Zijn die niet vaak in contradictie
met elkaar? Maar die contradictie is misschien juist wezenlijk voor, behoort misschien
juist tot het totale beeld van een magazine. Zelfs binnen één enkele advertentie zijn
vaak dialectische spanningen te ontdekken, bijvoorbeeld die tussen de opdrachtgever
en de designer, een spanning die met name door Push-Pin
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zo graag aangewend wordt (voorbeelden straks). Dit alles speelt zich nog af op het
micro-vlak van het verschijnsel ‘magazine’. Op macro-vlak kun je het magazine
gaan zien als een onderdeel van het stadsbeeld: het hangt te kijk in kiosken en
krantenwinkels, overal in de stad; het ligt thuis. Het beeldkarakter wordt regelmatig
vernieuwd (frequentie van verschijnen). Het brengt als het ware een punctuatie aan
in de actualiteit (ook, of misschien vooral, als het slechts indirect verband houdt met
die actualiteit).
Op deze (schetsmatig aangeduide) micro- en macromanier zou je kunnen nagaan
hoe magazines de werkelijkheid, vooral de ‘imaginaire werkelijkheid’, helpen
uitdrukken en verbeelden. Zij doen dat op een heel ingewikkelde en gevoelige
manier: als een seismograaf noteren zij de evoluties - in al hun complexiteit - van
ons wereldbeeld en onze leefwereld. En zij doen dat volgens een bepaald systeem
- dat van de media - dat deel uitmaakt van onze dagelijksheid én onze dagelijksheid
vorm helpt geven. Dat systeem word je voortdurend ter lezing aangeboden. Alle
geledingen en mechanismen van de consumptiemaatschappij zijn er aanhoudend
in zichtbaar; de contradicties ervan, die inherent zijn aan de manier zelf waarop zij
functioneert, worden je voortdurend gereleveerd. Toegepast op het design
bijvoorbeeld: het beste design is ook het meest kritische design. Het perfecte design
is het design dat de boodschap (van de opdrachtgever, van het produkt...) zo exact
mogelijk duidt. Dat betekent meteen dat ook de fouten en tekortkomingen, het bedrog
en het zelfbedrog, het reële en het imaginaire van de boodschap meeverkocht
kunnen of moeten worden. De verhulling van het design is altijd tegelijk een min of
meer geslaagde onthulling. Een cellofane verpakking maakt de nutteloze of
monsterachtige boodschap zichtbaar.
De dubbelzinnigheid is echter, dat kritiek op de consumptiemaatschappij wezenlijk
tot de consumptiemaatschappij behoort. In een vorige Beeld-Spraak heb ik het al
eens gehad over die schijnbaar contradictorische richtingen in de consumptie (een
bevestigende en een ontkennende) die uiteindelijk slechts de twee hellingen vormen
van een soort piramide: aan de basis horen ze tot dezelfde totaliteit, die juist bestaat
uit contradictorische spanningen en deze inbouwt in een gesloten systeem. Het
gevolg daarvan is, dat fenomenen als magazines of Push-Pin eigenlijk nooit kunnen
ontsnappen aan de wereld waarin ze ontstaan en leven; ze kunnen alleen maar
proberen die wereld altijd beter te omlijnen, zuiverder te definiëren, en op die manier
het mechanisme ervan, waarvan ze zelf een raderwerkje zijn, blootleggen. Even
illustreren met enkele voorbeelden.
Afbeelding 3 is de eerste still uit een tv-commercial van 'n minuutje of zo,
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ontworpen in opdracht van de TWA (of was het PANAM?). ‘Ikaros. Blik gericht op
de toekomst’. In dezelfde quasi-hellenistische stijl gaat het beeldverhaaltje verder.
Zich van de aarde verwijderend, wordt Ikaros steeds kleiner. Tot hij nog slechts een
stipje is, vlak in de buurt van de zon. Als klassiek geschoolde toeschouwer weet je
dat dát gevaarlijk wordt. Maar zie, het stipje is geen Ikaros meer, maar duidelijk een
suggestie van een straalvliegtuig. En een straalvliegtuig dondert natuurlijk niet uit
de hemel zoals destijds Ikaros! Dan verschijnen in beeld - bescheiden maar zelf-zeker
- de initialen van de roemrijke luchtvaartmaatschappij, die het zoveel beter doet dan
de Griekse held.
Push-Pin voldoet hier aan een opdracht: een stukje mooie grafiek ontwerpen voor
een luchtvaartmaatschappij, die natuurlijk zoals alle luchtvaartmaatschappijen dol
is op prestige. Want prestige is macht: kijk eens wat wij ons allemaal kunnen
permitteren! TWA affirmeert via Push-Pin: qua stijl en inspiratie kunnen wij ons zelfs
de Griekse Oudheid permitteren. Maar Push-Pin voegt er exact, maar een beetje
venijnig aan toe: en mét TWA verdwijnt dan ook onze cultuurtraditie in het niet.
Hier worden eeuwen overbrugd, hier wordt Cultuur gerecupereerd voor
economische doeleinden. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. In het begin
van de eeuw speelde de publiciteit graag met het idee en het beeld van
‘universaliteit’. Kolonialisme werd nogal naïef, of misschien helemaal niet zo naïef,
gekoppeld aan ‘wereldbroederschap’. De wereldbol is in de publiciteitsmythologie
een motief dat weer eens een ander licht kan werpen op de geschiedenis van het
kapitalisme. De Singer-advertentie van Push-Pin (afb. 4) bespeelt dit thema van de
wereldbroederschap op een bewust archaïserende wijze. ‘Singer’ is een embleem
dat tot een voorbije periode behoort. In plaats van dat te ontkennen, wordt het
integendeel beklemtoond: juist omdat de Singer-naaimachine tot de folklore behoort,
kan ze, misschien nog net, geactualiseerd worden.
Design is voor Push-Pin altijd een vorm van analyse. Niet altijd kan die analyse ver
doorgevoerd worden. Afb. 8 toont een illustratie voor een nummer van Ramparts.
Ze zegt minder over de CIA dan over de manier waarop een blad als Ramparts
denkt en schrijft over de CIA: nuancering hoef je hier niet te zoeken; als je de
illustratie gezien hebt, hoef je het artikel niet meer te lezen. Interessant is hier nog
alleen de tautologische enscenering. Meestal echter zitten de dingen van Push-Pin
vol ironische zelf-kritiek. Ze leggen niet alleen de mechanismen bloot achter de
publiciteit van ondernemingen als TWA en Singer, maar ook, sierlijk, zij het niet
zonder bitterheid, de manier waarop opdrachtgevers het design gebruikt
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willen zien. Dat betekent niet dat zij de opdracht bejegenen met een gevoel van
superioriteit; integendeel bijna: eerlijk laten ze zien waarin design bestaat, waarom
het gebruikt wordt. Ook als het om ‘niets’ gaat, laat Push-Pin dat zien, ook wanneer
bijvoorbeeld sommigen Push-Pin alleen maar gebruiken omdat ze zich nu eenmaal
verplicht voelen ‘goede design’ te gebruiken. Dát is de intelligentie van dit werk: het
erkent de plaats en de rol die het van het systeem krijgt opgelegd, voegt zich
daarnaar en gebruikt die.
Dat hoeft niet altijd agressief te zijn, dat kan ook meditatieve kwaliteiten krijgen.
Treffend blijkt dat uit een poster die reclame wil maken voor een carrière in de
gezondheidsdienst. De tekst, ‘There's a future for you in a health career’, staat onder
een kleurrijke rechthoek, waarin links een naïef geschilderd boompje staat tegen
een diep-blauwe hemel, rechts een stukje regenboog, middenin en bovenaan een
gouden zonnetje. Geruststellend mooi, en simpel, en direct. Maar het blad wordt
verdeeld in steeds kleiner wordende rechthoekjes, waarin telkens hetzelfde tafereeltje
terugkeert. Het principe van het beeldje in het beeldje in het beeldje: tot waar gaat
de oneindigheid? Je ziet: er zit ‘perspectief’ in dit kleurrijke beroep. Maar zit er ook
zo iets als ‘toekomst’ in? Wat op het eerste gezicht een verleidelijke aanbieding
schijnt te zijn, geeft zich gaandeweg te kennen als een soort valstrik: een perspectief
dat uitloopt op vernauwing. De toekomst van een ‘health career’ is al net hetzelfde
als het perspectief van elke carrière: je raakt gevangen in het welomlijnde, in het
formalisme, in een decor. Die idee wordt je door de poster echter niet opgedrongen,
alleen maar gesuggereerd. Zo listig, maar tegelijk zo knap, dat de opdrachtgevers,
die de list ook wel zullen doorzien, het ontwerp niet kunnen weigeren. Samen met
het design dat ze besteld hebben, worden zij verplicht de ‘waarheid’ over hun produkt
of hun dienst te adverteren.
Het design van Push-Pin werkt aldus voortdurend aan een soort van ‘reëvaluatie’.
Het mooiste voorbeeld hiervan is de lay-out voor The New York Review of Books
(afb. 1). De NYR is op zichzelf al een merkwaardig blad, eigenlijk gewijd aan
boekbesprekingen. En in werkelijkheid worden er ook boeken in besproken, heel
uitvoerig en heel grondig. Maar er is meer. Niet alleen verschijnen er ook uitermate
belangrijke opstellen in (van Noam Chomsky en van Ivan Illich bijvoorbeeld) die niet
direct iets te maken hebben met ‘boeken’, maar de eigenlijke boekbesprekingen
zijn altijd slechts een aanleiding. Het is dus niet toevallig dat ‘of Books’ in de titel op
de frontpagina in een kleiner lettertype gedrukt staat. Hiermee begint dus al het
werk van Push-Pin. Verder is het geen toeval dat de front-
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pagina telkens weer identiek hetzelfde en telkens weer een licht verschillend uitzicht
vertoont. Telkens weer een reeks droge titels, zo maar een opsomming, maar die
opsomming gebeurt telkens anders. De ironie, de afstand zit in dat ‘beetje’ verschil
tussen de ene cover en de andere, in de veranderingen van kleurencombinaties en
lettertypes. Nu eens helemaal in de rouw (n.a.v. Cambodja verleden jaar), dan weer
in een speels paars of rood. Ook binnen in het blad vind je dezelfde vermenging
van de ernstig aandoende, zelfs droge lay-out en de speelse manier waarop die
nummer na nummer wordt toegepast. De ironie ontdek je slechts gaandeweg en
lees je af uit het bijzondere gebruik van de letter, het lettertype. Meteen ga je beseffen
dat dáár de gemeenschappelijke factor gezocht moet worden die allen samenbrengt
die hier aan het woord komen: de letter, het woord, het woord in zijn
Guttenberg-gedaante. Dat is het tenslotte wat Chomsky met Illich, wat Murray
Kempton met Gore Vidal verbindt.
Is dat niet altijd zo in een ‘literair’ tijdschrift? Is het niet veel gemakkelijker, te
zeggen dat wat Chomsky met Illich, Kempton met Vidal verbindt, het feit is dat ze
‘intellectuelen’ zijn, dat de NYR een blad is dat gemaakt wordt door en voor
‘intellectuelen’ (zoals Streven bijvoorbeeld)? Neen, want hier krijg je juist die
reëvaluatie waar Push-Pin aan meewerkt, de reëvaluatie van het woord, de erkenning
van de relatieve waarde ervan. Rond die relatieve waarde groeperen mensen zich
niet uit een literaire, maar uit een maatschappelijke behoefte. De NYR brengt geen
mensen samen rond een vooropgezette geëngageerde idee, zoals dat meestal
gebeurt bij ons: welke lijn gaat ons tijdschrift volgen? zijn we niet te progressief?
zijn we niet te conservatief? kunnen we die en die wel laten meewerken? behoort
die wel tot onze richting? De NYR schijnt andersom te werken: ze brengen mensen
samen die menen dat zij omdat zij schrijven, door hun schrijven, iets kunnen doen
aan de maatschappij. Iedereen die hardnekkig woorden gebruikt om de maatschappij
ermee te lijf te gaan of onder de loep te nemen, komt bijna automatisch terecht in
de NYR. Dat geeft het blad ook dat enorme bewustzijn, dat ver buiten het
geschrevene reikt: waren de medewerkers niet zo talrijk en zo verscheiden, je zou
bijna van een getto-mentaliteit gewagen. Het blad krijgt daardoor het aanschijn van
een soort ‘officiële underground’, die via het gedrukte woord systematisch werkt
aan de reorganisatie van de samenleving, aan de oprichting van een counter-culture.
Daarbij zijn deze mensen zich blijkbaar bewust van het gevaar dat ze lopen:
gemakkelijk kan zulk een onderneming vervallen tot oerernst en dus een karikatuur
worden. Zelfkritiek is dus onmisbaar. Push-Pin helpt dan die zelfkritiek voor lezers
en makers vorm te geven.
Groepsvorming in de NYR rond het woord, groepsvorming in Push-Pin
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rond de stijl. Eén van de methoden van Push-Pin houdt verband met het gebruik
van voorbije of verouderde tekenstijlen: Jugendstil, grafische stijlen uit de jaren
twintig en vooral de ‘art déco’-stijl uit de jaren dertig, alles door elkaar (afb. 6 en 7).
Het is een herkennings- en bindteken van de groep, maar natuurlijk ook meer dan
dat. Door het benutten van de tot cliché's verworden vormen van gisteren leggen
zij de dissonanten van vandaag bloot. Wat de recensenten-medewerkers van de
NYR doen rond en met het woord, dat doet Push-Pin met de stijl: nagaan wat ermee
gedaan kan worden, nú - en hoe het gebruikt kan worden om dingen te veranderen.
Woord en stijl gebruikt als teken, kritiek, zelfkritiek, analyse en ironie: uiting van
intelligentie, sensibiliteit, sensualiteit. Levensrijkdom.
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Joden tussen revolutie en contra-revolutie
M. v. Tijn
1

Professor J.L. Talmon, schrijver van het boek Israel among the Nations , kwam uit
Polen en emigreerde als jongen van zeventien jaar naar Palestina. Nu is hij professor
in de moderne geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. De
titels van zijn eerder gepubliceerde boeken, The Origins of Totalitarian Democracy
(1952), Political Messianism - The Romantic Phase (1960), The Unique and the
Universal (1965), Romanticism and Revolt (1967), geven al een indruk van zijn
interessesfeer: het gaat hem om de mens, speciaal de joodse mens in de moderne
grote politieke bewegingen zoals revolutie en contra-revolutie van hun vroege fasen
tot heden. En zijn nieuwste boek, Israel among the Nations, begint dan ook met het
belangrijke essay ‘Jews between Revolution and Counter-Revolution’.
Revolutie, omdat de snelle sociale veranderingen door het vroege kapitalisme de
oude standenmaatschappij in feite vergruizelden - afkomst was niet langer bepalend
voor maatschappelijk succes. Die veranderingen vermorzelden tegelijkertijd het
vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, die alles gewild had zoals het nu
eenmaal traditioneel bestond. Mensen begonnen nu hun recht op geluk, dat zij eens
in het hiernamaals plachten te verwachten, op te eisen in deze wereld en als zij dat
geluk niet deelachtig werden hier en nu, dan lag dat aan de overheid die onwillig of
onbekwaam was hun dat geluk te verschaffen. Onwillig of onbekwaam, dat was
trouwens van geen belang. Die overheid had te verdwijnen. Daaraan mee te werken
werd niet langer beschouwd als een daad van onrechtmatig verzet, nee, dat was 's
mensen goed recht, iets wat hem tot verdienste moest worden aangerekend. Hiermee
is heel in het kort de achtergrond geschetst van wat wel genoemd wordt ‘het geloof
der revolutionairen’.

1

J.L. Talmon, Israel among the Nations, Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 199 pp., £2.
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Geen enkele andere groep had zoveel te winnen gehad bij al deze wijzigingen in
de maatschappelijke orde als de joodse. Met uitzondering van de ultra-orthodoxen,
die altijd bang zijn voor iedere verandering, zagen overal de joden de Franse
Revolutie als een gebeurtenis te vergelijken met de Exodus uit Egypte, de boodschap
van de revolutie als een nieuwe wetgeving op de Sinaï, ditmaal gericht tot alle
volkeren. De revolutie heeft de joden uit de Europese getto's bevrijd en hoewel er
nauwelijks joden waren onder de eerste grote uitvinders en groot-industriëlen,
werden die joden die zich de nieuwe mogelijkheden ten nutte maakten, door de
volksverbeelding al heel gauw gezien als de kapitalisten bij uitstek: de Rothschilds
verspreid over heel Europa, Frankfurt, Londen, Parijs, Wenen, Napels; de Pereira's
in Frankrijk en Oostenrijk; later het huis Hirsch in Turkije en de Poliakows in Rusland.
Terwijl, o paradox, de joden door de conservatieve lieden van alle soorten en maten
als de revolutionairen, communisten en socialisten bij uitstek werden gezien. En
het staat inderdaad als een paal boven water dat joden in de vroege socialistische
beweging en ook in de latere zeer sterk vertegenwoordigd waren, vooral in het
kader. Wie die enigszins op de hoogte is met de geschiedenis van de opkomst der
arbeidersbeweging in Europa, kent niet de namen van de joodse Saint-Simonisten
(Frankrijk), Mozes Hess (Duitsland) en de twee grote leiders der socialisten, Karl
Marx en Ferdinand Lassalle? Talmon meent, dat het opvallend grote aantal vroegere
en latere joodse socialisten en communisten mede te danken is aan de messiaanse
instelling van het jodendom, welke al deze revolutionairen en semi-revolutionairen
in hun jonge jaren in meerdere of mindere mate hadden ondergaan. Door de
emancipatie losgesneden van hun oude gesloten gemeenschap en traditie en toch
niet ten volle aangepast aan en opgenomen in de ‘way of living’ van hun christelijk
georiënteerde omgeving, was het voor deze van hun oude zelf vervreemde joden,
die zich niet wilden laten dopen, alleen maar natuurlijk dat zij zich aangetrokken
voelden tot het wezenlijk humanistische van Marx' boodschap. En in het jaar 1848
- dat jaar van revoluties overal - was er nauwelijks een revolutie waar geen joden
op de voorgrond traden of waar ze tenminste niet zeer actief waren. Enige tientallen
jaren later was het in het rijk der tsaren niet anders.
Maar ook de krachten der contra-revolutie bundelden en organiseerden zich en
dat vooral rond de idee van het unieke raciale of nationale. Deze contra-revolutionaire
idee leidde tenslotte in het tweede kwart van de twintigste eeuw tot fascisme en
nazisme. In de gigantische botsing tussen revolutie en contra-revolutie ging eenderde
deel van het joodse volk ten onder. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog
begroetten de enkele overlevenden der dodenkampen de Sovjetlegers als bevrijders.
Vergeten
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was het Nazi-Sovjetpact van 1939, vergeten was het onweerlegbare feit dat
Sovjet-Rusland tenslotte enkel maar de wapens had opgenomen toen het zelf werd
binnengevallen en geenszins ter verdediging van de joden of van andere bedreigde
minderheden. En deze overlevenden, die de verschrikkingen van het waanzinnig
geworden rechtse nationalisme aan den lijve ondervonden hadden, meenden alle
reden te hebben om met de Sovjetrussen mee te werken bij de communistische
opbouw hunner diverse Oosteuropese vaderlanden. Totdat ook hier de pseudo-idylle
snel een einde nam. Zoals een officiële Poolse zegsman het onder woorden bracht
(juli '68): ‘Geen regering die zichzelf respecteert, kan toestaan dat een onevenredig
groot aantal leden van een vreemd ras een overdreven invloed heeft op de nationale
politiek’.
Zo lijkt de cirkel gesloten. Predikers van het revolutionaire universalisme plaatsen
de exclusiviteit van het raciale en nationale boven deze revolutionaire
alomvattendheid - tenminste waar het joden betreft. Zij zijn het, en niet de
racisten-nationalisten van weleer, die een einde maken aan dit stuk joodse
geschiedenis, de geschiedenis der joodse revolutionairen. Talmon voegt hieraan
toe: men herinnere zich een andere wereldhistorische ontwikkeling, vele eeuwen
eerder. Niet zodra hadden de heidense volkeren de boodschap van de joodse sekte
der christenen aanvaard of zij keerden zich in brandende woede tegen de geestelijke
vaders van hun nieuwe religie.
Over de volgende twee essays van dit boek wil ik korter zijn. In het tweede, ‘Types
of Jewish Self-awareness’ plaatst Talmon Ferdinand Lassalle, Mozes Hess en
Theodor Herzl naast elkaar. Lassalle, Duits sociaal-democraat (1825-1864), de man
die in Duitsland de socialistische ideeën onder het volk heeft gebracht, zag zijn
jood-zijn als nauwelijks een zaak van belang. In zijn geschriften wijdt hij aan het
toch ook in zijn dagen niet zelden de kop opstekend antisemitisme nauwelijks een
woord. Mozes Hess (1812-1875), ook een der grondleggers van de Duitse
socialistische beweging, later een politiek zionist ‘avant la lettre’, publiceerde in 1862
zijn Rom und Jerusalem, waarin hij als een der eersten uiting gaf aan het verlangen
naar een joodse staat in Palestina. Hij verwijst, als het in zijn geschriften zo te pas
komt, op bijna zakelijke, volstrekt niet-emotionele wijze naar het Duitse antisemitisme.
Maar voor Theodor Herzl (1860-1904), de eigenlijke stichter van het politieke
zionisme, was het antisemitisme een realiteit die alle andere realiteiten des levens
in de schaduw stelde. Dat was niet enkel het gevolg van de verschillende karakters
dezer verschillende zeer opmerkelijke persoonlijkheden, maar ook en nog meer het
gevolg van de veranderde historische context. In 1890, in Herzls tijd dus, was de
Europese socialistische beweging, ondanks het bestaan van de
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Tweede Internationale, niet meer dan een losse federatie van nationale partijen,
niet in staat met elkaar tot overeenstemming te komen of, zoals later bleek, de
Eerste Wereldoorlog te voorkomen. Het antisemitisme nam in Herzls dagen wederom
onheilspellende vormen aan. Rond 1880 ontstonden er in een aantal landen,
onafhankelijk van elkaar, de eerste antisemitische partijen, geen partijen met alleen
maar een anti-semitische inslag, maar partijen die als kern van hun program het
antisemitisme in hun vaandel hadden geschreven. Rusland wordt in 1881 na de
moord op Alexander II door revolutionaire terroristen opgezweept door een golf van
pogroms. De Dreyfus-affaire in Frankrijk is overbekend.
Het derde essay, het essay waarnaar het boek genoemd is, ‘Israel among the
Nations’, munt uit door zijn heldere uiteenzetting van wat het zionisme was en is,
wat het wilde en hoe het dat wat het wilde ook wist te bereiken. Er spreekt vooral
een eerlijkheid uit die men wel graag bij veel meer zionisten zou willen aantreffen.
Terwijl ook zijn gevoel van humor bepaald verfrissend werkt: ‘Qu'elle était belle la
République sous l'Empire’ haalt hij aan en vervolgt: ‘Hoe mooi was de revolutie
onder de Tsaren en moeten we nu met net zoveel recht zeggen: Hoe prachtig was
de joodse staat onder het Britse mandaat?’
Zijn intellectuele integriteit blijkt onder meer uit de volgende opmerkingen: ‘De
zionisten, zelf gelovend in het recht van nationale zelfbeschikking, konden dit recht
enkel maar nastreven ten koste van een conflict met Arabieren, die datzelfde simpele
recht voor zichzelf opeisten’ (p. 132). Of op p. 180: ‘Het zou amusant zijn als het
niet zo pijnlijk was, joden te horen uitweiden over de eigenaardige en zo andere
mentaliteit van ‘onze’ Arabieren, op dezelfde wijze waarop nog niet zo lang geleden
antisemieten plachten te filosoferen over de aangeboren en onveranderlijke
kenmerken van joden, kenmerken die dan gewoonlijk niet van de beste bleken te
zijn’. Het is heel wel mogelijk om op detailpunten van Talmons betoog kritiek uit te
oefenen. Men kan zich afvragen of de auteur niet te veel personen en gebeurtenissen
in schema's probeert te wringen, of hij niet te veel de ‘joodsheid’ der joden, die zijn
onderwerp vormen, in het middelpunt van zijn beschouwingen plaatst, waar ook
meer rationele verklaringen heel goed zouden voldoen. Bijvoorbeeld daar waar hij
zo de nadruk legt op het messiaans verlangen van de joodse revolutionairen. De
omstandigheid dat de joden merendeels stadsbewoners waren en dat onder hen
het analfabetisme praktisch niet voorkwam, is verklaring genoeg voor het
onweerlegbare feit van de grote joodse prominentie in de kaders der revolutionaire
en reform-socialistische bewegingen. Maar ik laat het erbij. Het is een bijzonder
helder en verhelderend boek, geschreven door een gewetensvol historicus en een
oprecht en integer politiek denker.

Streven. Jaargang 24

832
In aansluiting op deze boekbespreking een gedicht van de in 1896 in Lublin, Polen,
geboren joodse dichter Jacob Glatstein. Deze belangrijke Jiddische schrijver, dichter,
criticus en commentator, wiens werk, naast een werkelijke poëtische geest ook een
grote intelligentie verraadt, emigreerde in 1914 naar de Verenigde Staten, waar hij
rechten studeerde. In 1919 publiceerde hij zijn eerste werk. In de late dertiger jaren
bezocht hij Polen opnieuw en de neerslag van dit deprimerende bezoek aan een in
staat van ontbinding verkerende grote joodse gemeenschap, is duidelijk in zijn werk
te bespeuren. Reeds was de doodsschaduw van het sterke Poolse antisemitisme
en het latere nazistische Hitlerregime in Polen gevallen over deze maatschappelijk
marginale joodse samenleving. Het feit dat Jacob Glatstein zich met deze
gemeenschap zo innig verbonden is blijven voelen, is ook van zijn na-oorlogse werk
een voornaam kenmerk. Hij schreef in het Jiddisch, de taal van de miljoenen in de
gaskamers en voor de vuurpelotons vermoorde Oosteuropese joden. Een taal, die
zich sinds de middeleeuwen zelfstandig ontwikkeld heeft op basis van het
Middeleeuwse Hoogduits, vermengd met Romaanse, Hebreeuwse, Aramese en
later ook Slavische elementen. Een taal die nog steeds een wereldtaal is, niet een
wereldtaal zoals het Engels, een taal waarmee je overal ter wereld terecht kan,
maar het is een taal die tot op de huidige dag door joden gesproken wordt in Tel-Aviv
en New-York, in Mexico-city en Johannesburg, in Londen en Parijs. Het is
merkwaardig, hoe goed dit gedicht past bij de teneur van Talmons boek: de opstand
in het getto, de in bloed en vuur ten onder gegane religieuze geest van het
Oosteuropese jodendom.

Opstand in het getto
Eens waren wij verhongerde
vertrapte, verzwakte joden.
Wij huilden niet, wij schreeuwden het niet uit.
Stilletjes verborg ons de aarde.
Nu zijn wij mooie, trotse,
stralende joden.
Wij zijn dode joden.
Wij hebben ons ineengestrengeld,
verbroederd, vertakt; wij zijn geworden
een bos van zwarte bomen.
Bliksemend sloeg de bewaker over ons de zweep.
Maar het bos heeft gebrand zonder schrik,
het vuur is naar de hemel opgeklommen,
de takken hebben gezongen.
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Eens waren wij kleine, beschaamde vadertjes
en zieke moedertjes,
ter aarde gebogen oudjes
en gestorven kinderen.
Wij zeiden helemaal niets.
Wij hadden geen tong.
Maar plotseling kregen wij
een verschrikkelijke en machtige stem.
Wij schreeuwden steeds hoger en harder.
Wij werden allen tesaam
een goddelijk geheel zonder naam.
Zij kwamen en holden,
zij vlogen en reden over onze lijven.
Zij goten hete olie over ons uit.
Onze sombere huisjes zijn verdwenen.
Zij hebben ons alom in brand gestoken.
Maar wij wandelden in het vuur.
De kleine vadertjes werden
jubelende bossen.
En zo zongen wij:
Wij zijn het bos
en het bos brandt
en God wandelt met ons
in het brandende bos.
Wij kropen, wij liepen,
wij stonden op voor de laatste maal.
Wij werden overeind gezet
door ons huiveringwekkend geschreeuw.
Wij hebben geschoten, wij hebben gedood,
wij hebben geslacht, wij hebben geworgd,
wij hebben hun bloed gezien
gezien met levende ogen.
Vonken vlogen rond als stukken zon.
Hoe wonderlijk heeft het bos gebrand.
En wij schoten
en wij hebben hun bloed zien vloeien,
zien vloeien in stromen.
Wij kropen al niet meer, wij renden,
wij richtten, schoten en troffen.
Wij hebben hun dode hoofden gezien
en wij stierven met hun dood
in onze ogen.
Wij hadden ons ineen gestrengeld, vast ineen.
Wij, de sprakelozen, schreeuwden als triomfantelijke vechters.
Eén stem van ons allen tesaam.
Wij, het goddelijk geheel zonder naam.
Wij hebben helemaal niets gewonnen.
Het bos is uitgebrand.
Maar in het goddelijk duister
wandelen wij, kleine vadertjes
en zieke moedertjes,
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ter aarde gebogen oudjes
en gestorven kinderen.
Wij hebben hun bloed gezien
en wij zijn tevreden.
Wij zijn mooie, trotse
stralende joden.

Dichter: Jacob Glatstein. Vertaling uit het Jiddisch: Chanah Milner en M. v. Tijn.
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Ware en valse drukte om het maanonderzoek
Henk Jans
Toen de resultaten bekend raakten van het chemisch onderzoek dat werd verricht
op de eerste gesteenten die door de mens van de maan werden meegebracht
(Apollo-11), verkondigden vele kranten en televisiespeakers het sensationele nieuws:
‘de maanbodem, of zelfs de maan, bevat veel meer titanium dan de aarde’. Deze
massieve uitspraak was beslist niet in Houston geformuleerd. Daar wist men al te
goed dat het niet volstaat op één plaats van een planeet, op enkele vierkante meters,
een paar gesteenten aan de oppervlakte te verzamelen, om aan de hand daarvan
een uitspraak te doen over de samenstelling van de planeet. Er zijn immers bij het
geologisch onderzoek op aarde genoeg gevallen bekend waarbij men over grote
afstanden nagenoeg hetzelfde gesteente ontsloten vindt, maar eveneens over korte
afstanden totaal verschillende gesteentetypes ontmoet. Alleen een netwerk van
gecoördineerde observaties stelt ons in staat een overzicht te krijgen van de aard
der gesteenten en hun relatieve verspreiding.
De haast onweerstaanbare neiging om van de maangesteenten iets heel
bijzonders, volkomen aparts te maken, is waarschijnlijk de laatste erfenis van zeer
oude opvattingen. Eeuwen lang heeft men gedacht dat de ‘hemellichamen’ van een
totaal andere natuur en materie waren dan onze aarde. Vergeten wij niet dat de
definitieve ontluistering van hun ‘hemels’ karakter door Galilei werd ingezet, toen
hij zijn eerste, eigenhandig vervaardigde telescoop, richtte op de maan. Hij deelde
dadelijk zijn bevindingen mee: verre van een volmaakt geometrische bol te zijn, was
de maan op het eerste gezicht een planeet als de onze, met hoge, grillige gebergten
en uitgestrekte vlakten, die hij ten onrechte als zeeën beschreef. Galilei kwam er
ook achter dat de maan zelf geen licht uitzendt, maar alleen het licht van de zon
weerkaatst. De omwenteling in de astronomie en tenslotte in heel het wereldbeeld
is begonnen bij de maan die haar ‘hemelse’ status verloor: de maan was even
gewoon, of ongewoon, als onze aarde. Men ontkomt niet aan de indruk dat deze
omwenteling, in wetenschappelijke kringen reeds lang voltooid, tot het grote publiek
pas is doorgedrongen op het ogenblik dat de
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eerste maanreis een feit werd. Toen de mens dan eindelijk dank zij een ongehoorde
technische prestatie op die maan geraakte, maar de gesteenten die hij uit de ‘hemel’
haalde, helemaal niet zo uniek of uitzonderlijk bleken te zijn, kon hij moeilijk zijn
ontgoocheling verbergen. Hoe begrijpelijk ook, deze ontgoocheling is helemaal niet
consequent.

Zekerheden en vermoedens
Vóór de eerste grote sprong naar de maan werd gewaagd, had men natuurlijk al
van alles geprobeerd om er zo veel mogelijk over te weten te komen. Op de eerste
plaats wist men al sinds een paar eeuwen, door verbinding van waarnemingen met
de gravitatiewet van Newton, dat de globale constitutie van de maan niet dezelfde
kàn zijn als die van de aarde. Inderdaad, de gemiddelde dichtheid van de aarde ligt
in de buurt van 5,5 terwijl die van de maan slechts 3,3 bedraagt. Wat de aarde
betreft, is daarmee het probleem gesteld van de inwendige opbouw van onze planeet.
Inderdaad, de dichtheid van de aan de oppervlakte toegankelijke gesteenten is veel
geringer dan de gemiddelde dichtheid van de hele planeet. De zogenaamde
aardkorst, die onder de continenten tientallen km dik kan zijn en veel dunner is
onder de oceanen, bestaat hoofdzakelijk uit granietische gesteenten met een
dichtheid in de buurt van 2,8 en basaltische gesteenten (eigenlijk gabbro en
peridotiet) met een dichtheid van 3 of iets meer. Er zijn aanwijzingen dat wij aan de
oppervlakte gesteenten aantreffen die op veel grotere diepten werden gevormd en
die een dichtheid van 3,7 kunnen halen (de eclogieten). In het inwendige van de
aarde moeten dus wel veel grotere dichtheden voorkomen. Tot nog toe heeft alleen
het seismologisch onderzoek daarover meer gegevens verschaft. Door na te gaan
hoe de schokgolf zich voortplant die bij een natuurlijke of kunstmatige aardbeving
ontstaat, kan de schalenopbouw van de aarde worden aangetoond. Op grond van
de vrij plotselinge veranderingen in voortplantingssnelheid, waarbij dan ook breking
van de golven optreedt, onderscheidt men de aardmantel (tot een diepte van 2.900
km), de buitenkern (tot een diepte van 5.100 km) en de binnenkern (uiteraard tot
6.370 km). Door aan deze concentrische schalen verschillende, naar het centrum
toe steeds grotere dichtheden toe te kennen, kan men de globale dichtheid van de
aarde ‘verklaren’. Veel hiervan hoort nog slechts tot het rijk van de, min of meer
gefundeerde, hypothesen, met name de sinds 1925 door Washington voorgestelde
en overhaastig gepopulariseerde hypothese van de NiFe-kern, als zou het bewezen
zijn dat de aardkern uit nikkel-ijzer bestaat. De astrofysica van de laatste jaren heeft
nog een andere mogelijkheid ontdekt om grote dichtheden te realiseren: het
samengaan van hoge temperaturen met zeer grote druk. Door het sa-
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menpersen van atoomkernen die van hun elektronenmantel werden ontdaan, kan
zelfs het lichtste element, waterstof, een zeer dichte toestand van de materie
realiseren. Sommigen hebben dan ook de hypothese geopperd, dat zelfs waterstof,
het meest voorkomende element in de kosmos, een wezenlijk bestanddeel van de
aardkern zou kunnen vormen. Hoe dan ook, wat wij tot dusver weten en niet weten
over de inwendige bouw van de aarde, toont duidelijk aan dat de maan een andere
bouw moet hebben. Met zijn zeer verschillende dichtheid, met zijn veel kleinere
straal (1.737 km) en dus veel geringere inwendige gravitatie-druk, kan de maan
beslist niet een soort verkleind model van de aarde zijn. De eerste seismische
proeven die werden gedaan, hebben enige sensatie verwekt, omdat bleek dat de
trillingstoestand meer dan een uur aanhield. Waar die veel geringere demping
vandaan komt, is nog niet verklaard; dàt echter de maan heel anders zou reageren
dan de aarde, was niet zo verwonderlijk als algemeen werd voorgesteld.
Vooral met het oog op een veilige landing heeft men vooraf zo veel mogelijk
informatie verzameld over de fysische kenmerken van het maanoppervlak. Daarvoor
beschikte men over twee methodes: de reactie van het maanoppervlak op
elektro-magnetische golven van verschillende frequenties, en fotografische opnamen,
aanvankelijk vanuit satellieten die om de maan cirkelden, later met apparaten die
zacht op de maan waren neergezet. In beide gevallen werden daarvan
televisiebeelden naar de aarde doorgeseind.
Het was allang bekend dat de maan, per oppervlakte-eenheid, meer licht reflecteert
bij volle maan dan in de andere fasen. Dit wijst op een losse of althans poreuze
structuur van het oppervlak, waardoor bij schuine inval van het licht een aanzienlijke
hoeveelheid van de energie door de holten wordt opgeslorpt en ons dus niet bereikt.
Het licht dat door de maan gereflecteeerd wordt, is tevens gepolariseerd: de
lichttrillingen zijn niet willekeurig verdeeld, maar treden in voorkeurrichtingen op.
De polarisatiegraad wordt door de microstructuur van het materiaal bepaald en wijst
weer op een fijn verdeelde toestand. De warmteuitstraling van de maan en de
weerkaatsing van radiogolven toonden aan dat het oppervlak een goede isolator is
en een geringe dichtheid bezit. De reactie op radargolven tenslotte maakte het
mogelijk de dikte van de oppervlaktelaag op minstens 2 m te bepalen en bevestigde
dat het om een poreus, los of vast, materiaal ging. Tevens bleek dat ongeveer 95%
van het maanoppervlak deze karakteristieken vertoont; opmerkelijke verschillen
werden wèl waargenomen aan de rand van scherpe kraterwanden.
Toen het mogelijk bleek zachte landingen op de maan uit te voeren, konden
beelden worden overgeseind waarop details van enkele cm zichtbaar waren.
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Het maanoppervlak bleek inderdaad een korrelige structuur te vertonen, met hier
en daar verspreid grotere, ‘vaste’ brokken. Over de interpretatie hiervan is men het
nog niet eens. Zoals iemand in Houston opmerkte: ‘De opnamen zijn een spiegel
waarin iedereen zijn eigen theorieën weerspiegeld ziet’. Sommigen houden het bij
een wezenlijk vast, zij het poreus oppervlak, een soort sponsachtige lava, anderen
beschouwen het als een soort fijn zand, door verwering uit vaste gesteenten ontstaan,
weer anderen willen zelfs in de grotere brokken niets anders zien dan zgn.
‘instant-rock’, ‘plotseling-gevormde-gesteenten’ die ontstaan zouden zijn door
aaneenkitting van het losse stof ten gevolge van kortstondige hersmeltingsprocessen
die veroorzaakt zouden zijn door het inslaan van meteorieten. Wel heeft men al
voorspeld, dat indien het maanoppervlak uit kleine afzonderlijke korreltjes zou
bestaan, deze onderling een veel groter adhesie zouden vertonen dan gelijksoortige
korrels op aarde, omdat er op de maan geen atmosfeer is en er dus geen gaslaagje
om de korrels kan zitten.
Natuurlijk heeft men ook geprobeerd enig idee te krijgen over de chemische
samenstelling van het maanoppervlak, een onderzoek dat uiteraard veel moeilijker
van op afstand kan worden uitgevoerd. Zowel de Amerikanen als de Russen hebben
met dat doel apparaten ontworpen die aanvankelijk in een baan om de maan, later
op de maan zelf werden geplaatst, om de radioactieve straling van het
maanoppervlak te meten. Dat kan op twee verschillende manieren gebeuren: men
kan de natuurlijke radioactiviteit van de bodem meten of de wisselwerking
onderzoeken tussen de bodem en een radioactieve stralingsbron die in het apparaat
zelf is ingebouwd. Het feit dat er op de maan geen atmosfeer is, is voor deze
methodes een groot voordeel: bij een dergelijk onderzoek op aarde hoort een
volumineuze apparatuur die een vacuüm tot stand moet brengen, dat op de maan
al vanzelf bestaat. Het onderzoek van de natuurlijke radioactiviteit van de maan
leidde tot de bevinding dat deze radioactiviteit geen overeenkomst vertoont met die
van meteorieten, noch van granietische gesteenten, maar wel met die van basalt
in ruime zin. Heel wat vollediger resultaten verkrijgt men, wanneer het lukt een
‘alfa-straal-spectrometer’ op het maanoppervlak te plaatsen: dit apparaat bevat een
stralingsbron van alfastralen (heliumkernen) en analyseert de secundaire straling
die daardoor in het gesteente wordt opgewekt. Deze straling is specifiek voor de
aanwezige elementen en zo kunnen dus althans de meest voorkomende elementen
in hun relatieve hoeveelheden worden bepaald. Vermoedelijk is het een dergelijk
apparaat dat de analyses verricht op de Russische Loenokhod. Uit dit onderzoek
is gebleken dat de voornaamste elementen Si, Ca, Fe, Mg en Al zijn. Men kwam
tot de conclusie dat de maanbodem dus ook wel, net zoals de gesteenten op aarde,
hoofdzakelijk uit silicaten zal zijn opgebouwd.

Streven. Jaargang 24

838
Uit het vooronderzoek bleek dus dat de maanbodem een poreus gesteente is, al
dan niet vast, van basaltische aard en waarschijnlijk opgebouwd uit silicaten. Het
feit dat dit allemaal door het onderzoek ter plaatse werd bevestigd, pleit niet alleen
voor de scherpzinnigheid van de mens, het bewijst tevens de deugdelijkheid (met
zekere beperkingen) van de indirecte methodes ‘op afstand’. Dit is zeer belangrijk,
omdat daardoor wordt aangetoond hoe zinvol het Loenokhodexperiment is en blijft:
de maanwandelaar legt ettelijke kilometers af en analyseert regelmatig de bodem.
Wordt deze analyse dan nog met fotografische waarnemingen verbonden, dan
bestaat er een goede kans dat men wezenlijke verschillen in chemische
samenstelling in kaart kan brengen en in hun ruimtelijke samenhang kan begrijpen.

Hypothesen over het ontstaan en de geschiedenis van de maan
De hypothesen over het ontstaan en die over de geschiedenis van de maan zijn
wezenlijk verschillende dingen: zo behandelt ook de geologie hoofdzakelijk de
geschiedenis van het aardoppervlak, de veranderingen nl. die zich daar, nà het
ontstaan van de aarde, nog voortdurend hebben gemanifesteerd.
Over het ontstaan van de maan, of het maan-aardesysteem, bestaan drie
hypothesen. De eerste beschouwt de maan als een stuk dat van de aarde werd
losgeslingerd, toen haar rotatiesnelheid nog veel groter was. Nadien zouden aarde
en maan dan beider rotatiesnelheid hebben afgeremd tot de snelheid die ze nu
bezitten. De moeilijkheid van deze hypothese is, dat men kan berekenen hoe groot
de gezamenlijke energie van het systeem geweest moet zijn om de afscheiding te
realiseren: die moet ontzaglijk groot geweest zijn en er blijft op het ogenblik zo weinig
van over (slechts ongeveer 6%), dat men betwijfelt of zelfs enkele miljarden jaren
volstaan om een dergelijk remmingseffect tot stand te brengen. Voor deze theorie
pleit echter het reeds vermelde feit dat de gemiddelde dichtheid van de maan vrij
goed de dichtheid van de perifere aardgesteenten benadert. De tweede hypothese
veronderstelt gewoon dat aarde en maan tegelijkertijd in elkaars buurt werden
gevormd door gravitatieve verdichting van onregelmatig verspreide kosmische
materie, in gasvormige of vaste toestand. Aarde en maan zouden dan ‘precies’ even
oud zijn. Maar dan stelt hun verschillende dichtheid weer problemen. De derde
hypothese tenslotte veronderstelt dat aarde en maan volkomen onafhankelijk van
elkaar zijn gevormd, en dat de maan een kleine planeet was die in haar baan om
de zon door de aarde werd ‘gecapteerd’. Ook hiervan kan men de condities
berekenen, maar de moei-
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lijkheid van deze hypothese is dan het feit dat het wel heel weinig waarschijnlijk is
dat deze condities allemaal tegelijk worden verwezenlijkt.
Wat er met de maan of op de maan met verloop van tijd verder is gebeurd, is het
voorwerp geweest van een andere reeks hypothesen: de ‘hete’, de ‘koude’, de
‘warme’ hypothese. Volgens de hete hypothese heeft de maan nog geruime tijd een
aanzienlijke plutonische (vorming van dieptegesteenten) en vulcanische activiteit
gekend: daarvan zouden de grote kraters getuigen en de uitgestrekte vlakten, die
als gestolde lavameren worden beschouwd. Volgens de koude hypothese is het
reliëf alleen bepaald door de inslag van grote en kleine meteorieten, en zouden er
zelfs op geringe diepten ijslagen kunnen voorkomen. Deze laatste veronderstelling
moet sommige landschapsstructuren verklaren die op foto's duidelijk zichtbaar zijn:
van sommige kraterwanden daalt een gletsjerachtige stroom naar de vlakte af. Deze
structuren worden door de voorstanders van de hete hypothese als lavastromen
geïnterpreteerd. De warme hypothese tenslotte houdt zo wat het midden tussen de
twee eerste en meent dat hun exclusiviteit uit den boze is. Het is duidelijk dat het
hier om hypothesen gaat, die alleen door een onderzoek ter plaatse kunnen worden
getoetst.

Maanbodem en maangesteenten
Nooit wellicht werden gesteenten zo grondig en exhaustief onderzocht als de
gesteenten die door de Apollo-11-bemanning naar de aarde werden gebracht. Het
rapport daarover is volledig en definitief. Vier types van gesteenten werden herkend
en beschreven: drie daarvan zijn vaste gesteenten, het vierde is het zo geheten
maanstof. De vaste gesteenten zelf bestaan uit twee wezenlijk verschillende types:
échte stollingsgesteenten en breksies. De stollingsgesteenten behoren, wat hun
structuur betreft, tot twee types die ons op aarde wel bekend zijn: ze zijn ofwel
geheel massief, opgebouwd uit een mozaïek van vast aaneengesloten kristallen,
ofwel ‘cellig’, d.w.z. er komen holle ruimten in voor, getuigen van gasbellen die in
het afkoelende gesteente nog aanwezig waren. Wat de associatie van de mineralen
betreft, behoren de massieve gesteenten tot het ‘gabbro’-type, de cellige tot het
basalt-type van nagenoeg dezelfde samenstelling. Deze gesteenten worden
gekarakteriseerd door de ongeveer in gelijke verhoudingen voorkomende silicaten
als Ca-veldspaat (plagioclaas) enerzijds en ijzer- en magnesiumhoudende silicaten
(pyroxeen en/of olivien) anderzijds. Als accessorisch mineraal is titaniumoxide (o.a.
als ilmeniet) in deze gesteenten niet ongewoon: ongewoon in de Apollo-11-monsters
was wel het zo hóge titaniumgehalte. Deze concentratie kan echter een lokaal
karakter hebben (op aarde zijn nog grotere concentraties bekend). En ondertussen
werd reeds gemeld
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dat dit hoge titanium-gehalte in de Apollo-12 en Apollo-14 gesteenten niet werd
geconfirmeerd.
Door eerst de samenstelling van het maanstof te beschrijven, kunnen we
gemakkelijker begrijpen wat de breksies vertegenwoordigen. Het maanstof bestaat
uit heel fijne, losse korreltjes, waarin brokstukken van de boven beschreven vaste
gesteenten en talrijke glazige bolletjes zijn te onderscheiden. De chemische
samenstelling van deze kogeltjes komt overeen met die van de vaste gesteenten
of hun mineralen. Meteorietfragmenten bedragen niet meer dan 1% van het stof.
Tenslotte werden er ook brokstukken in aangetroffen van een totaal ander gesteente,
een zo geheten anorthosiet (bijna geheel uit Ca-veldspaat opgebouwd), dat men
voorlopig beschouwt als afkomstig van de maangebergten. De breksies zijn niets
anders dan min of meer grote hoeveelheden maanstof die door een glazig bindmiddel
aaneengekit zijn, de bovenvermelde ‘instant-rock’.
Reeds lang beproefde petrografische methodes stellen ons in staat, uit de
structuren en de mineraalassociaties van de gesteenten belangrijke conclusies te
trekken over hun ontstaan. In stollingsgesteenten is het fenomeen van de
gefractioneerde kristallisatie wel bekend: door het feit dat in een afkoelende, vloeibare
massa bepaalde mineralen eerst uitkristalliseren, verandert de resterende massa
voortdurend van samenstelling. Zo kan het gebeuren dat wanneer het hele
stollingsproces is afgelopen, de eindprodukten verschillende gesteentetypes zijn,
die bijvoorbeeld door gravitatie min of meer scherp van elkaar gescheiden
voorkomen. Een dergelijk ontmengingsproces is ook in maangesteenten
waargenomen: naast een kaliumrijke granietische segregatie bestaat er een ijzerrijke
pyroxeenfase en zelfs een soort ertsafzetting, gevormd door ijzersulfiden en zuiver
ijzer. Al deze feiten wijzen op een ‘normaal’ stollingsproces, waarvoor men geen
beroep hoeft te doen - zo lijkt het althans - op de energie van een meteorieteninslag
om het op gang te brengen.
Bij de genese van het maanstof daarentegen is de inslag van meteorieten vrij
duidelijk de beslissende factor. Dit verklaart zowel de min of meer verpulverde
fragmenten van reeds bestaande gesteenten als de kogeltjes van silicaatglas,
fragmenten die, eventjes hersmolten en weggeslingerd, gestold zijn voor ze weer
de bodem bereiken. Op analoge wijze worden ook de breksies verklaard: hier vond
een gedeeltelijke smelting ‘in situ’ plaats, waardoor een aantal korrels van het
maanstof, na de afkoeling, aaneengekit bleven.
Wij moeten echter ook nog wijzen op wat er in het voorkomen van de
maangesteenten duidelijk nieuw en verschillend is. In de eerste plaats is dat het
volkomen frisse en onverweerde uiterlijk: een verwacht gevolg van de afwezigheid
van een atmosfeer en water. Vervolgens het duidelijk geringere
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gehalte aan zuurstof, dat zich voornamelijk uit in het feit dat ijzer in zuivere vorm
uitkristalliseert en niet als oxide. De vraag blijft echter open of dit te wijten is aan
een oorspronkelijk geringer gehalte aan zuurstof in de lava of alleen aan het ontwijken
van de zuurstof in het vacuüm van het maanoppervlak. Een derde verschil is het
hoge titaniumgehalte, dat we reeds vermeld hebben en dat meer van lokale aard
is. Een vierde verschil zijn enkele nieuwe mineralen, meestal titaniumverbindingen,
die werden geïsoleerd. Deze mineralen zijn echter niet nieuw in de zin dat ze totaal
onbekende mineraaltypes vertegenwoordigen, maar wel zò dat de relatieve bedragen
van b.v. Cr en Mg waarden aannemen die in mineralen van dezelfde familie op
aarde nog niet zijn ontdekt. Dus weer niet zo nieuw als men misschien had gewenst!
Enkele waterhoudende mineralen en carbonaten werden voorlopig verklaard als
contaminatieprodukten van de uitlaatgassen van de raket.
De eveneens unieke eigenschappen van het maanstof werden reeds bij de eerste
maanwandeling ietwat spectaculair gedemonstreerd: de astronauten hadden duidelijk
moeite om niet uit te glijden! De maanbodem reageert ongeveer zoals een vochtige
leem, maar dan om heel andere redenen. Zoals men voorspeld had, is het maanstof
uiterst droog, de korrels kleven door adhesie aan elkaar, omdat er juist geen gasof vloeistoflaagje rondzit; het zijn de talrijke glazige kogeltjes die de grote
beweeglijkheid veroorzaken. Dit ‘droog’ karakter brengt ook mee dat het maanstof
een veel grotere porositeit vertoont dan bodems met dezelfde granulometrische
samenstelling op aarde: leem of klei worden juist compacter omdàt zij vocht bevatten.

Op zoek naar een chronologie
Zeer belangrijk, zij het nog zeer fragmentarisch, waren de absolute dateringen die
op verschillende gesteenten werden uitgevoerd door de isotopen-verhoudingen te
meten van verschillende, bekende reactieseries. Verschillende, onderling
onafhankelijke metingen van de gabbro-basaltgesteenten gaven goed
overeenstemmende resultaten: deze gesteenten zijn 3,6 tot 3,8 miljard jaar oud.
Het spreekt vanzelf dat dit de ouderdom is van dit bepaalde gesteente, op die
bepaalde plaats, en dat daarmee nog niet de ouderdom van de maan zelf gegeven
is. Dateringen uitgevoerd op oppervlakteen boormonsters, zijn moeilijker te
interpreteren, omdat absolute datering, op basis van radioactieve processen, moet
werken met materiaal dat sinds zijn ontstaan geen grondige fysische of chemische
wijzigingen heeft ondergaan, behalve die van de radioactieve afbraak. De hoogste
ouderdom die met dit niet volledig veilige materiaal werd bereikt, is ongeveer 4,6
miljard jaar. Nu is dit ook de ouderdom die reeds enkele jaren geleden voor het
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ontstaan van de aarde kon worden aangetoond. Daarom meent men dat men hier
toch op het goede spoor is en dat maan en aarde even oud zullen blijken te zijn.
De leider van de Apollo-15 expeditie heeft al de hoop uitgedrukt dat men vaste
gesteenten zal vinden die deze ouderdom zullen bevestigen. Gunstiger voor
ouderdomsmetingen zijn dan weer de metingen uitgevoerd op glazige gesteenten
waarin de radioactieve tijdklok begint af te lopen sinds de laatste stolling. Hierop
werden dan ook zeer uiteenlopende tijden gemeten, tot ‘slechts’ 1,5 miljard jaar. Al
deze nieuwe gegevens, die ongetwijfeld nog gepreciseerd en aangevuld zullen
worden, zijn voor de basishypothesen over het ontstaan van de maan natuurlijk van
enorm belang.
Een methode om recente gebeurtenissen op de maan te achterhalen, is het
onderzoek van de isotopenverhoudingen die in de gesteenten van het oppervlak
door inwerking van kosmische straling zijn ontstaan. Deze radioactiviteit is op
karakteristieke wijze afhankelijk van de tijdsduur gedurende welke het gesteente
aan de straling heeft blootgestaan. Op meer dan één meter diepte wordt het effect
echter te gering. Hier nu werden tijden gemeten variërend van 20 tot 60 miljoen
jaar. Men ziet hierin een aanduiding dat het maanstof (waarvan de dikte varieert
van 2 tot 6 m) zeer langzaam accumuleert. Ook de wisselende diepte van het spoor
dat zeer energierijke kosmische straling in de korrels achterlaat, werd onderzocht
en daaruit bleek dat vele korrels vaak hun ligging aan de oppervlakte of in de diepte
hebben gewijzigd. Het maanstof blijkt dus wel vrij dikwijls omgewoeld te zijn door
de frequente inslag van meteorieten.
Tenslotte moet hier nog iets worden gezegd over een ander isotopenonderzoek,
dat wel niet direct iets met datering te maken heeft, maar waarvan zelfs het grote
publiek bij iedere maanlanding iets te horen heeft gekregen. Een van de taken van
de astronauten was telkens de opstelling van een merkwaardig soort scherm, om
de ‘zonnewind’ op te vangen. Die zonnewind, die men pas sinds een tiental jaren
kent, bestaat in wezen uit een corpusculaire straling van de zon: een stroom van
geladen deeltjes, vrije elektronen en protonen (waterstofkernen), wordt met grote
snelheid op continue wijze door de zon de ruimte ingestuurd. Deze ‘deeltjes’ worden
in onze dampkring op een hoogte van ongeveer 100 km definitief afgeremd en geven
daar mede aanleiding tot verschijnselen als het noorderlicht. Het maanoppervlak
kunnen ze echter ongehinderd bereiken, waarbij typische isotopen ontstaan, o.a.
van de edelgassen helium en neon. Deze isotopen werden dan ook in de
maangesteenten overvloedig aangetroffen. Ook uit dit onderzoek bleek dat het
maanstof vaak geremanieerd werd.
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Toekomst van het maanonderzoek
Het is duidelijk dat met de maanreizen een reeks nieuwe waarnemingen werd ingezet
die onvervangbaar zijn voor de evaluatie en desgevallend de eliminatie van de vele
hypothesen die bestonden en nog bestaan. Vanuit louter wetenschappelijk standpunt
kan men dan ook niet anders wensen dan dat dit onderzoek wordt voortgezet. Wat
in ieder geval nog onderzocht moet worden, is de samenstelling en de structuur van
de maangebergten: vanwege de risico's, verbonden met hun onregelmatig reliëf,
werd tot nog toe een landing in de gebergten bewust uitgesloten. Een landing in de
buurt ervan en een tocht er naartoe met een aangepast voertuig zou een oplossing
kunnen brengen. Verder moet het seismisch onderzoek worden uitgebreid, door
verschillende seismometers op welbepaalde afstanden van elkaar, schokken te
laten registreren waarvan men ook zelf de plaats en de intensiteit kan bepalen. Dit
zou tot verantwoorde uitspraken over het inwendige van de maan kunnen leiden.
Men hoopt ook nog gelaagd maanstof te vinden, wat de mogelijkheid zou bieden
om na te gaan, door lagen van verschillende ouderdom met elkaar te vergelijken,
of b.v. de kosmische straling over zeer lange tijdsperioden intensiteitsvariaties
vertoont. Ook de studie van het reeds ontdekte remanent magnetisme van de
gesteenten zou tot conclusies kunnen leiden over oudere magnetische toestanden
op de maan, zoals dat op aarde reeds het geval is. Thans bezit de maan geen
aanwijsbaar magnetisch veld.
Tegen het maanonderzoek zoals dat nu sinds een paar jaren wordt doorgevoerd,
worden nauwelijks wetenschappelijke, wel echter ‘maatschappelijke’ bezwaren
ingebracht. De kosten van de onderneming worden zo tergend hoog geacht, dat
het tegenover de ‘wereld’ niet verantwoord is er nog mee door te gaan. Deze
redenering maakt van het geval, misschien terecht, een prioriteitskwestie: wat moet
het eerst aan bod komen of desgevallend het eerst verdwijnen? Zo beschouwd, is
het voor mij niet evident dat het maanonderzoek hoe dan ook éérst moet verdwijnen.
Ik acht mij niet bevoegd om uit te maken op welke andere gebieden in onze
samenleving ontzaglijke sommen worden uitgegeven (of verkwist) voor schijnbaar
nutteloze, kennelijk nutteloze of zelfs positief schadelijke ondernemingen. Maar het
zou mij verbazen dat een bezinning daarover de nog jonge selenologie of maanstudie
zou aanwijzen als dé onderneming waar we in ieder geval mee moeten ophouden.
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Een huisarts ziet verband tussen werk en gezin
F.R. Bakker
Huisarts zijn in deze tijd is, zeker in een nieuwbouwwijk, geen eenvoudige opgave.
Van de ene kant raken huisartsen ontevreden omdat hun beroep geen eigen gezicht
meer zou hebben; van de andere kant bestaat er een groeiende behoefte aan
voortdurende zorg voor het lichamelijk, psychisch en maatschappelijk welbevinden.
In de Rotterdamse experimentele wijk Ommoord, waaraan de gemeente juist zes
miljoen gulden ter beschikking heeft gesteld voor een modern zoekend welzijnsbeleid,
denken huisartsen samen met anderen na over hun taak. In onderstaand artikel
vinden wij daar de neerslag van.
Voor een goed begrip van onze werkwijze geven wij eerst een korte beschrijving
van de toestanden in deze Rotterdamse woonwijk. In 1966 was Ommoord nog een
polder buiten de stad, waar koeien graasden; in 1967 maakten die koeien plaats
voor flats en in 1970 woonden er reeds vijftien duizend mensen.
De wijk wordt in ijltempo volgebouwd, volgens een, helaas, al klassiek geworden
patroon: eenvormig, saai, rechthoekig, dicht opeengebouwde flats in het midden,
waaronder torenflats van 20 verdiepingen. Tachtig procent van de bevolking woont
in hoogbouw. Dit alles om maar zoveel mogelijk mensen, zo vlug mogelijk en vooral
met zo min mogelijk kosten onderdak te brengen. Hierdoor kan het gebeuren, dat
er voor een 15.000 mensen slechts één supermarkt is en men door de slechte
verbindingen zeer veel tijd nodig heeft om de stad te bereiken. De bewoners komen
over het algemeen uit nabijgelegen wijken in Rotterdam vandaan; de bevolking is
nog jong: de helft van de gezinshoofden is jonger dan 35 jaar; 40% van de gezinnen
is kinderloos. Nu vestigt men echter snel bejaarden in Ommoord, door de bouw van
bejaardentehuizen, service-flats en bejaardenwoningen tot meer dan 20% van de
wijkbevolking, dus tweemaal zoveel als het gemiddelde in grote steden.
De ‘doorsnee’-huisvader in Ommoord werkt in de Rotterdamse ‘city’, in een lagere
of middelbare functie. Vaak zit hij nog volop in de maatschap-
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pelijke ‘lift’. Deze groep, die we vooral in de flats terugvinden, wordt gekenmerkt
door een nadrukkelijk streven naar maatschappelijke positieverbetering (hard werken,
cursussen volgen e.d.), gezinsuitbreiding, en de wens om Ommoord te verlaten
voor een aantrekkelijker woonomgeving. In het andere woontype in de wijk - in de
eengezinswoningen, die rond de kernen van hoogbouw zijn gegroepeerd - treffen
we de voltooide kinderrijke gezinnen aan.
Terwijl de eerste categorie inwoners, vaak tevergeefs, zijn best doet de wijk zo
snel mogelijk te verlaten, heeft de laatste groep meestal een ‘eindpunt’ bereikt,
zowel in maatschappelijk opzicht als wat betreft het wonen. Deze wijk wordt dus
een duidelijk voorbeeld van een hoog verstedelijkte woonwijk, uniform, rechthoekig,
koud, tochtig, voor korte tijd de best bereikbare oplossing voor jonge mensen in
ontwikkeling - op ‘weg-omhoog’ - en voor de blijvers een slaapstad waarin slechts
met veel moeite hechtingspunten worden gevonden. Men ziet in een dergelijke leefen woonsituatie allerlei ontwikkelingen op het terrein van de aanpassing en het
leggen van relaties. Deze zijn niet persé negatief, maar leveren wel een groot aantal
problemen op dat vaak bij de geneeskundige terecht komt. Zo kan men naast een
netwerk van clubjes en verenigingen een grote groep mensen met
contact-moeilijkheden aantreffen. Zo heeft een aantal jonge pasgetrouwde vrouwen
een werkkring. Die zijn tevreden met hun ruime (slaap-)flat.

Opgesloten
Een veel groter aantal vrouwen echter, meestal met kinderen, voelt zich opgesloten
en opgeborgen in de wijk, gekluisterd als zij zijn aan flat en kinderen. Door de
voortdurende aanwezigheid van hun jonge kinderen, die buiten de flatwoning geen
ontplooiings- en speelmogelijkheden kunnen vinden, ontstaan irritaties tussen
moeder en kind. Men kan zich voorstellen, dat hiermee de toch al rijkelijk
voorkomende opvoedingsproblemen nog stevig worden aangedikt, en dat in
dergelijke woonwijken de kinderen het kind van de rekening dreigen te worden: zij
worden al te zeer geremd in hun fysieke ontwikkelingsmogelijkheden; zij kunnen
immers nooit rennen, klimmen, ravotten; zij worden gestoord in hun relaties door
het moeizame contact met ouders en met andere kinderen. Beschouwt men naast
dit alles de problemen die opkomen bij opgroeiende jeugd, de groep bejaarden, die
geen bindingen hebben met de jonge wijk, de vaak te hard werkende mannen, en
dan nog de vele huwelijksproblemen, gezinsproblemen en individuele narigheden
die mensen al van elders met zich meedragen, dan kan men zich indenken, dat we
hier te maken krijgen met een smeltkroes van zeer uiteenlopende problematieken.

Streven. Jaargang 24

846
Om aan deze ingewikkeldheid het hoofd te bieden, hebben wij in Ommoord
geprobeerd zoveel mogelijk orde, duidelijkheid en samenhang in de hulpverlening
te scheppen.

Werkwijze van de huisartsen
De huisarts in Nederland heeft per jaar gemiddeld 12.000-15.000 contacten met
een 60 à 70% van zijn patiënten. Bij een groepspraktijk van vijf huisartsen is dit
getal al direkt ± 70.000 contacten. Wij zien hierdoor een niet onbelangrijk stuk van
de ‘ijsberg’ van ziekten, klachten en problemen die in een bevolking voorkomen.
Wetende dat een onbekend aantal mensen met lichamelijke of psychische problemen
blijft rondlopen, heeft één onzer nagegaan in hoeverre men met psychosociale
problematiek naar hem toe kwam. Van 1 oktober 1968 tot 1 april 1970 (achttien
maanden) werd hem door gezinsleden van 304 van zijn 850 gezinnen duidelijke
psycho-sociale problematiek aangeboden. Men bedenke hierbij, dat in dezelfde
periode (nl. van 1 oktober 1968 tot ± oktober 1969) zijn praktijk van 0 tot volwassen
grootte groeide. Het is dus aannemelijk dat een aantal gezinnen de weg naar deze
arts nog niet gevonden had.
Er wordt gesproken over gezinnen en niet over individuen, omdat zuiver individuele
problematiek, waar de rest van het gezin geheel buiten staat, eigenlijk nauwelijks
lijkt voor te komen.
De praktijken van de drie andere huisartsen laten een dergelijk aanbod zien. De
huisarts is dus kennelijk een ‘ventiel’ voor een veelheid van problemen waar mensen
op dat moment niet uitkomen.
Een deel van de aangeboden problemen wordt door de huisarts zelf behandeld.
Over de ‘beste’ benadering hiervan door een huisarts zou veel te zeggen zijn.
Globaal komt het hierop neer, dat wij bij onze eigen benadering veel waarde hechten
aan het luisteren, het samen met de patiënt formuleren van het probleem, het
onderzoek naar de geestelijke gezondheid en verschillende ontspanningsmethoden.
Een aantal problemen die vooral door de situatie ontstaan, zoals die van eenzame
vrouwen en overwerkte mannen, en crises (als bij overlijden of ernstige ziekte van
een van de huisgenoten), lijkt hiermee redelijk op te vangen. Ook bij ‘gestoorde’
patiënten die door de psychiater als ‘onbehandelbaar’ naar de huisarts terugverwezen
worden (hetgeen helaas nog al eens gebeurt), lijkt deze benadering vaak de beste.
Natuurlijk moet een en ander nogal eens ondersteund worden met
geneesmiddelen. Wij maken hier echter juist door onze instelling een betrekkelijk
spaarzaam gebruik van. Wij vinden het een aanfluiting van de roeping van de arts,
als hij zijn wetenschap toepast door pillen te geven of andere medi-
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sche behandelingen uit te voeren, teneinde de patiënt maar aan te passen. Ofschoon
helaas maar al te vaak de geneeskunst blijkt te dienen om de eigenlijke problemen
toe te dekken en de patiënt te leren vrede te nemen met onverschillig welke
omstandigheden, wijzen wij zulks in Ommoord met kracht van de hand.

Maatschappelijk werkers
Sinds oktober 1968 - dus van het begin af - kan onze groepspraktijk een beroep
doen op de diensten van één maatschappelijk werker. Sinds een aantal maanden
is er een tweede bijgekomen. Beide maatschappelijk werkers zijn namens de
verschillende instellingen voor maatschappelijk werk in Ommoord werkzaam met
de experimentele opdracht speciaal het contact met de huisartsen te onderhouden.
Zij staan dus niet in dienst van de artsen, noch zijn zij op enigerlei wijze aan hen
ondergeschikt. De maatschappelijk werker krijgt zijn Ommoordse cliënten dan ook
langs twee wegen: via verwijzing door de huisarts óf op eigen initiatief van de
bewoners. De eerste belangrijke fase waarin wij elkaar en elkaars taal leerden
kennen en respecteren, en een meer of mindere stereotype voorstelling van elkaars
professionele rol leerden loslaten, verliep soepel en snel. Dit was mogelijk doordat
de maatschappelijk werker van het begin af meedeed, vanuit het praktijkhuis van
de huisartsen werkt, een leeftijdgenoot is, in de wijk woont, dezelfde doelstellingen
nastreeft en aan alle teambesprekingen meedoet, terwijl er ook verder frequent
contact over patiënten of cliënten bestaat.
Van het begin af aan heeft de nadruk niet op een verdieping van de diagnostiek
van de huisarts gelegen, maar op de vraag ‘wat er aan te doen is’.
Als kernfunctie van hun werk beschouwden onze maatschappelijk werkers
voornamelijk de hulpverlening in huwelijk en gezin. Uitgaande van het feit dat de
huisarts vrijwel nooit een echte gezinstherapeut kan zijn en dat veel persoonlijke
problemen toch met het gezin te maken hebben, menen wij dat vooral daar de
bijzondere beroepsvaardigheid van een goed geschoolde maatschappelijk werker
kan liggen.
Hoewel de communicatieve therapie op de voorgrond blijft staan, komt een meer
op het individu gerichte benadering langzamerhand steeds meer voor. We denken
hierbij o.m. aan vrouwen met problemen t.a.v. hun rol en functioneren als vrouw
(men vergelijke de acties van ‘Dolle Mina’; aan mannen die door de aard van hun
persoon en werk ‘in de knel komen’ en overgangsproblematiek van pubers,
adolescenten, vrouwen in de overgangsleeftijd).
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Naast persoonlijke contacten tussen huisarts en maatschappelijk werkers vindt
eenmaal per maand een teambespreking plaats waar, naast de bespreking van
‘gevallen’ (gemiddeld zes per keer), ook regelmatig de hele werkwijze aan de orde
komt. Afgezien hiervan doen de maatschappelijk werkers ook mee aan de
besprekingen met de sociaal-psychiater en de kinderpsychiater in het ‘contact van
functionarisen’.
De bijdrage die het maatschappelijk werk in onze werkwijze levert is zéér
voornaam. In het tijdvak van 1 januari tot 1 juni 1970 had de ene maatschappelijk
werker die toen aan onze groep verbonden was 623 contacten betreffende cliënten:
310 met cliënten zelf en 313 over cliënten. Zeer opvallend was het lage aantal
contacten dat zonder verwijzing van de huisartsen plaats had: 68 met cliënten zelf
en 59 over cliënten.
Evenals de hulpverleners leren de hulpzoekenden dat er t.a.v. hen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat en dat er binnen het team gezocht wordt
naar de beste hulp voor een bepaalde patiënt of cliënt. Het bezittelijk voornaamwoord
‘mijn’ in ‘mijn’ cliënt of ‘mijn’ huisdokter heeft plaatsgemaakt voor ‘ons’, zoals ‘ik’ en
‘jij’ (u), plaatsmaakte voor ‘wij’.
Bij de eerste groep gaat het voornamelijk om inlichtingen, huisvestings- en
financiële moeilijkheden; bij de tweede groep om huwelijksmoeilijkheden, relatie
ouders - kinderen en opvoedingsmogelijkheden, psychische moeilijkheden in engere
zin en problemen ontstaan door verlies van sociale contacten. Het lijkt er dus op
dat de ‘image’ van het maatschappelijk werk bij het publiek nog sterk beïnvloed
wordt door verouderde opvatting van ‘armenhulp’ e.d..

Wijkzusters
Vanaf het begin hebben de drie kruisverenigingen die wij in Nederland kennen, in
Ommoord zo samengewerkt dat in beginsel iedere huisarts zijn ‘eigen’ zuigelingen
en kleuters ‘ontzuild’ op het consultatiebureau ziet. Daarnaast is er naar gestreefd
dat iedere zuster ook zoveel mogelijk haar ‘eigen’ kinderen heeft. Van het begin af
is de inhoud van de samenwerking tussen huisartsen en zusters een punt van
kritische beschouwing geweest.
Wij meenden dat consultatiebureau-zusters niet alleen te weinig professioneel
aan bod kwamen op het (preventieve) somatische vlak (wegen, meten en prikken
van zuigelingen en kleuters), maar ook dat zij een belangrijke rol konden spelen bij
de psychische ontwikkeling van het kind.
Nadat in het begin een ‘stroomlijning’ van het voedingspatroon was ingevoerd,
werd dan ook de aandacht meer en meer gericht op de relatie moeder - kind en de
opvoedingsproblematiek.
De steeds weer terugkerende en zo veel voorkomende problemen met eten,
slapen, zindelijk worden, driftige en angstige kinderen kwamen steeds
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consequenter aan de orde. Wanneer het er op lijkt dat achter een bepaalde klacht
van een moeder met betrekking tot haar kind méér schuil gaat (‘het wil niet eten’
over een zuigeling die blaakt van gezondheid), komen de extra mogelijkheden van
onze samenwerking duidelijk naar voren. Vaak weet de huisarts of de zuster iets of
zelfs vrij veel af van het gezin. Aan de hand van deze informatie wordt besproken
of het nuttig is, dat de zuster eens wat uitvoeriger met de moeder praat tijdens een
huisbezoek (afgezien dus van de bespreking op het consultatiebureau door de arts).
Vooral wanneer de moeder zelf onzeker of angstig is, lijkt dit nuttig.
Wij leerden ook inzien dat een bepaald probleem van een kind dat op het eerste
gezicht los van het gezinsgebeuren leek te staan, in feite nauw verweven bleek te
zijn met het hele gezin, met name met de relatie tussen de ouders (het kind als
‘zondebok’). Op deze basis werd soms een verwijzing van de ouders naar de
maatschappelijk werker voorgesteld. Tegelijkertijd ervoeren wij aan den lijve bij de
besprekingen en de pogingen tot bewerkstelligen van verwijzing van patiënten naar
hogere vormen van hulpverlening (bijvoorbeeld psychiatrische opname, bureau voor
levens- en gezins-moeilijkheden, medisch opvoedkundig bureau, scholen voor
debielen, scholen voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden e.d.) hoe moeizaam dit
alles verloopt.
Wachtlijsten, terugverwijzing omdat de patiënt de mogelijkheden, de instelling of
de financiële middelen mist die in het kader van een bepaalde instelling geëist
worden, en de kakelbonte staalkaart van verenigingen, instituten, bureaus en
instellingen zonder enig ‘grondplan’ zijn evenzovele aanduidingen dat de structuur
van de geestelijke gezondheidszorg in ons land verre van gezond is.

Contact van functionarissen
Een zeer belangrijke vorm van samenwerking, gericht op de geestelijke
gezondheidszorg in Ommoord, vormt het zgn. ‘contact van functionarissen’ - kortweg
‘het contact’ genoemd - waarin zielzorgers, wijkverpleegsters, artsen, maatschappelijk
werkers en opbouwwerkers elkaar maandelijks ontmoeten.
Dit zijn allen ‘werkers in de eerste-lijn’, die veel met mensen in aanraking komen,
die in wezen dezelfde doelstellingen hebben: het bevorderen van menselijk welzijn,
maar ook met dezelfde problemen worstelen (hoe kunnen wij het grote aantal
problemen aan; hoe bevorderen wij het best het welzijn e.d.).
In de beginperiode van het maandelijkse contact viel de nadruk op het verkennen
van elkaars werkterrein, aan de hand van het bespreken van voorvallen door een
deelnemer, al of niet samen met een ander ingebracht.
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De - in wezen - gelijke doelstelling, hoe verschillend deze ook benaderd wordt, werd
evenals de overlapping van de verschillende arbeidsterreinen, duidelijk.
Het inzicht in het nut van onderling beraad en van samenhang in de aanpak,
evenals inzicht in de veelzijdigheid van de aangeboden problematiek volgde hier
vanzelf uit. Heel duidelijk kwam ook naar voren dat wij met z'n allen een groot deel
van de ijsberg van problemen die er in een leefgemeenschap bestaan, konden
‘overzien’ en dat hierin ‘grote lijnen’ te ontdekken vielen. Het lag toen voor de hand,
dat ‘het contact’ zich ging richten op de meer algemene aspecten van de in beginsel
individueel aangeboden problematiek.

Sociale actie
De veelvuldig voorkomende problematiek rond de emancipatie van de vrouw, de
gebrekkige contactmogelijkheden en de behoefte hieraan van mensen, de (grote)
groep bejaarden, de onmacht van mensen in onze, op macht, hiërarchie,
concurrentie, produktie en consumptie georiënteerde maatschappij, dit alles als het
ware geprojecteerd in de woon- en leefwijze in Ommoord vormde evenzoveel
vingerwijzingen in de richting van sociale actie.
Hiermee is natuurlijk een groot en alweer beladen woord uitgesproken. Zonder
op de theoretische aspecten van het begrip ‘sociale actie’ in te gaan, betekent dit
voor ons, in onze situatie, dat wij ons solidair opstellen met het hulpzoekende individu
en eerst samen met hem zoeken naar een oplossing voor zijn situatie, waarbij, als
het nodig is, het conflict niet geschuwd wordt.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen, dat een bepaalde patiënt of cliënt met
moeilijkheden in de werksfeer, nadat tezamen het probleem is ‘afgegrensd’, er toe
komt zelf zijn baas op het ‘onverteerbare’ van de werksituatie te wijzen. Soms is
het nodig dat de bedrijfsarts van een en ander op de hoogte gesteld wordt (vergelijk
de situaties die ontstaan bij reorganisatie en fusie in bedrijven).
Anderszins zal de vrouw met ‘emancipatie’-problematiek geholpen worden haar
conflictsituatie niet alleen met haar arts, maatschappelijk werker of zielzorger, maar
ook met haar man bespreekbaar te maken, waarna weer samen (eventueel ook
met anderen) naar een oplossing gezocht kan worden. Dit alles zou men ‘sociale
actie in klein verband’ kunnen noemen. Er worden veranderingen in beweging gezet
die verder gaan dan het individuele geval.
Het contact van functionarissen heeft de kennis van verlangens en behoeften die
uit ontmoetingen met mensen naar voren kwamen, ook benut om

Streven. Jaargang 24

851
zich in te zetten voor veranderingen die het leven van alle dag op wijkniveau
aantrekkelijker zouden kunnen maken. Zij richten zich bijvoorbeeld meerdere malen
tot het college van B. en W. van Rotterdam om op duidelijke tekortkomingen te
wijzen (bijvoorbeeld gebrekkige verbindingen, gebrek aan ruimtelijke voorzieningen
voor allerlei activiteiten, speelruimten voor kinderen, ontbreken van crèches etc).
Het is gebleken, dat deze actie onzerzijds vaak succesrijk was. Bij herhaling wordt
om vertegenwoordiging van het contact in diverse vormen van overleg gevraagd.
De belangrijkste hiervan is de begeleidings-commissie, die zich bezighoudt met een
experiment op het gebied van het welzijnsbeleid in Ommoord, waarbij tezamen met
de bewoners gezocht wordt naar nieuwe, meer aan de actuele behoeften, wensen
en verlangens van de bevolking aangepaste samenlevingsvormen en voorzieningen.
Hiervoor is een subsidie van zes miljoen gulden door de overheid toegekend.
In principe bepaalt de wijkbevolking in het kader van dit experiment zelf welke
accenten zij wil aanbrengen om het leven van alle dag te veraangenamen. Plannen
hiertoe worden ingediend en uitgewerkt door werkgroepen uit de bevolking, in nauwe
samenspraak (tentoonstelling, openbare besprekingen, papieren-informatie) met
de hele wijkbevolking. Deskundigen - bijvoorbeeld uit de begeleidingscommissie worden zonodig aan de werkgroepen toegevoegd. Een aantal (hogere) ambtenaren
in de begeleidingscommissie kan voor versnelling van de procedure op
overheidsniveau zorgen.
Terwijl één onzer het voorzitterschap van deze begeleidingscommissie op zich
genomen heeft, is een ander van ons actief als gemeenteraadslid voor de grootste
partij in Rotterdam. Door zijn zeer actieve bemoeienis met aspecten betrekking
hebbende op de gezondheid (lichamelijk-psychisch en maatschappelijk welbevinden!)
van alle burgers in Rotterdam en omstreken zou men hier van sociale actie op
‘macro niveau’ kunnen spreken (vergelijk het beleid met betrekking tot de
gezondheidszorg, ook de geestelijke, in de grote stad, de milieu-verontreiniging,
e.d.).
Met het beschrijven van deze versie van sociale actie is ons verhaal ‘rond’.
Ofschoon het maatschappelijk engagement niet voor een ieder even sterk zal kunnen
zijn, is het ons inziens strijdig met de inhoud van het werk van alle functionarissen
die zich met gezondheidszorg bezig houden, zich slechts in te laten met de
gezondheidszorg in de meest enge zin.
Wie zich solidair opstelt met mensen die ‘zich niet welbevinden’ (een
mentaliteits-kwestie), zoekt vanzelf samenwerking in de hulpverlening met anderen
die het welzijn van mensen ter harte gaat. Aandacht voor het voorkomen dat beter
dan genezen is, voert dan tot maatschappelijke inzet en sociale actie.
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Over geschiedenis
Een repliek
Marcel Chappin
‘.... de historische analyse.... waarvan het doel steeds is, achter de
veranderlijke vormen het onverliesbare te laten zien’.
Theodor Schieder
Wanneer en waarom is er reden de geschiedenis te bestuderen? De tweede en de
1
laatste zin van Boschheurne in zijn artikel ‘Over geschiedenis’ vormen de kern van
zijn beschouwingen - en van de mijne.
Boschheurne ziet die reden alleen aanwezig wanneer de geschiedenis een directe
2
rol speelt in ons dagelijks leven. Uit de karakteristiek die hij geeft van de
negentiende-eeuwse geschiedschrijving (als resultante van de negentiende-eeuwse
belangstelling) met zijn onaangepastheid voor de twintigste eeuw - op deze wijze
geschreven geschiedenis heeft geen betekenis meer voor het heden - volgt immers
de conclusie dat de bestudering van de geschiedenis zich moet richten op het spelen
3
van een directe rol in ons dagelijks leven . Mag ik het anders zeggen: de bestudering
van de geschie-

1
2
3

Streven, februari 1971, p. 445.
Cursivering van mij.
Bij de karakteristiek van de negentiende-eeuwse geschiedschrijving een enkele kanttekening.
Het probleem wordt door Boschheurne alleen maar aangestipt; van mij kan men hier niet
méér verwachten. Ik zie niet duidelijk het verschil tussen het ‘stichtend’ karakter van het
geschiedverhaal vóór 1800 en het ‘tot voorbeeld dienen’ van het negentiende-eeuwse
geschiedverhaal. Zeer ver voeren de opmerkingen over de verhouding roman-geschiedverhaal.
De vraag is of de ongecompliceerdheid van de geschiedbeelden van de negentiende-eeuw
betreffende de Tachtigjarige Oorlog voortkomen uit de behoefte een tegenwicht te hebben
tegenover de roman waarin de verscheurdheid bourgeois-citoyen zou spelen. Waarom komt
dit laatste dan niet in de geschiedverhalen naar voren? En is het wel waar dat de
gebeurtenissen in het verleden voor deze mensen geen band hadden met de eigentijdse
structuren? Herkent men juist niet in de verschillende beelden van de Opstand en Tachtigjarige
Oorlog de aansluiting die men ziet tussen eigen godsdienstig en politiek standpunt en de
gebeurtenissen daarvóór? Groen van Prinsterer, die ook daar de strijd om het ware geloof
herkent; Fruin, die zijn liberale standpunten opnieuw tot leven doet komen, enz. Natuurlijk
moet nog een verklaring gezocht worden voor de ongecompliceerdheid van de
negentiende-eeuwse geschiedbeelden. Wat speelt daarin mee? Het sterk zoeken naar een
identiteit na de ontworteling van de Franse revolutie en alle gevolgen daarvan, een identiteit
die zich dan in enkele hoofdlijnen vastzet? En welke is de rol van de enorme toevloed aan
materiaal die bemeesterd moet worden en daarom vraagt om een eerste ordening langs
karakteristieke hoofdlijnen? Wat is de invloed van het primaat dat de politieke geschiedenis
heeft? (Men vergete niet dat het nieuwe materiaal vooral politiek materiaal is en voorts dat
wetenschappen als sociologie en psychologie nog maar net in opkomst zijn). Met Romein
moeten we nu zeggen dat al deze beelden vergruisd zijn, ongetwijfeld door de vele
specialisaties en verdere studie - maar wellicht niet minder door de desintegratie van de
eigentijdse structuur.
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denis moet zich in zijn gedachtegang richten op het directe nut voor mijn leven hier
en nu.
Nu zijn er inderdaad meerdere pragmatische redenen op te sommen die vragen
om een bestudering van de geschiedenis. Het zijn merendeels dezelfde pragmatische
redenen waarom het optekenen van gebeurtenissen die geschied zijn, begonnen
is. Wat men ook kan zeggen over historisch besef en historische belangstelling als
4
typische en fundamentele menselijke verschijnselen , concrete pragmatische redenen
zijn het geweest die mensen ertoe gebracht hebben het verleden vast te houden,
vast te leggen en door te geven. Voorvaderlijke tradities worden opgetekend om
steeds weer de juiste beslissingen te treffen, genealogieën worden nagezocht om
afstamming en erfrecht veilig te stellen, rechtstitels vastgelegd teneinde bezit of
5
gezag tegen aanspraken van derden te kunnen verdedigen . Het is met het ontstaan
van deze optekeningen als met het ontstaan van het schrift. De eerste schrifttekens
hebben waarschijnlijk niet gediend om liefdesgedichten op te tekenen, maar om de
inkomsten van de tempelbelastingen bij te houden bij een langzamerhand
ingewikkelder worden van het stedelijk bestuur in Mesopotanië.
In de genoemde pragmatische redenen die het bijhouden van gebeurtenissen op
gang hebben gebracht, herkent men die welke vandaag de dag nog steeds vragen
om een bestudering van de geschiedenis (met alle zorgzaamheid voor een minutieus
onderzoek van de gebeurtenissen die de wetenschappelijke bestudering van het
verleden met zich brengt). Nog steeds zoekt men in de rechtspraak naar
precedenten, naar rechtstitels, naar bewijzen voor aanspraken; en de chef van het
protocol zoekt niet minder naar precedenten om kwesties van precedentie op te
kunnen lossen. Pragmatisch kan wellicht ook nog genoemd worden de reden van
de genetische weg. Wil ik een sociaal, politiek, kerkelijk of welk probleem dan ook
beter begrijpen, dan zal ik ook de ontstaansgeschiedenis van het probleem proberen
te achterhalen. Een actueel probleem kan me dwingen de geschiedenis te
bestuderen.
Zo kan de geschiedenis een directe rol in ons dagelijks leven spelen waar het
gaat om kwesties waarbij feitelijkheden dienen te worden vastgesteld, zoals bij
juridische kwesties. Indien er voldoende bronnenmateriaal voorhanden is en
toegankelijk, indien de interpretaties niet al te veel divergenties toelaten, functioneert
het verleden zeer direct in bepaalde punten van mijn dagelijks leven. Dit kan
bijvoorbeeld de vrouw zeggen die beweert Anastasia, dochter van de laatste tsaar
aller Russen, te zijn. Indirect speelt het verleden een rol in ons dagelijks leven daar
waar de bestudering van de

4
5
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Jan Romein, In de hof der historie, Amsterdam, 1963 , p. 82.
Jan Romein, o.c, pp. 86-88.
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geschiedenis bijdraagt tot begrijpen en oplossen van problemen. Dat kunnen
diegenen zeggen voor wie het in 1960 door de Provinciale Staten van Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht genomen besluit tot opheffing van een oorkonde van Keizer
Frederik I Barbarossa uit 1165 betreffende de afwatering van de Rijn van invloed
is op grondbezit en broodwinning. Maar met deze indirecte rol zijn we al gekomen
aan de grenzen die Boschheurne stelt aan de legitimiteit van de bestudering van
de geschiedenis.
Nu vermoed ik dat Boschheurne die grenzen niet zo nauw wil trekken. Hij ziet
meer manieren waarop de geschiedenis een directe rol in ons dagelijks leven kan
spelen. Ik maak dat op uit het voorbeeld dat hij geeft over de VVD. Wil je werkelijk
weten wat de VVD wil, dan moet je volgens Boschheurne weten wat
regentenmentaliteit is, dan moet je weten hoe de verhoudingen in het
achttiende-eeuwse Amsterdam liggen, enz.. In een ommezien komen we via de lijn
door Boschheurne getrokken terecht in de moerassen van het middeleeuwse Holland.
Ik vermag dit niet zo snel te volgen. Moet men dan niet naar het verleden kijken als
men wil weten wat de VVD wil? Men moet óók een beetje naar het verleden kijken
wanneer men wil weten wat onze politieke partijen willen. Maar niet zo heel erg ver:
niet veel verder dan 1900, zo men wil 1848. En dat levert nog niet zoveel op. Wil je
werkelijk weten wat onze politieke partijen willen, dan kun je het beste je energie
besteden aan het lezen van kamerverslagen, uitspraken van partijleden en
verkiezingsprogramma's. Niemand laat zijn partijkeuze afhangen van een historische
studie.
En om in te gaan op het voorbeeld van de tentoonstelling: om kritiek te hebben
op het huidige straatbeeld van Amsterdam is het helemaal niet nodig - het is zelfs
een omweg - om een middeleeuws straatbeeld te zien. Je ogen, oren en neus wijd
open zullen je voldoende stof tot rake kritiek geven.
Waarom trek ik de grenzen van de directe rol van de geschiedenis op ons dagelijks
leven nauwer dan Boschheurne? We stuiten hier op het fundamentele probleem
van continuïteit en discontinuïteit, van herhaalbaarheid en uniciteit. Hierover in dit
verband maar een enkele opmerking. Ik denk dat men moet zeggen dat de
geschiedenis vooral een continuïteit is, maar zich nooit herhaalt. De basis van deze
continuïteit is de mens die in verleden, heden en toekomst dezelfde is: de mens die
streeft naar brood en zodra zijn honger gestild is, naar aanzien; de mens die liefheeft
en haat koestert, de mens die weet dat hij sterven moet. Maar toch herhaalt de
geschiedenis zich niet: iedere mens moet op zijn eigen onvervangbare wijze zijn
leven leiden, in voortdurend andere omstandigheden. (Andere omstandigheden
geschapen of door de mens zelf of door krachten buiten hem). Juist het ontbreken
van de herhaalbaarheid bewerkt dat de geschiedenis mij voor
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mijn handelen en kiezen in mijn dagelijks leven geen argumenten levert, laat staan
rechtvaardigingen. Voor mijn dagelijkse doen en laten, voor het oplossen van zovele
problemen zal de geschiedenis niet veel bijdragen, zeker zal zij geen directe rol
kunnen spelen. De geschiedenis leest ons niet de les, de geschiedenis kan ons niet
dwingen, de geschiedenis is er niet om een beroep op te doen. Zowat ieder van
ons staat voor het kiezen van een houding ten opzichte van het geweld en het
anarchisme dat in onze dagen toeneemt. Een keuze die in concreto neerkomt op
een partijkeuze bij de verkiezingen, wellicht in een zich aansluiten bij ‘revolutionaire’
groepjes, wellicht in het vormen van een burgerwacht, wellicht in een passiviteit en misschien zijn er nog wel meer mogelijkheden. Je kunt nu natuurlijk alle revoluties
en opstanden uit de geschiedenis gaan bestuderen, maar de vraag is wat je daarmee
verder komt. (Behalve tot algemeenheden - maar dat wist je al - dat ontevredenheid
van het volk en onmacht van regeerders oorzaken van revoluties zijn). Moet je maar
toegeven en te laat ontdekken dat het verzet veel groter is dan je eerst vermoedde?
Waar houdt de opstand op en begint de revolutie? Lodewijk XVI schijnt gezegd te
hebben over de val van de Bastille (overigens zonder bestorming, zoals een
6
hardnekkige legende wil ): ‘C'est une révolte’. Een van de hovelingen verbeterde
hem ‘Non Sire, c'est une révolution’. Maar waaraan had Lodewijk het kunnen zien,
dat dit meer was dan een van de vele opstanden en ongeregldheden die telkens
weer de kop opstaken? De Russische revolutie is verklaarbaarder dan de Franse.
Frankrijk liep in 1789 voorop in Europa, Rusland in 1905 en 1917 achter. Het Rusland
van Nicolaas II telde in verhouding meer analfabeten dan het Frankrijk van Lodewijk
7
XVI . Rusland had te kampen met een oorlog die het ging verliezen, Frankrijk
verkeerde in vrede. Waarom zou het in 1789 niet aflopen als met de Fronde in 1648?
Wellicht had Lodewijk vanaf het begin moeten weerstaan; of had hij de vernieuwing
in de juiste gematigde richting moeten leiden. In 1905 begint de Russische regering
met felle onderdrukking: de Bloedige Zondag januari 1905. Maar dit geweld riep
tegenactie op. Door concessies - bijeenroepen van een Doema - keert de rust terug
en komt er verdeeldheid bij de opstandelingen. Welke keuze geeft de geschiedenis
ons te kiezen? ‘In de geschiedenis valt weinig of niets te bewijzen, maar altijd veel
toe te lichten en te begrijpen, te doorzien en te doorlichten. Door wijde cirkels te
doorlopen worden inzicht en begrip voor menselijke verhoudingen en problemen

6

7

Deze en andere historische legenden worden ontmaskerd in G. Prause, Niemand heeft
Columbus uitgelachen. Vervalsingen en legenden in de wereldgeschiedenis, Rotterdam,
1967.
R.R. Palmer and Joel Colton, A history of the modern world. New York, 1965 p. 705.
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vergroot en verdiept’ . De revolutionaire bewegingen zijn te analyseren, maar hoe
weten we of wat er bij ons gaande is nagenoeg identiek is met één van die
bewegingen?
De geschiedenis alleen maar een directe rol in ons dagelijks leven willen laten
spelen, kan licht leiden tot overvraging van de geschiedenis. De geschiedenis gaan
vragen om datgene wat mij hier en nu van nut kan zijn, wat mij nu tot argument kan
dienen of tot rechtvaardiging, zal mij leiden tot ‘wishful historical thinking’.
Blijft er in deze visie dan nog wel een rol over voor de bestudering van de
geschiedenis? Boschheurne beperkt zich weliswaar tot een directe rol, maar ziet
daar tenminste ruime mogelijkheden. In mijn visie is die directe rol beperkt tot heel
nauw omschreven kwesties. En indirect wil ik die rol al noemen waar de geschiedenis
als hulpwetenschap dient. Een belangrijke rol overigens: dit ‘ancilla’-zijn voor vele
wetenschappen. Maar tevens een zeer indirecte rol, want binnen de perken van het
wetenschappelijk bedrijf blijvend niet rechtstreeks met het dagelijks leven verbonden.
Toch wil ik nog een andere legitieme reden voor de bestudering van de
geschiedenis naar voren brengen. De geschiedenis kan ons niet de les lezen, maar
we kunnen er wel wat van leren.
Wanneer we ons terugbuigen over het verleden - ontspannen - dan ontdekken
we dat we niet alleen zijn. Dan ontdekken we dat onze samenleving niet alleen een
dimensie in de breedte heeft - nl. dat onze wereld groter is dan onze straat of onze
streek - maar ook nog een dimensie in de diepte - nl. dat er mensen, zoals wij, vóór
ons zijn geweest en na ons zullen komen. Je gaat ontdekken dat de ‘condition
humaine’ niet alleen iets van vandaag is. Je gaat ontdekken dat mensen steeds
weer in staat zijn om tot oplossingen van politieke problemen te komen, dat mensen
steeds weer antwoorden vinden op de uitdagingen hen door de tijd gesteld, dat
mensen steeds weer weten hoe te leven en hoe te sterven. Je buigen over de
geschiedenis is een verruiming en verrijking van je menselijke ervaringen. Want
ondanks alle onherhaalbaarheid (l'histoire ne se repète jamais) herken je mensen
als je zelf. Hier blijkt de continuïteit het te winnen van de discontinuïteit.
(Waarschijnlijk moet je zeggen dat die discontinuïteit alleen maar mogelijk is op
basis van de continuïteit).
Die herkenbaarheid spitst zich toe op bepaalde perioden, bepaalde landen. Dat
hangt natuurlijk af van degene die terugkijkt naar het verleden en daarin ‘zijn’
verleden herkent. Het is je wellicht gegeven om je te herkennen in alle mensen, om
te beseffen hoezeer je in één lijn staat met de mensen

8

I. Schöffer, Revolutie als historisch verschijnsel, in: Zeven revoluties, Amsterdam, zj., p. 179.
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voor en na je; echt historisch besef kan je doen zeggen: ‘wij vinden het buskruit uit’,
‘wij voeren de dertigjarige oorlog’, ‘wij plegen de Franse revolutie’, ‘wij vermoorden
de joden’ en evenzeer ‘wij worden vermoord door onszelf’. Maar de herkenbaarheid
zal zich eerder samentrekken op bepaalde punten. Keren we nog eens terug tot de
Franse revolutie. Ervan leren hoe er nu revolutie te plegen is, is een onmogelijkheid.
Daarvoor kun je beter bij de resultaten van sociologisch en psychologisch onderzoek
te rade gaan (waarbij de geschiedenis maar een indirecte rol speelt). Maar je kunt
door te kijken naar die Franse revolutie opnieuw tot het besef komen dat mensen
in staat zijn voor idealen te vechten en te sterven - wij mensen zijn tot zoiets in staat.
Je kunt eveneens je besef verdiepen dat mensen makkelijk tot blind fanatisme en
intolerantie te leiden zijn, terwijl hun bedoeling geen andere is dan ‘vrijheid, gelijkheid
en broederschap’ te brengen. De Tachtigjarige Oorlog biedt aan de Nederlander
tijdens de bezetting meer herkenbaarheid dan aan de Fransman. Hoe verzet te
plegen leert de Nederlander er niet van, ook niet hoe aan meer voedsel te komen.
Maar wellicht ontleent hij er een sprankje hoop aan: er kan vrijheid komen. Hij weet
dat de mogelijkheid er is; niet meer. Zekerheid verschaft hem de geschiedenis niet.
De ‘Uittocht uit Egypte’ geeft Israël in de Babylonische ballingschap meer
herkenbaarheid dan de bevolking van Mésopotamië. Israël herkent daarin de trouw
van Hem die het zijn God weet. (De eerste geschiedenis, in de betekenis van
geschiedverhaal, is ontstaan bij de joden vanuit het herkennen van Hem die trouw
is aan zijn volk, vroeger en nu en in de toekomst).
De verruiming en verrijking van je ervaringen is een goede reden om de
geschiedenis te bestuderen, ook al kun je hier niet spreken van een directe rol in
je dagelijkse leven. Je kunt hier niet méér zeggen dan ‘een indirecte rol in je leven’.
Dat bestuderen van het verleden gebeurt natuurlijk op verschillende niveaus. De
geschiedschrijving die uitnodigt tot herkenbaarheid - en vooral uit algemener werken
of uit biografieën bestaat - moet gebaseerd zijn op veel minutieus onderzoek, door
vakhistorici gedaan. En al dat werk wordt gerechtvaardigd door dat uiteindelijke
dienen voor ‘het feest der herkenning’ dat een terugkijken naar het verleden moet
zijn. Dat vele werk waarbij overigens helemaal geen sprake is van ‘een directe rol
in ons dagelijks leven’. Want ik zie niet in hoe de graanprijzen te Arnhem tussen
1345 en 1402 voor het dagelijks leven van wie dan ook een directe rol kunnen
spelen.
A.J.P. Taylor heeft in de Duitse uitgave van zijn studie over von Bismarck het
volgende gesteld: ‘Die Kenntnis der Geschichte macht aus uns keine besseren
Bürger oder bessere Ehemänner; sie bereichert höchstens unsere Persönlichkeit.
Wenn wir ein grosses Gemälde oder eine bedeutende Dich-
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tung betrachten, ereignet sich dasselbe. Historisches Wissen vermittelt uns ein
besseres Verständnis der Vergangenheit, nicht mehr und nicht weniger. Denn
9
letztlich studieren wir Geschichte, urn unsere Neugierde zu befriedigen’ . Het zal
juist die nieuwsgierigheid zijn - een nieuwsgierigheid naar de mens - die de boeken
van Taylor zo goed leesbaar maakt. En het ‘höchstens’ uit het citaat zullen we maar
als een understatement beschouwen.
Nieuwsgierigheid is de diepste reden waarom we de geschiedenis bestuderen,
de verrijking van onze persoon is de beste rechtvaardiging. Indien G.M. Trevelyan
10
de titel al niet eens voor een essay en een bundel gebruikt had , zou ik graag boven
deze beschouwing gezet hebben: ‘Clio, een muze!’.
Bij de bestudering van de geschiedenis meer uit zijn op inspiratie (op basis van
de herkenning) dan op nut zal de geschiedschrijving eerlijker maken. Ik zeg niet:
objectiever. De eigen waarden zullen in het geschiedverhaal altijd meespelen, al is
het maar in de keuze der feiten.
Er is reden de geschiedenis te bestuderen wanneer we concrete kwesties moeten
oplossen.
Er is niet minder reden de geschiedenis te bestuderen om kennis te maken met
de ervaringen van anderen die toch mensen zijn als wij. Het is met de
geschiedschrijving als met het schrift. Je gebruikt het schrift voor nuttige zaken als
tabellen uitgegeven door het ministerie van economische zaken, maar het komt
toch veel meer tot zijn recht wanneer het dient ter doorgeving van de gedachten
van Karl Marx of de gedichten van Guillaume van de Graft.
De geschiedenis kan een rol spelen in ons leven, en omdat zij dat doet is er reden
haar te bestuderen.

9
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A.J.P. Taylor, Bismarck, Mensch und Staatsmann, München, (1963), p. 9.
George Macaulay Trevelyan, Clio, a Muse and other essays. London, 1949. Bewondering
voor een titel is nog niet gelijk aan een onverdeelde bewondering voor de gehele inhoud.
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Terzijde
Bij de dood van Vestdijk
K. Fens
‘Als Malraux sterft, staat De Gaulle uit zijn graf op’. Die uitspraak noteerde Adriaan
Morriën bij de begrafenis van Vestdijk op 26 maart op het Haagse kerkhof Nieuw
Eykenduynen. Het is een nog aardig geformuleerde kritiek op de afwezigheid van
bijna alles wat autoriteit is bij die begrafenis. En dat gebrek aan presentie was nog
representatief ook voor de werkelijk ontstellend lauwe wijze waarop op de dood van
een der weinige grote Nederlandse schrijvers is gereageerd. Het was een publiek
geheim dat Vestdijk al geruime tijd ongeneeslijk ziek was. De omroepen hadden
hun maatregelen kunnen nemen, om het maar eens minder fijnzinnig te zeggen.
Toch bracht de hele Nederlandse televisie het op dinsdagavond 23 maart niet verder
dan een erg onbenullig interview - erg kort ook - van Avro's Televizier met prof. H.A.
Gomperts. Vara's Achter het nieuws maakte enige tijd later tenminste iets goed, een kort en vaak ontroerend gesprek met Vestdijks weduwe. Literatuur - misschien
wel de wat officiële cultuur in het algemeen - is in Nederland iets om je niet druk
over te maken, behalve op de middelbare scholen een beetje, want daar is het een
vak. O ja, als het om subsidies gaat, wil men nog wel eens storm lopen. Nederland
is een a-literair land, en dat zal het altijd blijven.
Rond elke auteur van enige grootte ontstaat na zijn dood stilte. Nieuw werk dat zijn
naam weer in de krant brengt, blijft uit. Of, als bij sommigen, de persoon is er niet
meer om de herinnering aan het werk in leven te houden. Bij enkelen is de dood
ook het einde van hun werk: de stilte houdt aan. Henriëtte Roland Holst was zo'n
tragisch geval. De levende legende die zij was, hield haar werk in de aandacht. Wie
de vaak langdurige stilte overwint, kan klassiek worden. Vestdijk heeft zijn lezers
altijd wat moedeloos gemaakt door zijn grote produktiviteit, - minstens twee keer
per jaar vroeg hij de aandacht van de lezers en de critici. Meer dan honderd boeken
liet hij na. En uit enkele uitlatingen heb ik begrepen dat voor sommigen die muur
van honderd wel gauw een monument - met alle verstening van dien
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- zal worden. Ik vraag mij af, of die gedachte niet door onmacht is ingegeven: met
een werk van dergelijke omvang weten wij niet alleen geen raad, wij weten er ook
de weg niet in te vinden. Vestdijk was een barok schrijver; in zijn werk ontbreekt
vaak het ene punt van waaruit de dingen of de mensen een definitieve gestalte
krijgen: alles verschuift in zijn werk, redeneringen heffen elkaar op, mensen en
zaken houden zich niet aan hun uiterlijk of gedrag, er zijn evenveel bosgezichten
als er bomen in het bos staan. Zo lijkt het centrale punt van waaruit Vestdijks oeuvre
te overzien is en vanwaaruit de delen ineenschuiven tot een geheel, ook afwezig.
Ik geloof, dat de moedeloze vraag: waar te beginnen bij het binnendringen in dit
werk, sommigen gemakshalve maar alvast tot de theorie van het monument heeft
gebracht. Er is nog iets anders: van het begin af is Vestdijks werk als hersenwerk
gekwalificeerd: men zag een nooit vermoeid brein, een goed geoliede en
onverslijtbare denk- en constructiemachine aan het werk. Wie tientallen jaren voor
zichzelf aan die fictie heeft vastgehouden (een vorm van gemakkelijk zelfbedrog,
dat bij wat intensief lezen opgeheven zou moeten worden) kijkt nu tegen dat werk
aan als tegen dode materie: stapels volgedrukte boeken, aan de oorsprong waarvan
weer stapels volgeschreven dictaatcahiers liggen, - Vestdijk schreef nog, gewoon
in schriften. Maar het werk ligt in andere vorm nog ergens anders, - in de herinnering
van de lezers, en dat allerminst als dode ballast. (En dat zou alleen al tegen de
‘hersenwerk-theorie’ kunnen pleiten).
Wat heeft Vestdijk in mijn herinnering achtergelaten? Met het nadeel een erg
persoonlijk stuk te schrijven, ga ik proberen daarop een antwoord te geven, zonder
behulp van een bibliografie of raadplegen van boeken van of over Vestdijk. En
misschien komt uit dat oproepen wel iets als een wereld te voorschijn. Er lopen door
die herinnering heel wat figuren: Anton Wachter, de romanpersonage die Vestdijk
van zichzelf maakte en die in acht romans voortdurend slachtoffer werd van zijn
verbeelding; vóór hij (in het laatste deel) begint te schrijven, heeft hij de hele hem
omringende wereld al tot een romanwereld gemaakt en daaruit is voor hem geen
ontsnappen meer. Misschien spookt de jónge Anton Wachter, die uit de vriendschap
met Murk Tuinstra en vooral die uit de liefdesepisode met Ina Damman, wel het
veelvuldigst door mijn herinnering, vertedering opwekkend, om zijn hulpeloosheid
vooral, werelden bouwend in de gemeenschap van een provincieplaats. Maar naast
Ina Damman komt meteen de andere onbereikbare te staan: Esther Ornstein, Anton
Wachter's tweede grote liefde. Dit joodse meisje figureert in het zevende deel en
Wachters visie op haar en zijn interpretatie van de rimpels in haar voorhoofd behoren
toch wel tot de onvergetelijkste én ontroerendste dingen die ik van Vestdijk
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gelezen heb. Je onthoudt een aantal van zijn figuren niet alleen, je houdt ook van
hen. En naast Ina en Esther komt meteen Trix Cuperus uit De koperen tuin te staan
- opvallend veel jonge figuren zijn mij van Vestdijk bijgebleven - en terzijde van haar
staat Nol Rieske, wiens grote liefde zij is. En rond hen het gedoe van de
provincieplaats en op de achtergrond de gestalte van de in de provincieplaats
verdronken en zichzelf verzopen hebbende musicus Cuperus. Groot op uitdagende
wijze is Philip Corvage, de geniale hoofdfiguur van Ivoren Wachters, de jongen die
met zijn gebit te verwoesten zichzelf vernietigde, zijn stem afsneed, zijn verbale
vaardigheid indamde en ten onder ging alweer in de benauwdheid van een kleine
plaats. En in zijn gezelschap duikt meteen op het kleine blonde meisje - de trekken
van haar gezicht blijven, als bij veel vrouwelijke figuren bij Vestdijk, onscherp als
om haar onbereikbaarheid te symboliseren -, de dochter van de barse aannemer
uit Zoals de ouden zongen..., alweer een roman in een provincieplaats, en alweer
is bij de jongen die de hoofdfiguur is, zijn verbeelding een machtig tegen hemzelf
gekeerd wapen: hij legt verbanden waar die niet hoeven te zijn, richt muren op,
smeedt in zijn fantasie complotten en sluit zichzelf geleidelijk in en daarmee van de
anderen af. Het stadje wordt een volkomen gesloten gemeenschap, waarvan alle
onderdelen nauw met elkaar zijn verbonden.
Er zijn boeken waarvan de figuren in clair-obscur in de herinnering zijn
achtergebleven. De personages uit de novelle De zwarte ruiter bijvoorbeeld, het
eerste boek dat ik van Vestdijk las en waardoor ik geweldig geboeid werd. Het
verhaal is een donkere bosachtige plek geworden met daarin een meisje en haar
fantasieën. Een gelijke herinnering liet Het Vijfde Zegel (Vestdijks meest vertaalde
roman) achter: scherp wordt voor mij de figuur van El Greco niet meer, maar iets
van geluk en vermoeidheid (het is een zeer erudiete roman, als vele van Vestdijks
historische romans geschreven met een onvoorstelbare kennis van plaats, tijd en
omstandigheden) is achtergebleven. Geluk, dat het dwalen door een mooie
fantasiewereld nu eenmaal geeft. Twee hoofdplaatsen van handelingen kent Vestdijks
romanwerk: kleine provinciestadjes en de grote wereld, maar dan die van het
verleden. Zijn wereld ligt tussen Harlingen en Hellas. Hoe meer ik de herinneringen
activeer, hoe meer figuren, sommigen vaag, anderen scherper, opduiken. Vestdijk
heeft mij blijkbaar toch een stoet van mensen meegegeven. De ik-figuur uit Symfonie
van Victor Slingeland verdringt zich naast zijn grote voorbeeld en rivaal, en
achtergebleven is gegrepenheid door het pogen van die ik-figuur het geschonden
beeld van Slingeland toch voor zichzelf gaaf te houden: de bijna aanbeden god uit
de jeugd voor zichzelf op onbereikbare hoogte te houden. En Slingeland krijgt
uiteraard, zou ik bijna zeggen, gezelschap van die andere grote bewonderde: de
bruine
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vriend uit een van Vestdijks vroegste verhalen: De bruine vriend. Zijn naam ben ik
kwijt, maar de Zeeuwse provincieplaats (de goden zijn veelal van buiten in het dorp
neergestreken mensen) zie en ruik ik nog, en de eerste zin van het verhaal heb ik
door zijn bizarre taal en merkwaardige beelden altijd onthouden: ‘Van de
onmiddellijke omgeving van mijn ouderhuis, een bomberend voorhoofd boven het
brokkelig gebit van een winkeltje, herinner ik me zo goed als niets meer, hoewel ik
er van kindsbeen af gespeeld moet hebben’. Vooral dat ‘bomberend voorhoofd’ heb
ik om een duistere reden altijd mooi gevonden. En al heb ik Vestdijks romans uit de
laatste jaren niet zo kunnen bewonderen, ik merk nu dat de figuur van Eckhart, uit
zijn laatste roman, mij nog heel scherp in de herinnering staat: een vermoeide, niet
begrepen, maar uit slimheid ook niet alles begrijpende man.
Maar Vestdijk was niet alleen romancier. Hij was bijvoorbeeld ook essayist. Essays
onthoud je niet in hun geheel, zeker niet die van Vestdijk, waar de redeneringen op
vernuftige wijze in elkaar slingeren en zich weer van elkaar los maken. Wat blijft er
van achter? Twee boeken duiken tegelijk en bijna meteen op: zijn studie Albert
Verwey en de Idee, een boek dat ik - hoe merkwaardig misschien ook bij een groot
essay - haast ademloos gelezen heb; zelden heb ik op meer vanzelfsprekende wijze
een voor mij heterogeen werk als dat van Verwey zo vanzelfsprekend tot een geheel
zien groeien als hier. Maar dat niet alleen: wat achtergebleven is, is de bewondering
om de haast moeiteloze wijze waarop dat boek geschreven is: de luchtigheid van
de man die zijn stof volkomen beheerst, maar ook er alle plezier in heeft, erover te
schrijven. Achteraf vind ik het een gevaarlijk boek: het bekoort, en dat zo dat het de
indruk wekt dat er niets fijner moet zijn dan zo over een dichter te schrijven. Niets
gemakkelijker ook. Bewondering om de lenigheid van het proza bij vaak zo zware
stof liet ook achter de tweede bundel, Essays in duodecimo, stukken over
verscheidene onderwerpen, alle op niveau behandeld. En vooral, en dat zou wel
eens de kracht kunnen zijn: ze gaan alle over veel meer dan de ene zaak in de titel
aangegeven. Bij Vestdijk draaien altijd, zoals wel eens gezegd is, meerdere machines
tegelijk: hij kan niets noemen, zonder er aan te raken en het zijn plaats te geven.
‘Kunst en droom’, De grootheid van Judas' (een sleutelessay, geloof ik), ‘Typen van
critici’, ‘Waarom is men trouw’, dat zijn enkele essays die mij bij titel en inhoud zijn
bijgebleven. Ik zou de bundel heel graag weer eens in zijn geheel herlezen. Vestdijk
was ook criticus en een van de bijzonderste die de Nederlandse letteren gehad
hebben. Misschien was het schiftend oordelen niet zijn grootste kracht, - voor de
ondankbare taak van puinopruimer die de criticus ook moet vervullen, heeft hij
bedankt - zijn kracht was de karakteristiek en de esthetische en
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psychologische analyse. En ik zeg, geloof ik, echt niet te veel als ik vaststel dat
enkele van zijn kritieken tot de beste behoren ooit in het Nederlands geschreven:
zij benaderen de volmaaktheid, dat wil zeggen, dat punt waarna er over het
besproken boek door niemand meer iets te zeggen is. Wat Vestdijk bijvoorbeeld
over een van de subtielste boeken van na de oorlog, Van het Reve's Werther Nieland,
geschreven heeft, heeft die volmaaktheid. En om nog een punt te releveren: in zijn
kritieken openbaart zich het scherpst een karakteristiek van Vestdijks schrijverschap
(ook in zijn romans vaak, maar nogal onopvallend en een beetje voor de heel goede
lezers aanwezig): zijn humor, die hem trouwens in zijn uitgebreide essays ook niet
verlaat; ze worden er juist zo leesbaar door. In zijn essays bewoog Vestdijk zich
met groot gemak over de hele wereld en in het gezelschap van vele grootheden.
En in de tussenvorm van essay en verhaal, die van de herinneringen als
neergeschreven in Gestalten tegenover mij, bewees hij eveneens zijn kracht; het
kan typerend zijn dat hij schreef over figuren die hij heeft bewonderd: Pijper en
vooral Du Perron. Uit die memoires herinner ik me een zinnetje - het staat in het
stuk over Marsman - dat ik voor de schepper van zo veel dorpse goden en halfgoden,
van zoveel meesters die voor een deel scheppingen waren van de verbeeldingrijke
leerlingen, altijd karakteristiek heb gevonden. Het luidt ongeveer zo: ‘Van Marsman
heb ik niets hoeven te leren’.
De onbekendste Vestdijk is de dichter. Wellicht zal de beloofde uitgave van zijn
Verzamelde gedichten verandering brengen. De dichter Vestdijk is voor mij een
betrekkelijk late ontdekking geweest. En, als ik de eis van de schrijver zelf wil
aanhouden: je kent een dichter pas of een gedicht, als je het van buiten kent, kan
ik moeilijk zeggen Vestdijks dichtwerk te kennen. Wat bleef in de herinnering achter?
Losse regels: ‘Nu zou ik je gaan haten, blond stuk steen’ bijvoorbeeld, ‘Ik houd het
meest van de halflandelijkheid’ en ‘De dode zwanen daar beneden / roepen in vlagen
klaaglijk schril’. Maar wat vooral achterbleef was een beeld van een samengaan
van uiterste emotionaliteit en zeer gekunstelde taal, die weer een uiterste aan
rationaliteit verried. En het samengaan van die twee elementen gaven juist aan de
poëzie een hallucinerend karakter, dat zich stylistisch als barok laat omschrijven.
Vestdijk heeft, herinner ik me, veel verzen geschreven die lijken op het in de dertiger
jaren veel beoefende genre van de anekdotische poëzie. Maar bij hem wordt het
‘verhaal’ lyrisch bijna per regel zo opgeladen dat de anekdote de toevalligheid van
het verhaal verliest. En wanneer je zijn poëzie leest, worden de uitlatingen van hen
die in Vestdijk slechts een niet te stuiten brein aan het werk zagen, helemaal
raadselachtig. Zijn poëzie behoort tot de emotioneelste van de laatste veertig jaar
(al moet je emotie niet met gevoelerigheid verwarren), zoals hij, om nog maar een
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poging te doen misverstanden op te heffen, ook enkele van de emotioneelste pagina's
van het recente proza schreef: het slot van Het glinsterend pantser bijvoorbeeld.
Ik heb hier niet zitten catalogiseren, nog minder een overzicht willen geven van
het geheel van Vestdijks werk. Gepoogd is weer te geven, wat er, zonder er al te
grote moeite voor te doen (want dan wordt het procédé uiterst kunstmatig) aan
levende herinneringen uit Vestdijks werk bij mij is achtergebleven, wat er van zijn
taal is omgezet in de materie van één lezer. En nu ik het overzie, blijkt het heel veel
te zijn. En het meeste van wat ik hier genoemd heb, zou ik graag terstond gaan
herlezen. Is er een betere norm om de kwaliteiten van een auteur vast te stellen?
Monumenten zijn er voor het vak of voor de boekenkast. Een groot deel van Vestdijks
werk zal voorlopig geen monument worden. Volgens mij dan. Maar ik zal in overvloed
van herinneringen toch niet alleen staan.
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Geest - uit de fles
Alcoholisme in Oost-Europa
Robert Hotz
Toen de monnik Nestor omstreeks 1100 zijn kroniek schreef, motiveerde hij de
afwijzing van het mohammedaanse geloof door de Russen o.a. met hun voorliefde
voor de alcohol, want - aldus de oude Nestor - ‘Drinken is de Rus z'n lust’. En deze
voorliefde voor ‘vuurwater’, die de Russen met hun Slavische broeders delen,
doorstond alle veranderingen van de tijden, zelfs de oktoberrevolutie. Men hoeft
alleen maar een blik te slaan op een artikel in de krant of in de literatuur om hiervan
een duidelijk beeld te krijgen. Jevgeni Jevtoesjenko b.v. zegt van een
model-echtgenoot: ‘Nu ja, natuurlijk drinkt hij, maar wie drinkt er niet?’
Maar dit ‘Wie drinkt er niet’, wordt op zijn laatst in een geïndustrialiseerde
maatschappij een probleem dat nauwelijks meer getolereerd kan worden. Arbeiders
die dronken zijn of een kater hebben, werken slecht of helemaal niet en daardoor
gaan voor de staatseconomie jaarlijks veel grotere bedragen verloren dan er door
het alcoholmonopolie - dat ook een staatsmonopolie is - binnenkomen.
Al in de vijftiger jaren verkondigde Moskou's specialist voor
zedelijkheidsvraagstukken, Alexander Sjisjkin: ‘De publieke instanties van de Sovjets
voeren een vastberaden strijd tegen de dronkenschap, een van de ergste rudimenten
van die structuur die uitbuiting en sociale ongelijkheid, ellende en rechteloosheid
van de arbeiders met zich meebracht. Dit overblijfsel is onder de Sovjet-mensen,
ook onder de jeugd, nog in zekere mate verspreid. Mensen die aan alcohol zijn
verslaafd, desorganiseren de arbeid in de industrie, doen afbreuk aan de
arbeidsdiscipline en de regels van de socialistische gemeenschap, slaan vuile,
liederlijke taal uit, lokken vechtpartijen uit, enz.. Voor het gezin is het alcoholisme
de oorzaak van geweldige materiële morele schade, het verhindert de normale
opvoeding van de kinderen. Tegenover deze ondeugd, die schadelijk is voor het
organisme en oorzaak van veel immorele handelingen en misdaden, kan de
Sovjet-maatschappij niet onverschillig staan. Men kan dit kwaad niet verontschuldigen
met ‘menselijke zwakte’ of ‘zich er niet in willen mengen’. Een onvermoeibare strijd
is hier nodig, niet alleen met administratieve maatregelen, maar bo-
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venal door voorlichting, goede besteding van de vrije tijd, mobilisatie van de publieke
opinie tegen dronkenschap en baldadigheid, deze moedervlekken van de oude
1
samenleving die de Sovjet-mens onwaardig zijn’ .
Inderdaad voert het Sovjet-regime dan ook sinds jaren een ononderbroken strijd
tegen de wodkaduivel. Er gaat nauwelijks een jaar voorbij waarin de hele Sovjet-pers
niet een groots opgezette campagne tegen het alcoholisme voert. Daarbij hoort men
ook geregeld roepen om een anti-alcohol wet, ja zelfs om prohibitie. In de laatste
maanden werd over het voor en tegen van zulke maatregelen uitvoerig in de pers
gediscussieerd.
Het blijft ook niet bij enkel woorden. Al lang probeert de regering door
administratieve maatregelen de kwaal te beteugelen. De prijzen voor ‘vuurwater’
worden constant en flink opgeschroefd. In de restaurants mag - officieel - nog maar
100 gram wodka - sterke drank wordt per gewicht verkocht - worden geschonken.
En wie zich dronken op straat waagt, loopt het grote risico heel gauw en hardhandig
door ordebewaarders in een ontnuchteringscel (‘wytrezwiteli’) te worden verzorgd.
Elk politiedistrict beschikt over zulke ‘wytrezwiteli’. Dat wekt bij de oppervlakkige
beschouwer de indruk dat er in de Sovjet-Unie veel minder dronkaards zijn dan b.v.
in Polen, Joegoslavië of Tsjecho-Slowakijë. Inderdaad ziet men in deze Oosteuropese
landen veel meer beschonkenen op straat dan in de USSR. Maar de schijn bedriegt.
De stijgende prijzen en de schenk-beperkingen (vanaf 20 uur geen alcohol meer)
verminderen klaarblijkelijk evenmin de dorst als de limonade-automaten die op alle
hoeken van de straat te vinden zijn. Als er een verandering te constateren valt, dan
hoogstens deze, dat thans veel Russen zich thuis aan hun nationale ondeugd
overgeven in plaats van in het publiek.
Daardoor hebben de ‘wytrezwiteli’ desondanks geen gebrek aan ‘klanten’. Uit
een wijnfabriek in Leningrad waarin een levendige privé-handel bloeide, brachten
de ordebewaarders van het 24ste politiedistrict alleen al in het eerste kwartaal van
1968 581, en in het eerste halfjaar in totaal 1214 beschonkenen binnen, hetgeen
betekent dat een daggemiddelde van zes à zeven in ‘zalige wijnroes’ verkerenden
in de ontnuchteringscellen van de wijk weer tot de nuchterheid van het dagelijks
2
leven werden teruggebracht . W. Pachomow wees in de Pravda op de bedenkelijke
stijging van het cijfer van jeugdige alcoholisten. Zo werden alleen al in het district
Sormowo 599 jeugdigen in de leeftijd van 16-21 jaar ter ontnuchtering
binnengebracht. Dat was in 1968. Een jaar later werden 884 jeugdigen in de
3
‘wytrezwiteli’ geregistreerd . In procenten uitgedrukt betekent dit rond 30% meer.

1
2
3

A. Sjisjkin, Grundlegen der kommunlstische Moral, Berlin, 1959, s. 249.
Prawda, Nr. 187/6.7.1969 (Dengi na bodke).
Prawda, Nr. 31/31.1.1970 (Ne ot slucaja k slucaju).
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De auteur Wl. Pomeranzev probeerde het alcoholisme in Siberië, dat daar vóór de
oktoberrevolutie heerste, te verklaren uit de gebrekkige ontwikkeling. Maar welke
verontschuldiging geldt voor de huidige situatie? Als wij Pomeranzev willen geloven,
is deze situatie vandaag nl. erger dan in 1920. Volgens zijn opgave werden in het
gebied van Irkoetsk in 1968 per hoofd van de bevolking 27 liter alcohol gebruikt, 4
en ‘per hoofd van de bevolking’ betekent: de kleinsten mee inbegrepen .
Boris Levin keerde zich in zijn artikel ‘Het sociale portret van de alcoholicus’ tegen
de officiële lezing dat de drankzucht een ‘overblijfsel’ is uit het verleden en dat het
aantal drankzuchtigen constant daalt. Hij staafde zijn tegengestelde opvatting met
de volgende cijfers: tegen het einde van de 19de eeuw zette een arbeider 6-7% van
zijn loon om in alcohol, vandaag schijnt dat 6,5-7% te zijn. En werd 70 jaar geleden
de helft van alle misdaden gepleegd onder de invloed van alcohol, de politie van
5
Leningrad komt tot de conclusie dat dit ook vandaag nog het geval is .
Voor prof. Loginov bestaat er maar één middel tegen deze wantoestand, de
prohibitie. ‘Van dit vergif (de alcohol) worden jaarlijks vele miljoenen verkocht. Hoe
zou men dit getal kunnen raden? De statistiek verdeelt het verkoopcijfer over ieder
hoofd van de bevolking, alsof het om boter of melk gaat, die door iedereen worden
gebruikt. Het resultaat lijkt daardoor niet zo erg als het in werkelijkheid is’, merkte
de professor verstoord op en hij gaf als zijn mening te kennen: ‘Het bekende
6
gezegde: ‘drinken is de blijmoedigheid van Rusland’ haalt ons grote rijk omlaag’ .
Menig auteur kon zich echter niet verenigen met de door Prof. Loginov
voorgestelde radicale kuur. Zij uitten gerechtvaardigde twijfel aan de doeltreffendheid
van een prohibitiewet. Inderdaad zijn veel Russen nu al heel inventief geworden,
als het er om gaat aan alcohol te komen. Geheel afgezien van een bloeiende zwarte
handel onder de toonbank en in taxi's, verstaan velen de kunst hun ‘wodka’ zelf te
brouwen, wat ook Viktor Loginov indirect toegaf.
En wat voor de Russen geldt, geldt evenzeer voor de Polen. Viktor Zin berichtte
in het Poolse tijdschrift Kultura hoe in de dorpen uit gedenatureerde alcohol met de
7
meest eenvoudige middelen jenever wordt gebrouwen . Er valt nog op te merken
dat het alcoholverbruik in Polen tussen 1964 en 1968 met volle 37% is gestegen.
Polen is met 85 of 100 000 recordhouder van de door alcoholgenot veroorzaakte
8
sterfgevallen . In Tsjecho-

4
5
6
7
8

Literaturnaja gazeta, Nr. 9/25.2.1970 (Tresvyj podchod k trezvosti).
Literaturnaja gazeta, Nr. 11/11.3.1970 (Socialynyj portret alkogolika).
Komsomolskaja Pravda, Nr. 3/6.1.1970 (Da - za suchoj zakon).
Kultura, Warzawa, Nr. 43.1969, p. 10 (Fiolstowe niebezpieszenstwo).
Vgl. Ost-Europa, Nr. 8. 1970. p. A. 546.
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Slowakije stelde een parlementaire commissie van onderzoek vast dat in 1969 het
bierverbruik per hoofd der bevolking op 55,8 liter lag, terwijl het gebruik van sterke
drank op 5,5 liter per hoofd kwam. In de laatste jaren moesten jaarlijks ongeveer
9
30 000 alcoholisten zich onderwerpen aan een ontwenningskuur .
De eerlijkste en daarom wel de meest schrikbarende cijfers komen uit
Joego-Slavië. Radul Jovanovic schreef in het tijdschrift Kommunist dat het aantal
alcoholisten al de 500 000 heeft overschreden. Aan zijn artikel kan men ontlenen
dat de Joego-Slaven jaarlijks ongeveer een miljard gulden uitgeven aan alcoholische
dranken. 15% van de industrie-arbeiders van Kroatië zijn alcoholisten. In Servië is
het niet beter. De economie van Belgrado verloor in twee jaar tijds 100 000
werkdagen tengevolge van drankmisbruik. 7,7% van alle gevallen van
arbeidsinvaliditeit in Servië zijn terug te brengen op misbruik van alcohol. En
statistische gegevens tonen ook duidelijk aan hoezeer de jeugd gevaar loopt. Hiervan
10
gebruikt 40-70% alcohol en voor 8% vormt de alcohol reeds een bedreiging .
Het is niet verwonderlijk dat, gezien deze feiten, de regeringen van de
Oosteuropese landen de oorlog hebben verklaard aan vijand alcohol. In het partijblad
Pravda kwam een groep arbeiders aan het woord die een systematische bestrijding
van de drankzucht eisen. ‘Humaniteit tegenover mensen die verslaafd zijn aan
alcohol, is nooit op zijn plaats; deze schaadt allen, ook hen zelf, zij is tegennatuurlijk’.
Het is tekenend dat de auteurs hun oproep besloten met de eis tot bestraffing, ‘met
name van de communisten en komsomolsen’. ‘Voor dronkaards mag er geen plaats
11
zijn in de partij en de komsomol’ .

9
10
11

Vgl. East Europa News, 3.8.1970. p. 5.
Kommunist, Beograd, 2.4.1970, p. 78. (Droge - da, alkoholizma - ne): in: Ost-Europa, Nr.
8.1970, p. A. 546 f.
Pravda, Nr. 19/19.1.1970 (Schnischoditel'nost vo vred).
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Politiek Overzicht
Zuid-Oost Azië
Pakistan
Het ideaal van Gandhi om alle Britse gebieden in het voormalige Brits-Indië te
verenigen in een grote onafhankelijke staat kon in 1947 niet worden verwezenlijkt
doordat er geen overeenstemming mogelijk bleek tussen Hindoes en Moslims, nadat
er reeds een Britse poging om een federatie te vormen tussen een Centraal India,
dat Hindoe was, en twee Moslim subfederaties, N.W.- en N.O.-India, mislukt was.
Bij de Indian Independence Act van 15 augustus 1947 werd daarom het gebied
verdeeld over twee staten, India en Pakistan, waartussen herhaalde malen conflicten
uitbraken, waarbij die over Kashmir enkele malen tot een gewapende oorlog leidden.
Pakistan bestond bovendien uit twee delen: West- en Oost-Pakistan, van elkaar
gescheiden door 1500 km breed Indiaas gebied. Er waren ook nog andere
moeilijkheden; terwijl het westen zich meer verwant voelde met de Islamvolken van
het Midden-Oosten, was het oosten meer georiënteerd op Zuid-Oost-Azië; verder
monopoliseerde West-Pakistan de regering, het leger en de economie en besteedde
het het overgrote deel van de inkomsten ten behoeve van zichzelf ondanks het feit
dat Oost-Pakistan een grotere bevolking telde en zorgde voor de meeste deviezen
door zijn jute-export.
Dit leidde reeds in 1954 tot een binnenlandse crisis, toen de regerende Moslimliga
in Oost-Bengalen een verkiezingsnederlaag leed en de oppositie daar de leiding
overnam; de centrale regering greep in en voerde een dictatoriaal bewind. Wel werd
er een nieuwe grondwet opgesteld, die ook in 1956 van kracht werd verklaard, maar
het bleef zo onrustig, dat generaal Ayub Khan in 1958 een staatsgreep pleegde, de
grondwet onmiddellijk buiten werking stelde en weer dictatoriaal regeerde. Hij
gebruikte zijn machtspositie echter niet om de toestanden in het oostelijke deel te
verbeteren en de verbittering werd steeds groter. Het verzet richtte zich in eerste
instantie tegen het door Ayub Khan herstelde getrapte kiesrecht, waarbij de
plaatselijke autoriteiten tevens als kiesmannen fungeerden, maar toen de president
aan deze meer algemene oppositie toegaf, weigerde hij nog steeds tegemoet te
komen aan de door sjeik Moejiboer Rahman van de Oostpakistaanse Awami-liga
gestelde eis van grotere autonomie voor zijn gebied, Bengalen, terwijl hij tevens in
het centrale parlement een vertegenwoordiging verlangde naar inwoneraantal, zodat
Oost-Pakistan een meerderheid zou krijgen.
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De hierop volgende moeilijkheden leidden in 1969 tot het aftreden van Ayub Khan
en het bestuur kwam in handen van generaal Yahya Khan, die onmiddellijk de staat
van beleg afkondigde, echter met de uitdrukkelijke verklaring, dat hij zo de
omstandigheden wilde scheppen om een constitutionele regering te kunnen vormen.
Inderdaad kondigde hij tegen december 1970 algemene verkiezingen aan voor
een constituerende vergadering, waarin Oost-Pakistan 169 en West-Pakistan 144
leden zou aanwijzen. Waarschijnlijk heeft Yahya Khan er op gerekend, dat de
Awami-liga van Moejiboer ongeveer 60% van de zetels van Oost-Pakistan zou
behalen en dat de overige 40% met de Westpakistani zouden samenwerken, zodat
hij er in zou slagen de radicale eisen van de Awami-liga te weerstaan en de eenheid
te handhaven. De uitslag zal hem dan zijn tegengevallen; de Awami-liga veroverde
167 zetels en Moejiboer kreeg met één slag de absolute meerderheid in de
grondwetgevende vergadering, hetgeen betekende, dat minstens tot autonomie,
mogelijk tot volledige zelfstandigheid van Bengalen zou worden besloten. Moejiboer
eiste terstond, dat in de grondwet de federale regeringsvorm moest worden
opgenomen; dat beide delen ieder een eigen munteenheid zouden hebben, een
eigen belastingstelsel en een afzonderlijke buitenlandse handel; aan de federale
regering zouden slechts de buitenlandse politiek en de defensie voorbehouden
blijven.
Deze eisen vonden geen instemming bij de leider van de Westpakistaanse
Volkspartij, Bhoetto, die een ruime meerderheid van 81 zetels had behaald, en bij
de president. Zij wensten de eenheid te handhaven al wilden zij wel tegemoet komen
aan de oostelijke verlangens. Pogingen om de geschillen - daar Moejiboer weigerde
naar het westen te komen, trokken Yahya en Bhoetto naar Dacca - mislukten en
daar Bhoetto dreigde met een boycot van de constituerende vergadering, kon Yahya
weinig anders doen dan de bijeenkomst op 3 maart uitstellen.
Dit leidde tot hevige onlusten in Oost-Pakistan, waar de nationale eisen steeds
sterker werden. President Yahya riep de Nationale Vergadering nu bijeen tegen
einde maart, maar verklaarde tevens de eenheid van Pakistan te zullen handhaven.
Toen sjeik Rahman kort daarop in een redevoering niet de verwachte
onafhankelijkheid van Oost-Pakistan afkondigde leek de situatie te verbeteren.
Onlusten echter tegen in Oost-Pakistan gelegerde Westpakistaanse troepen, die
daarop het vuur op de menigte openden, en een algemene proteststaking tegen dit
optreden, door Moejiboer uitgeroepen, deden Yahya Khan besluiten de Awami-leider
buiten de wet te stellen, waarop de laatste de onafhankelijkheid van de Bengaalse
natie proclameerde. Hiermee begon een burgeroorlog, waarin het georganiseerde
Westpakistaanse leger een schijnbaar gemakkelijke overwinning kan behalen, maar
waarin het geplaatst tegenover het algemeen verzet van de totale bevolking
uiteindelijk toch geen succes zal hebben. De berichten over het verloop van de strijd
spreken elkaar tegen behalve op een punt, nl. uiterst hardvochtig optreden van
beide zijden.
Voor geen van beide partijen zit er winst in; mogelijk wel voor India, daar
Oost-Pakistan minder belang hecht aan de kwestie Kashmir en meer waarde
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toekent aan een goede verstandhouding met de Hindoe-Bengalen over de grens,
terwijl een economisch verzwakt West-Pakistan niet in staat zal zijn de eisen op
Kashmir evenveel kracht bij te zetten als in 1965. Daar staat tegenover, dat succes
van een nationale beweging in Pakistan wel eens aantrekkelijk kan zijn voor
soortgelijke bewegingen in India zelf.

India
De politiek van premier mevrouw Indira Gandhi om de economische toestand in
haar land te verbeteren werd de laatste jaren ernstig bemoeilijkt door onenigheid
in de oude Congrespartij, die zelfs leidde tot een mislukte poging eind 1969 om haar
uit de partij te stoten wegens gebrek aan partijdiscipline. Aanleiding hiertoe waren
een voorstel tot nationalisatie der banken en de aanwijzing van een kandidaat voor
het presidentschap, waarbij duidelijk een progressieve en een conservatieve vleugel
tegenover elkaar stonden. Uiteindelijk leidde dit tot een scheuring binnen de partij,
zodat er een regerende en een oppositionele Congrespartij (resp. RCP en OCP)
ontstonden. Als gevolg hiervan behield mevrouw Indira de beschikking over slechts
220 zetels van de in totaal 521 in de Lok Sabha, het Indiase lagerhuis, terwijl de
OCP er 65 telde. De premier moest daarom met een wisselende meerderheid
regeren, waarbij zij vaak steun kreeg van de communisten.
Belangrijke initiatieven om het tempo van sociale en economische hervormingen
te versnellen leden echter schipbreuk op het verzet van het Hoger Huis of werden
door het Hooggerechtshof strijdig verklaard met de grondwet. Daar de onrust onder
de bevolking hierdoor steeds groter werd, besloot het kabinet het lagerhuis te
ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Terwijl de RCP uitdrukkelijk een
verkiezingsalliantie met de communisten en de Moslimliga afwees, ging de OCP
voor de verkiezingen samenwerken met drie andere behoudende partijen.
Tegen veler verwachting kreeg de RCP een overweldigende meerderheid.
Mevrouw Gandhi beschikt nu met haar 350 zetels zelfs over een 2/3 meerderheid,
zodat zij eventueel de grondwet kan herzien als dit nodig zou zijn om haar program
door te voeren. In dit program - dat gepresenteerd werd onder de leuze ‘de armoede
moet verdwijnen’ - wordt niet gesproken over nationalisatie; het richt zich niet tegen
het particulier eigendom mits dit binnen redelijke grenzen blijft; concentratie van
economische macht moet vermeden worden; er wordt een snellere grondhervorming
beloofd en sterker bestrijding van de werkloosheid, terwijl de privileges van de
vorsten zullen gaan verdwijnen. Het is te hopen, dat zij haar program kan uitvoeren
en dat zij er in slaagt de staatkundige eenheid te handhaven, want ook India kent
grote verschillen in taal, ras, godsdienst en cultuur, die kunnen leiden tot separatisme.

Vietnam
Ondanks alle verzekeringen van Washington en Saigon over de successen van het
optreden van Zuidvietnamese troepen in Laos, is het toch wel zeker, dat
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de hele operatie is geëindigd in weinig minder dan een ordeloze vlucht van de
troepen van Thieu, waarbij grote verliezen werden geleden, die alleen niet nog groter
zijn dank zij de voortdurende hulp van de Amerikaanse luchtmacht. Is er iets bereikt?
De tijd moet leren of het waar is, dat door deze actie het voor Noord-Vietnam
onmogelijk is gemaakt een groot offensief tegen het zuiden te beginnen; de hevige
beschieting van Amerikaanse bases in het noorden van Zuid-Vietnam wijzen echter
niet op de juistheid van deze verwachting. Is gebleken, dat het vietnamiseringsproces
is geslaagd? In Zuid-Vietnam meent men, dat het proces te overhaast is doorgevoerd
en bovendien is gebleken, dat het Zuidvietnamese leger weinig of niets kan zonder
de Amerikaanse luchtmacht.
Een resultaat staat wel vast. Het verzet tegen de oorlog, speciaal in de Verenigde
Staten, is steeds groter geworden. Nixon kan daarom weinig anders doen dan
vasthouden aan zijn plan tot terugtrekking van Amerikaanse troepen; het is alleen
een beetje vreemd, dat hij de intelligentie van zijn toehoorders zo laag aanslaat, dat
hij meent dit terugtrekken te kunnen verklaren als het gevolg van de behaalde
‘resultaten’ in Laos. Wordt hij na Johnson de tweede president die zijn tanden stuk
bijt op Vietnam en het daarom beter vindt geen tweede ambtstermijn te wensen?
Of is hij zo overtuigd van de juistheid van zijn opvattingen, dat zijn ongelijk hem in
een verkiezingsnederlaag moet worden aangetoond?

Midden-Oosten
De officieel begin maart geëindigde wapenstilstand is in de praktijk nog steeds door
geen van beide partijen verbroken. In alle overige punten staan Israël en de Arabieren
nog lijnrecht tegenover elkaar en onderhandelaar Jarring is dan ook weer
teruggekeerd naar zijn post op de Zweedse ambassade in Moskou. Intussen
probeerden de Verenigde Staten de druk op Israël te vergroten en kwamen zij met
het voorstel dat Tel Aviv praktisch alle in 1967 veroverde gebieden zou teruggeven
in ruil voor een door de grote mogendheden gegarandeerde erkenning van Israël
en de legering van een internationale troepenmacht bestaande uit o.a. Amerikaanse
en Russische militairen langs de grenzen. Mevrouw Meir verwierp dit voorstel omdat
Israël - gedachtig de gebeurtenissen van 1967 - genoemde garanties onvoldoende
acht en slechts kan vertrouwen op verdedigbare grenzen, reden waarom er geen
sprake kan zijn van teruggave van alle veroverde gebieden.
Zowel Israël als Egypte proberen nu een psychologische oorlogstactiek. Mevrouw
Meir zou er over denken om op een geschikt ogenblik - n.l. tijdens de verkiezingsstrijd
om het Amerkaanse presidentschap, wanneer Republikeinen noch Democraten
zich de weelde kunnen veroorloven Israël in de steek te laten - verkiezingen voor
de Knesseth uit te schrijven in de hoop, dat haar partij de absolute meerderheid
behaalt en er voor het eerst in de Israëlische historie geen coalitie-regering hoeft
te worden gevormd. Deze manifestatie van eensgezindheid zou haar positie ook
internationaal versterken.
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Ook Sadat probeert dit te bereiken. Hij wijst herhaaldelijk op de onrust onder zijn
officieren; op de rijke olievondsten in de aan Egypte behorende woestijn, die het
land in staat zouden stellen de financiering van een nieuwe, nu succesvolle oorlog
te dragen en bovendien speculeert hij op Russische hulp.
Ondanks de gebruikte grote woorden schijnt hij toch meer geïnteresseerd te zijn
in vrede en het is mogelijk, dat Jarring in Moskou probeert de steun van de
Sovjetregering te verwerven om Egypte nog een stap verder te doen gaan en enige
soepelheid te laten blijken in de grenskwesties tengevolge waarvan een vrede
aanmerkelijk dichter bij zou komen.
13-4-'71
J. Oomes

België
Het Belgische politieke leven stond van half maart tot Pasen vooral in het teken van
de sociale problematiek. Tot nu toe - hoe lang nog? - gaat het meestal om wat we
vandaag en morgen méér in onze portemonnee willen als antwoord op een evolutie
die we niet zelf bepalen. De landbouwersbetoging, de eisen van het
overheidspersoneel en de interprofessionele sociale programmatie waren de
voornaamste punten.

Sociale problemen
Na de grote middenstandsbetoging kende Brussel op 23 maart de grote
boerenbetoging. Massaal en brutaal. Waar de landbouwers voorbijtrokken, werd
alles kort en klein geslagen. Er viel een dode. Na enkele dagen sprak niemand er
nog over. De betoging werd verwijderd uit de publieke opinie. Politici en journalisten
weten niet veel van landbouwers af. Was dit een arbeidersbetoging geweest, dan
waren de gevolgen niet te overzien. En de boeren kennen ook niet veel van politiek.
Hun grote organisaties zijn veel meer financiële instellingen geworden dan
instrumenten van een politiek beleid. Mansholt slaagde er zelfs in, de schuld van
de herrie in de schoenen van de landbouwersorganisaties te schuiven met als
verwijt: gebrekkige informatie aan hun leden over de grond van de zaak. De voorzitter
van de Boerenbond reageerde verontwaardigd, maar weinig overtuigend, en zweeg
dan maar weer.
Het Belgisch overheidspersoneel wenst opnieuw een herziening van zijn
weddeschalen. Het gaat niet alleen om een aanpassing van de inkomens, maar
ook om de structuur van de wedden en de principes die er aan ten grondslag liggen.
De huidige weddeschalen dateren van 1 juli 1962. Een van de verwijten is dat ze
veel te sterk zijn om het salaris van de 500.000 mensen in overheidsdienst te kunnen
regelen. Er ontbreekt soepelheid om deelproblemen langs syndicale weg te kunnen
oplossen. Verder is de weddeberekening bijzonder ingewikkeld, en tenslotte is er
het probleem van het voortdurend achterop geraken van de overheidswedden t.o.v.
die in de privé sector.
De grond van de discussie is dat de vakbonden de wedde van het
overheidspersoneel willen bepalen vanuit de vraag wat recht en billijk is, terwijl de

Streven. Jaargang 24

874
regering die wedden in functie stelt van de mogelijkheden van de begroting. Volgens
de vakbonden moet de begroting zich aanpassen aan de gerechtvaardigde eisen,
en niet omgekeerd. Aanvankelijk wilde de regering wel praten over een
wedde-aanpassing, maar niet over een herziening. Er kwam een stakingsaanzegging
op 8 maart, die werd ingetrokken nadat een voorlopige oplossing was bereikt. De
regering doet onmiddellijk opnieuw boter bij de vis: het overheidspersoneel krijgt in
juli een herwaarderingstoelage van minimum 7.000 F., bovenop de bestaande
programmatie die pas afloopt tegen 1.1.72. Vervolgens wil de regering de
onderhandelingen voortzetten over de revalorisatie op basis van de volgende
principes: de minimumwedde - uit te keren op 18 jaar - bedraagt 120.000 F. per jaar
aan index 135, en de maximumwedde van de secretaris-generaal ligt 7,5 maal hoger
(thans in principe 8,33, maar na een reeks aanpassingen sedert 1962 in praktijk
7,52). De weddeschalen tussen dit minimum en maximum zullen bij verdere
onderhandelingen herzien worden. Het bedrag van de minimumwedde en de leeftijd
waarop ze dient uitgekeerd te worden, zijn eisen die zeker een weerslag zullen
hebben op de privésector.
Na vele maanden onderhandelingen ligt er eindelijk een interprofessioneel akkoord
van sociale programmatie klaar ter ondertekening voor de afgevaardigden van
werkgevers en werknemers. Het omvat 5% pensioenverhoging, gewaarborgd
maandloon bij bevallingsrust, kredieturen voor syndicale vorming, 10 gewaarborgde
feestdagen per jaar, 40-urenweek en vier weken vakantie tegen 1975, en een
aanbeveling aan de bedrijfstakken om de tussenkomst in de kosten van het openbaar
vervoer van het personeel te verhogen en uit te breiden. Het bijzondere van dit
akkoord is, dat er door cijfers en procenten heen, en soms tegen het onmiddellijke
eigenbelang in, door werkgevers en werknemersafgevaardigden werd onderhandeld
over iets wat voor hen èn de regering van levensbelang is: het voortbestaan van
de sociale programmatie. In 1960 werd het eerste programmatieakkoord afgesloten,
op nationaal en interprofessioneel vlak. Het was de bedoeling de programmering
van de loonkosten mogelijk te maken en via een rechtmatige verdeling van de
gegroeide welvaart de sociale vrede te vestigen, die op zijn beurt een steun zou
zijn voor een nieuwe economische groei. Vrij vlug echter gingen de beroepsfederaties
van patroons en vakbonden afzonderlijk akkoorden afsluiten, zonder rekening te
houden met elkaar en met het interprofessioneel niveau. De beroepscentrales
haalden elk voor hun sector het onderste uit de kan. Als gevolg hiervan groeiden
de toonverschillen tussen de bedrijfstakken nog meer uit elkaar. Ook op het terrein
van de bestaanszekerheid werden een reeks particuliere initiatieven genomen,
waardoor een honderdtal verschillende formules ontstonden van bijkomende
voordelen ingeval van tijdelijke werkeloosheid, langdurige ziekte, pensioen, enz....
Elk van hen heeft een eigen instelling met een eigen goed gespijsde kas. Deze
situatie maakt een uitbreiding of herziening van de maatschappelijke zekerheid op
deze gebieden bijzonder moeilijk. Men moet na 11 jaar sociale programmatie wel
zeggen, dat de zaak enigszins uit de hand is gelopen.
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Indien er nu geen interprofessioneel akkoord komt, zou dit de consecratie betekenen
van de versnippering per sector. Het machtscentrum van de vakbonden, zo
moeizaam in opbouw naar het vlak van de nationale confederatie, zou opnieuw
volledig verbrokkelen naar de beroepscentrales toe. De werkgevers zouden nog
slechts werkelijk onderhandelen per bedrijfssector, waar de vakcentrales bij ieder
nieuw programmatie-akkoord eerst eens grondig nadenken of ze deze keer niet
eens beter ‘hun vrijheid zouden behouden’ om looneisen te stellen waar en wanneer
het hun lust. Zonder professioneel akkoord is er voor regering en confederaties van
patroons en vakbonden geen sprake meer van een werkelijk sociaal beleid.
De regering heeft rond het tot stand komen van dit akkoord grof spel gespeeld. Ze
heeft nog één jaar voor de boeg. Tot nu toe ging al haar energie naar de
grondwetsherziening en de communautaire betrekkingen. Het sociale werd wat
verwaarloosd. Het ergste wat de regering kan overkomen, is dat ze naar verkiezingen
moet in een woelig sociaal klimaat en zonder van de grondwet iets te kunnen
uitvoeren dat de moeite waard is om de kiezers aan te bieden.
Dat het akkoord zo moeilijk tot stand kwam, is grotendeels te wijten aan het feit
dat de werkgevers zich in de comfortabele positie konden nestelen: ‘alles is op’ aan
de professionele programmaties. Ze speculeerden erop dat de vakverbonden over
weinig middelen beschikken om een interprofessioneel akkoord erdoor te duwen.
Maar komt het er niet, dan zouden de vakverbonden wel eens in staat kunnen zijn
een gecombineerde actie op te zetten rond alle punten van mistevredenheid tegelijk:
sociale programmatie, eisen overheidspersoneel, de prijzen, de arbeiderscontrole,
de stroeve houding van de werkgevers om meer informatie te geven aan de
werknemers in het bedrijf, de ziekteverzekering, de financiering van de
maatschappelijke zekerheid. Zulk een actie zou voor de regering fataal zijn, maar...
ook voor de patroons. En dus besliste de regering dat de put van de
ziekteverzekering bijgevuld zal worden door de werkgevers. Waar het akkoord
dreigde te struikelen over een beginsel van overheveling van werknemersbijdragen
naar werkgeverszijde voor werkeloosheid, hakte zij de knoop door met een nieuwe
formule van werkeloosheidsuitkeringen voor te stellen, met de meerlast voor de
patroons. De belastingen voor de lage inkomens worden verlaagd, en geraakt de
schatkist in moeilijkheden, dan zullen de bedrijven moeten bijpassen.
De vakbonden konden glunderen. Zij zullen het de regering wel niet onmogelijk
maken nog een jaar verder te werken aan de uitvoering van de staatshervorming.
Bovendien werd een wetsontwerp aangekondigd dat aan de minister van
economische zaken ruime bevoegdheden geeft om de prijsevolutie in de hand te
houden. In dit ontwerp zou ook een punt staan waarvan de vakbonden al jaren
dromen: eenvormige boekhouding voor de grote ondernemingen. De werkgevers
werden ontnuchterd. Willen ze de kans behouden op een economische programmatie
die in de afgelopen tien jaar zonder twijfel succesvol is geweest, willen ze een sociaal
beleid op nationaal vlak mogelijk maken, dan moeten ze nu de prijs betalen.
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De dagen voor het paasweekeinde werden gekenmerkt door een hevige reactie in
de katholieke en liberale pers, in naam van de vrije onderneming, tegen het
wetsontwerp op de beteugeling van de prijsstijgingen. Men kan zich in België wel
inbeelden dat een eerste-minister absolute volmachten krijgt, op voorwaarde dat
hij voldoende rechts is. Maar een socialistische minister die de prijsstijgingen wil
beteugelen en zijn neus wil steken in de boeken van de bedrijven, nee, dat kan niet.
Dan maar liever inflatie?

Vrouwen en politiek
Zo pas is Rika De Backer-Van Ocken als gecoöpteerd provinciaal senator lid
geworden van het parlement. Op zichzelf is dit niet zo opmerkelijk, maar het is een
aanleiding enkele gegevens te vermelden over de deelname van de vrouw aan het
Belgisch politieke leven.
Na de jongste parlementsverkiezingen van 1968 waren er onder de 212
kamerleden 8 vrouwen; onder de 178 senatoren was geen enkele vrouw. Door het
afsterven van twee senatoren zijn nu op vrij korte termijn twee mandaten vrijgekomen
die beide naar een vrouw zijn gegaan. Eén keer is er in België een vrouwelijke
minister van het Gezin geweest.
In de politiek zijn nog weinig vrouwen aanwezig. De cijfers die dateren van vóór
de recente gemeenteraadsverkiezingen spreken boekdelen: 28 burgemeesters op
2586, 26 provincieraadsleden op 706, 497 gemeenteraadsleden op 21.190 zijn
dames. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober jl. vertoonden een gunstige
evolutie, maar het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de cijfers nog niet
vrijgegeven.
In de voor-verkiezingsperiode van 1970 bijvoorbeeld heeft de Katholieke
Arbeidersvrouwen Gilde (KAV) een ernstige inspanning gedaan om het tij te doen
keren. Door bewustmaking van de vrouw, door politieke voorlichting en cursussen,
door politieke contactdagen heeft zij bij de vrouwen ook wel iets wakker gemaakt.
Uiteindelijk dreigde zij haar leden (260.000 in Vlaanderen) aan te zetten blanco te
stemmen als er niet genoeg interessante vrouwelijke kandidaten op de lijsten
voorkwamen. Misschien mede hierdoor behaalde zij duidelijke resultaten. Van het
vroegere 40-tal gemeentelijke mandatarissen dat zij telde onder haar leden, kwam
zij nu tot het zesvoud, het werden er rond de 240. Voor de volgende
parlementsverkiezingen zal zij haar actie voortzetten.

Universitaire Instelling Antwerpen
Op 12 maart was de wet over de oprichting van de U.I.A. door het parlement. Wij
spraken er reeds over in het politiek overzicht van oktober jl.. Er zijn twee redenen
waarom deze gebeurtenis interessant is. Hier wordt een kans geboden om een naar
inhoud vernieuwde universiteit uit te bouwen, aangepast aan haar eigentijdse
opdracht in de maatschappij. Bovendien is deze instelling in België een unicum
vanwege haar pluralistisch karakter dat de bestaande verzuiling doorbreekt.
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1. De wet bepaalt dat het eerste academiejaar aanvangt op 1 oktober. Velen houden
hun hart vast wanneer ze denken aan deze overhaaste start. Wij weten hoe in het
buitenland meerdere jaren worden besteed aan de voorbereiding van een nieuwe
faculteit vooraleer de deur opengaat voor het studentenpubliek. De vrees bestaat
inderdaad dat Antwerpse notabelen graag hun curriculum opsieren met een
professorstitel, maar ook dat inderhaast benoemde proffen zich zo veilig zouden
innestelen, dat zij verdere vernieuwing tegenhouden. Wij zouden durven stellen: in
de mate dat de U.I.A. een louter Antwerpse aangelegenheid wordt, is zij gedoemd
te mislukken.
Natuurlijk hebben sommigen de wet niet afgewacht om een begin te maken met
enkele voorbereidende werkzaamheden. Zo hebben bv. een drietal ruim
georganiseerde hearings plaatsgegrepen in de Rechtsfaculteit van St.-Ignatius en
heeft men duidelijke wensen te boek gesteld die overgemaakt zullen worden aan
de Raad van Beheer wanneer deze zal zijn samengesteld. Men opteert in de
besluiten voor een moderne aanpak met volwaardig wetenschappelijk onderzoek,
zelfwerkzaamheid van de studenten en interdisciplinaire benadering van de stof.
Wil men de noodzakelijke inhoudelijke en pedagogische vernieuwing echter ook in
de medische faculteit realiseren, dan is beslist uitstel geboden, gezien de afwezigheid
van de nodige infrastructuur en het ontbreken van het vereiste overleg over de
inhoudelijke opzet van de faculteit.
2. Uiteindelijk zal een belangrijke rol gespeeld worden door de pluralistisch
samengestelde raad van beheer, die onder het waakzaam oog van een commissie
van parlementairen en op advies van een comité van niet aan de instelling verbonden
hoogleraren de eerste benoemingen gaat doen. De leden van deze raad van beheer
worden paritair gekozen tussen katholieken en niet-katholieken en menigeen vraagt
zich af hoe men dat nu eigenlijk kan bepalen. Wij lezen in de studie van K. Rimanque
over ‘Recente ontwikkelingen in verband met het recht op gelijke toegang tot
openbare ambten ongeacht levensbeschouwing of politieke overtuiging’ het volgende:
‘Wanneer men personen gaat benoemen in functies waarbij hun levensbeschouwing
een essentiële voorwaarde is, is het juridisch irrelevant, wat zij in de intimiteit van
hun geweten geloven of niet-geloven, alleen is het belangrijk te weten, waar zij zich
in de openbaarheid opstellen en dit in hun openbare gedragingen waar maken,
zodat zij het vertrouwen kunnen genieten van de wereldbeschouwelijke groep die
zij geacht worden te vertegenwoordigen’.
De professoren zelf dienen niet per se pluralistisch uitgebalanceerd te worden.
Hier krijgen bekwame wetenschapsmensen voorrang. Wij hopen dat men hier ook
rekening zal houden met de pedagogische kwaliteiten van de kandidaten en met
hun geschiktheid tot het werken in teamverband. Wanneer dan bovendien een
soepele omschrijving van hun opdracht - vooral in de beginperiode - het uitproberen
van nieuwe tendensen en ideeën mogelijk maakt, dan steekt er zeker wel een goede
kans in om te Antwerpen ook een echte nieuwe universiteit te realiseren.
10-4-'71
R. Jolie-Mulier en W. Bosmans
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Forum
Anatomie van het Chinese communisme
‘Voor de eerste keer sinds het midden van de negentiende eeuw, toen niet slechts
de meer excentrische randgebieden als Tibet en Sinkiang, maar ook de vele tot het
eigenlijke China behorende provincies de heerschappij van de Mantsjoe-regering
in Peking begonnen te ontglippen, heeft China thans weer een centrale regering
die haar controle over het hele rijk uitoefent, van de oevers van de Jaloe en de
Amoer in het noordoosten tot aan de bergen van de Himalaya in het zuidwesten en
van de kust in het zuidoosten tot Sinkiang in het noordwesten. De betekenis van dit
1
feit laat zich nog helemaal niet ten volle bevroeden’ .
De in China geboren Franklin W. Houn is een van de beste kenners van de
eigentijdse Chinese geschiedenis. Hij probeert in dit boek niet alleen de
wereld-politieke betekenis van de communistische machtsovername in China te
schetsen, maar ook de sociale en culturele factoren die de Chinese variant van de
marxistisch-leninistische ideologie bepalen. De auteur beschrijft de ontwikkeling
van de Chinese Communistische Partij van een relatief onbelangrijke beweging tot
de uitroeping van de Volksrepubliek in oktober 1949 te Peking. Vervolgens krijgt de
lezer een beeld van de industrialisatie, de zich telkens wijzigende strategie van de
Volksrepubliek op het terrein van de binnen- en buitenlandse politiek en de
revolutionaire toepassing van het orthodoxe marxismeleninisme. Deze zelfstandige
politiek van de Chinese Communistische Partij heeft in het begin van de jaren zestig
tot een breuk met de Sovjet-Unie geleid. Het conflict tussen beide mogendheden
culmineerde in de gewapende botsing aan de rivier de Oessoeri in maart 1969. Na
deze gevechtshandelingen en wederzijdse troepenconcentraties langs de betwiste
grenzen hebben vele waarnemers een oorlog tussen de Sovjet-Unie en China
onvermijdelijk geacht. De betrekkingen tussen beide grote mogendheden
verbeterden, als gevolg van de wederzijdse pogingen - vooral na de ontmoeting
tussen Kosygin en Tsjoe En Lai - om het conflict in te dammen. Aan de grenzen
trad een wapenstilstand in en sinds september 1969 hoorde men niet meer van
botsingen en incidenten. Tegelijkertijd werd ook de ideologische polemiek tussen
Moskou en Peking gedempt.
In november 1969 begonnen tussen de vertegenwoordigers van beide
mogendheden in Peking de onderhandelingen over de regeling van de grenskwestie.
De Chinese leiders, die aanvankelijk wederzijdse terugtrekking van de troepen en
een beslissing inzake het grensvraagstuk als conditio sine qua non gesteld hadden
voor omvangrijke besprekingen, stemden op een gegeven ogen-

1

Franklin W. Houn, Anatomie des chinesischen Kommunismus, Hallwag Verlag, Bern Stuttgart,
1969, 336 pp., Schw. Fr. 22,-.
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blik toe in de uitwisseling van ambassadeurs. In plaats van het uitbreken van een
oorlog mag men het uitzicht op ontspanning tussen Moskou en Peking als een van
de belangrijkste wereldpolitieke gebeurtenissen van de afgelopen jaren beschouwen.
Het Kremlin probeert thans Peking opnieuw in zijn armen te sluiten. De Sovjetleiders
lieten geen gelegenheid voorbijgaan om hun bereidheid tot vergelijk en hun wens
naar herstel van de alliantie tussen beide mogendheden te betuigen. Brezjnev is
een van de voorstanders van een verzoening met de Chinese Volksrepubliek. In
augustus 1970 stelde hij in zijn toespraak te Alma-Ata ‘boven een normalisering
van de staatkundige betrekkingen een overbrugging van de kloof en een
aaneensluiten in de strijd tegen het imperialisme’ voor. Zelfs Soeslov heeft in zijn
rede ter gelegenheid van de herdenking van de oktoberrevolutie in Petrograd de
hoop uitgesproken ‘dat het tenslotte lukt oplossingen te vinden die de belangen van
beide partijen op de lange duur tegemoetkomen’.
Er mag worden geconcludeerd dat Moskou ongetwijfeld streeft naar het creëren
van een gunstig klimaat voor een politieke en ideologische verzoening met Peking.
De afkoeling van de coëxistentiepolitiek met de Verenigde Staten, de intensivering
van de anti-imperialistische propaganda door Moskou en een geprononceerde strijd
tegen het revisionisme in de ideologische richtlijnen der Communistische Partij van
de Sovjet-Unie kunnen ook als signalen aan het adres van Peking verstaan worden.
Aangenomen mag worden dat de door Moskou gedurende de laatste jaren
gevolgde zgn. neostalinistische koers op de terreinen van de ideologie en de
buitenlandse politiek de tegenstellingen tussen beide partijen verminderde. Niettemin
blijven de Chinese leiders tegenover het Kremlin gereserveerd. Zij verklaren bij
herhaling dat, ondanks de wederzijdse tendensen van normalisering van de
tussenstaatse betrekkingen, de fundamentele tegenstellingen tot Moskou
onveranderd zijn gebleven. Ter gelegenheid van de viering van het Lenin-jubileum
in april 1970 werd door Peking de Brezjnev-doctrine gekwalificeerd als
‘sociaal-imperialisme’. In september 1970 werd het verdrag tussen de Bondsrepubliek
en de Sovjet-Unie scherp gekritiseerd. Na de Poolse gebeurtenissen in december
vorig jaar veroordeelden de Chinese publiciteitsmedia de koloniale heerschappij
van de Sovjet-Unie in Oost-Europa.
In hun telegram ter gelegenheid van de herdenking van de oktoberrevolutie hebben
de Chinese leiders hun standpunt tegenover Moskou gepreciseerd. Volgens Peking
zullen de principiële tegenstellingen tussen de Chinese Volksrepubliek en de
Sovjet-Unie beide landen niet verhinderen ‘normale staatkundige betrekkingen te
onderhouden op basis van de vijf beginselen voor vreedzame coëxistentie en deze
tot verdere ontwikkeling te brengen en, met deze beginselen als uitgangspunt,
efficiënte maatregelen te treffen om belangrijke nog open vragen in de staatkundige
betrekkingen te beantwoorden’. Dit Chinese coëxistentieaanbod aan Moskou heeft
echter een angeltje. Terwijl Peking met andere socialistische landen zoals Albanië,
Noord-Korea, Noord-Vietnam en Roemenië betrekkingen onderhoudt op het niveau
van het proletarische internationalisme, hanteert het formele vreedzame coëxistentie
slechts tegenover staten met andere maatschappelijke systemen. Daaronder valt
ook de Sovjet-Unie. Volgens Peking is nl. de in de Sovjet-Unie opgebouwde
maatschappelijke orde niet een socialistische maar een revisionistische.
Na bestudering van Houns voortreffelijke analyse van de Chinese buitenlandse
staatkunde kan men concluderen, dat de leiders in Peking ervan overtuigd zijn dat
de Sovjet-Unie door middel van de verdragen van Moskou en Warschau, resp. het
lanceren van plannen met betrekking tot een veiligheidsconferentie, slechts zijn
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hegemonie over Europa wil versterken en zich wil voorbereiden op een militaire
krachtmeting met China. Men gaat in Peking van de veronderstelling uit dat de
expansie van de Sovjet-Unie in het Middellandse-Zeegebied, in
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het Midden-Oosten en in de Indische Oceaan niets anders is dan een strategische
manoeuvre ter omsingeling van China.
In dit verband dient herinnerd te worden aan het feit dat India vóór de oorlog met
Pakistan in 1965 zijn wapens zowel van de westelijke als van de socialistische
landen betrok. Nadat de westelijke bevoorrading was afgesneden, wendde India
zich terzake tot de Sovjet-Unie en Pakistan tot de Volksrepubliek China. Na de
conferentie van Tasjkent in 1966 heeft de Sovjet-Unie zich steeds ingespannen om
de betrekkingen tussen India en Pakistan te verbeteren. Deze pogingen hadden
meer succes dan de bemiddelingsacties van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten
of de Verenigde Naties, hetgeen Peking alarmeerde. De Sovjetregering handelde
in dit opzicht vooral uit eigenbelang, omdat daardoor Pakistan van China zou kunnen
worden losgeweekt en Moskou door een en ander meer invloed in Rawalpindi kreeg.
Hoe zal de toekomstige ontwikkeling tussen de Sovjet-Unie en China eruit zien?
Zolang het Kremlin zich aan de Brezjnev-doctrine houdt en deze niet herroept, zien
de Chinezen, die zich door deze interventie-doctrine eveneens bedreigd voelen,
geen uitzicht op een verdergaande toenadering tot Moskou. Houns stelling, dat
Peking, na het hoogtepunt van de culturele revolutie bereikt te hebben, zijn
betrekkingen met de buitenwereld zal normaliseren, blijkt, gezien de huidige
ontwikkelingen, ook juist te zijn. Sinds het negende congres van de Chinese
Communistische Partij in april 1969 is een langzame normalisering van de
buitenlandse betrekkingen opgetreden. Voor de 27 ambassades in het buitenland
werden meestal nieuwe functionarissen benoemd. Als eerste overhandigde de
nieuwe Chinese ambassadeur in Albanië zijn geloofsbrieven. Vervolgens keerde
op 21 mei 1969 ambassadeur Huang Chen naar Parijs terug. Een ander symptoom
van normalisering was de prettiger behandeling die buitenlandse diplomaten en
correspondenten in China ten deel viel. Minister-president Tsjoe En Lai, die geen
bezoek aan het buitenland had gebracht sinds 1966, bracht in april 1970 een officieel
bezoek aan Noord-Korea.
Niet alleen werden oude diplomatieke relaties hersteld, onlangs werden ook
nieuwe aangeknoopt: Canada, Equatoriaal Guinee en Italië.
De ambtsaanvaarding van premier Trudeau ging vergezeld van zijn wens de
regering in Peking zo spoedig mogelijk te erkennen. De besprekingen begonnen in
februari 1969 tussen de vertegenwoordigers van beide staten te Stockholm. Het
grote probleem bij de onderhandelingen vormde de wens van de Chinese
Volksrepubliek en Canada's weigering de erkenning van Pekings aanspraken op
Taiwan in het akkoord over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen op te
nemen. In oktober 1970 maakten beide regeringen de vestiging van diplomatieke
betrekkingen bekend op basis van de volgende compromisformule: ‘de regering
van de Chinese Volksrepubliek bevestigt opnieuw dat Taiwan een onvervreemdbaar
deel is van het grondgebied van China. De Canadese regering neemt nota van dit
standpunt van de regering van de Chinese Volksrepubliek. De Canadese regering
erkent de regering van de Volksrepubliek China als de enige wettige regering van
China’.
Ongeveer tegelijkertijd heeft ook de Italiaanse regering besloten tot het aanknopen
van diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China over te gaan. De
betreffende onderhandelingen tussen de Italiaanse en Chinese ambassadeurs te
Parijs begonnen in februari 1969. De kwestie Taiwan bleek, evenals bij de
besprekingen tussen de Canadese en Chinese vertegenwoordigers in Stockholm,
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het hete hangijzer. Op 6 november 1970 maakten Italië en de Volksrepubliek China
tenslotte het vestigen van diplomatieke betrekkingen bekend.
Door de normalisering van de tussenstaatse betrekkingen met Canada en Italië
heeft de Volksrepubliek China zijn relatieve isolement in de westelijke wereld
doorbroken. De zich ontplooiende mondiale belangstelling van China zal, na een
periode van een meer dan honderd jaar durend isolement van de

Streven. Jaargang 24

881
buitenwereld, tijdens de eerstvolgende jaren de ontwikkeling van de internationale
betrekkingen, die tussen Oost en West in het bijzonder, op beslissende wijze bepalen
en beïnvloeden.
L.L.S. Bartalits

Godard Revisited
In '67 publiceerde Richard Roud zijn boek over Godard. De laatste films die hij toen
van Godard had gezien waren Made in USA en Deux ou trois choses que je sais
d'elle. Voor een Godard-fan als Roud was er toen echt nog niets aan de hand. Zelfs
met die twee laatste films kon je de mening blijven verdedigen dat Godard beweeglijk
was, zijn strategie aanpaste, niet alleen aan persoonlijke obsessies, maar aan het
onderwerp en aan de sensibiliteit van het ogenblik. Roud kon dus een essay schrijven
dat van voldoende passie en enthousiasme getuigde om met ontroering gelezen te
worden en dat voldoende ideeën meekreeg om precies in het intellectuele denken
van Godard mee in te stappen en het in zijn boek verder uit te breiden. In Roud
vond Godard eerder een bondgenoot dan een exegeet, eerder een sympathisant
en een strijdmakker dan een essayist die Godard op zijn beurt aan een kritische
lectuur zou onderworpen hebben.
In 1970 is Godard ‘The Damascus Road’ opgegaan, zoals Roud schrijft in zijn
aangevulde uitgave1. Godard is niet meer de Godard van voorheen. Le Weekend
is de laatste film waarover Roud met kennis van zaken kan spreken. Wat Godard
sindsdien gemaakt heeft, is een afrekening (een poging tot afrekening) met zijn
verleden. Wie de nabootsing, de participatie en de mimesis als kritisch principe
hanteerde, komt nu in grote moeilijkheden.
Roud gaat niet zover in de participatie en inleving, dat hij de beweging van Godards
autokritiek en zelfdestructie overdoet. De wegen lopen uit elkaar. De participant
wordt een onwennig en verbaasd toeschouwer, die de reden van die plotselinge
breuk niet begrijpt. Maar omdat de mimesis niet meer hanteerbaar was, had Roud
óf zijn hele boek moeten herschrijven in het licht van die breuk, óf gewoon niet meer
werken aan een nieuwe, aangevulde uitgave.
Godard was een dialectisch filmmaker, schreef Roud. Hij speelde voortdurend
fictie tegen documentaire uit, realiteit tegen verbeelding, het visuele tegenover het
narratieve. Godard gebruikte die dialectiek op een ironische manier, om de
verschillende termen te relativeren en beweeglijk en levend te maken. De militante
Godard werkt nog steeds met die dialectische processen, maar hij gebruikt ze om
een thesis te bouwen, een bewijs te leveren, een stuk realiteit na analyse in een
nieuw perspectief vast te zetten. Een nieuwe Godard-studie zou nu precies de
discussie moeten opnemen waar Godard ze blijkbaar heeft laten vallen: een strategie
voor de media, die iets anders zou zijn dan een politieke strategie die van buitenuit
op de media wordt geschoven. De vraag kan dan gesteld worden of in de eerste
Godard al geen elementen en symptomen te vinden waren die zijn huidige militante
en autoritaire koers zouden kunnen verklaren. Misschien is Godard nooit ‘Godard’
1
geweest.
Dirk Lauwaert

1

Richard Roud, Godard. Cinema One, nr. 1, second revised edition, Thames and Hudson,
London.
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Toneeljubileum
Honderd jaar jong, heeft het Nederlands Toneelverbond, een inderdaad wat
vergrijsde organisatie, toch even over de schouder gekeken, niet naar zichzelf om
de dingen die gebeurd zijn goed te vinden, maar naar het Theater, dat voorwerp
van aandacht en zorg dat het Toneelverbond, clandestien of openbaar, liefdevol
van nabij heeft begeleid. Het
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resultaat is een feestboek dat, zoals de titel bescheiden aangeeft , niet de volledige
theatergeschiedenis van Nederland tijdens de laatste halve eeuw (alsof de halve
eeuw vóór 1920 werkelijk grondig zou zijn verkend) wil optekenen, maar slechts de
meest vitale centra, de meest dynamische persoonlijkheden, de meest verblijdende
ogenblikken. Van Willem Royaards tot Tomaat dus. En het komt dan niet als een
verrassing dat Willem Royaards in vertederde, zoeterige beminnelijkheidjes wordt
ingepakt en onschadelijk gemaakt, en dat de actie Tomaat wel bestendig door het
hoofd van de contribuanten spookt, maar als tijdverschijnsel, symptoom en
waarschuwing tegelijk, niet eens geïntroduceerd, laat staan geanalyseerd wordt.
Verantwoordelijk voor de inhoud van het boek is G.J. de Voogd. Deze
verantwoordelijkheid heeft er blijkbaar (maar bij het uitblijven van iedere verdere
informatie heb je er slechts het gissen naar) uit bestaan de mensen op te sporen
die in het vooropgestelde concept de stippeltjes konden invullen. Dit soort werkopzet
heeft echter consequenties. Als je van meet af aan zegt geen complete
theatergeschiedenis te willen schrijven, word je gedwongen tot een selectie. Een
verantwoorde selectie is echter pas mogelijk, als je een overzicht bezit van de
totaliteit; pas dan wordt het mogelijk het bijkomstige van het wezenlijke te
onderscheiden, en bij zorgvuldig afwegen heb je meteen de hoogtepunten, de
onmisbare fasen, de bepalende personen aangeduid. Deze reflectie vind je in dit
boek nochtans nergens terug. De beperking tot gezelschappen, toneelleiders en
evolutiefenomenen gebeurt intuïtief, door niets anders verantwoord dan door de
structurele positie, het artistieke renommée, de aandachtopeisende hoofdletters.
Het is, bij nader en wetenschappelijk toezien, niet uitgesloten dat de aangetrokken
figuren en momenten inderdaad de correcte blijken te zijn, maar dat is dan enkel
toevallig en willekeurig zo. De Voogd heeft zich braaf geschikt naar de
oppervlaktenormen, terwijl juist in een onderzoek als dit het peilen naar dieptefactoren
geboden zou zijn. Zelfs al zou het resultaat alles bij elkaar nog vrij fraai uitvallen,
dan nog blijft het feit dat de basis waarop werd gebouwd, wankel aandoet.
Daarbij komt dat ook Nederland momenteel niet kan bogen op een corps van
theater-historiografen die methodisch en wetenschappelijk zijn uitgerust om deze
toch omvangrijke periode, bovendien intern zo meervoudig gefacetteerd, door te
lichten. Op zichzelf is het verdienstelijk dat de samensteller voor de behandeling
van de diverse mensen en feiten een beroep heeft gedaan op een imposante reeks
auteurs en dus de alwijsheid van één enkel beschrijver heeft uitgeschakeld; meteen
echter krijg je een nog sterkere versplintering van het project, aangezien een
homogeen standpunt bij niet minder dan negentien medewerkers vooraf al onmogelijk
moet worden geacht. De Voogd heeft zijn auteurs gerecruteerd uit de kunst- en
toneelredacties van de Nederlandse pers; deze mensen hebben allen een eerlijke
binding met het theater en vanuit deze dispositie mocht dan ook een tevredenstellend
resultaat worden verwacht. Alleen, zij mogen dan, kritisch of niet, trouwe volgers
zijn van de theateractualiteit, ze zijn daarom logisch nog niet geschikt om retrospectief
te bundelen en te oordelen, het dagbelang te onderscheiden van het
wezenlijk-evolutieve aspect, het fascinerende van het fundamentele. Bovendien
ontbreekt bij een aantal onder hen de geschikte methodiek en, al schrijven de
meesten ook anders dan ze in hun krant of tijdschrift plegen te doen, een
evenwichtige compositie die geleuter aan kant laat en de kern weet te vinden, is
het slechts bij weinigen geworden. Zij kunnen daarvoor niet gelaakt worden;
verantwoordelijk is de samensteller.
De auteurs wankelen bijgevolg tussen
1

Facetten van vijftig jaar Nederlands toneel 1920-1970, Moussault, Amsterdam, 1970, 236
pp., f 25 (leden NVT, abonnees Toneel-teatraal, houders CJ-paspoort en studenten f 17,50).

Streven. Jaargang 24

883
biografische steekkaarten en angstvallige zelfinquisitie. Velen gaan over tot
uitdagend-vrijblijvende catalogisering, puntig afgerond met meningen die altijd in
de lucht blijven hangen. Als bijvoorbeeld B. van Eysselstein bericht (p. 36) dat de
inzichten van Verkade en die van Van der Lugt Melsert hemelsbreed uiteenliepen,
dan zegt dit niets als niet wordt geargumenteerd waarin, hoe en op grond waarvan.
Als C.A. Schilp Royaards op een teleurstellend-anekdotische wijze bemoedert en
hem dan plotseling (p. 17) voorstelt als de ontdekker van Pirandello voor Nederland,
dan blijf je als lezer op je honger, omdat dit facet niet kadert met de persoonlijkheid
van Royaards zoals die in de voorgaande pagina's werd gesilhouetteerd. Andere
auteurs starten wel in het verleden, maar trekken op ieder moment in volle bewustzijn
de lijnen tot vandaag door; dat maakt bijvoorbeeld A. Rutten in gesprek met Albert
van Dalsum ongemeen boeiend (p. 65, p. 71). Het mengen van historisch
schatgraven, heet interview en vooringenomen commentaar maakt andere auteurs
weer erg ongenietbaar. Het meest gunstige resultaat van deze heterogeniteit is dat
het boek er voortdurend boeiend bij blijft, af en toe speels zelfs, vaak ook
ongenuanceerd banaal, altijd toch wel afwisselend.
Ook uit het Toneelmuseum werd kwistig geput om het boek iconografisch
aantrekkelijk te maken. Andermaal echter is de wijze waarop gebruik wordt gemaakt
van dit zo verblijdend-rijke arsenaal, teleurstellend. Het Toneelmuseum werd
eenzijdig aangesproken als leverancier van prettige prenten, van typografische
illustraties die de eentonige bladspiegel kunnen opvrolijken. Te zelden echter wordt
een historische foto ingeschakeld als een wetenschappelijk document van een
immanente bestendigheid of een wezenlijke evolutiefactor. Dit gebruik van het
fotomateriaal stemt bijgevolg overeen met de grondslag van het hele boek. Niet
naar de essentiële bestaans- en werkwijze van het Nederlandse theater tijdens deze
vijftig jaren werd gespeurd, maar naar een bevallig aanbiedboek, een oppervlakkig
juichpresentje. Het Nederlands Toneelverbond is tijdens deze vijftig jaren zelf ook
een alleraardigst clubje van gezellige heren geweest, van amateuristische
toneelaanbidders, die aan de kant van de weg staan toe te kijken en eigenlijk niet
zo best snappen wat er op de middenstrook gebeurt. Het heeft hen aan moed
ontbroken om even, mét het theater, kordaat in de spiegel te kijken; dit jubileumboek
legt op een onheuse manier de nadruk op het behoudende salonkarakter van het
Toneelverbond. Het theater is daar eigenlijk toch te goed en te belangrijk voor. Deze
facetten mogen een prettig boek-om-te-bezitten uitmaken, ze vervangen niet de
wezenlijke vragen waarin elke generatie, omkijkend naar de onmiddelijke
voorgangers, zichzelf tracht weer te vinden. Een substantieel bericht over de
werkelijke aard van vijftig jaren theaterrevolutie in Nederland blijft, ook na deze
poging, nog altijd op te stellen.
C. Tindemans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Andriessen, P. en A. Lenglet - De brief aan de Hebreeën (Het Nieuwe
Testament). - J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1971, 258 pp., f 37,50.
Faynel, P. - L'église. Tomes I et II. - Desclée, Paris, 1970, 288 en 248 pp..
Ferré, Fréd'erick - Le langage religieux a-t-il un sens? - Ed. du Cerf, Paris,
1970, 197 pp., FF. 22,-.
Friedrich, Gerhard - Wie is Jezus? De verkondiging van het vierde evangelie.
- Patmos, Antwerpen, 1971, 60 pp., BF. 85.
Garrone, G.M. - Wat moeten wij geloven? - Uitg. Helmond, Helmond, 1971,
271 pp., f 9,90.
Hamman, A. - Je crois en un seul baptême. - Beauchesne, Paris, 1970, 180
pp., FF. 14,-.
Kamp, Jean - Souffrance de Dieu, vie du monde. - Casterman, Tournai, 1971,
152 pp., BF. 150.
Kunz, Erhard - Christentum ohne Gott? - Knecht, Frankfurt, 1971, 151 pp., DM.
12,70.
Metz, René et Jean Schlick - Le lien matrimonial. Colloque du Cerdic. - Cerdic,
Strassbourg, 1970, 242 pp..
Michiels, Robrecht - Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, demain. - Casterman,
Tournai, 1971, 176 pp., BF. 160.
Nicolas, J.H. - La grâce et la gloire. - Beauchesne, Paris, 1971, 142 pp., FF.
12,-.
Pas, Paul et Philippe Muraille - Le baptême aujourd'hui. - Casterman, Tournai,
1971, 180 pp., BF. 160.
Rabut, Olivier - Le mal, question sur Dieu. - Casterman, Tournai, 1971, 144
pp., BF. 95.
Sanders, Jack T. - The New Testament Christological Hymns. - Cambridge
University Press, London, 1971, 163 pp., £ 3,60.
Scholl, Norbert - Jesus nur ein Mensch? - Kösel Verlag, München, 1971, 116
pp..
Weinreb, Friedrich - Das Buch Jona. - Origo Verlag, Zürich, 1970, 383 pp..
Günther Bornkamm und Karl Rahner, Hrsg.

Die Zeit Jesu
Festschrift für Heinrich Schlier
Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1970, 336 pp., DM. 52,-.
Een ‘Festschrift’ vormt voor de recensent steeds een moeilijke aangelegenheid. De
bijdragen lopen vaak teveel uiteen dan dat men in kort bestek een overzicht kan
geven van de inhoud. Slechts enkele studies in dit boek behandelen uitdrukkelijk
‘Die Zeit Jesu’ (Peter Brunner, J. Kremer, Rudolf Pesch en Karl Rahner). De titel is
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dan ook eerder ingegeven door de titel van een van de belangrijkste boeken van
de feesteling zelf ‘Die Zeit der Kirche’. Wat de diverse bijdragen in ieder geval
verbindt is de theologische instelling van Schlier zelf: actuele dienst van het
theologisch onderzoek aan de Kerk van het ogenblik. Dit blijkt uit de vele
beschouwingen die actuele problemen theologisch trachten te doorlichten: hoop
(Deissler), vrede (Gnilka), medemenselijkheid (Schnackenburg), charisma's in de
Kerk (Ratzinger), de katechismus van Isolotto (Veronika Kubina). Ook de op het
eerste gezicht verder verwijderde onderwerpen - oerzonde (Lohfink), schepping
(Schelkle), gnosticisme en geloof in de opstanding (H-G. Gaffron) - worden behan-
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deld vanuit actuele theologische problematiek. Zoals de redactie van deze
feestbundel in handen was gegeven aan een protestants (G. Bornkamm) en een
katholiek theoloog (K. Rahner), zo getuigen ook de bijdragen van oecumenische
samenwerking. Al bij al een waardevol boek voor wie belangstelt in modern
theologisch onderzoek.
S. Trooster

K. Suso Frank, e.a.
Zum Thema Jungfrauengeburt
Verl. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart, 1970, 158 pp., DM 16.-.
De belangrijkste bijdrage in deze bundel lijkt die van K.S. Frank over ‘Het getuigenis
van de oude Kerk’. De andere, eveneens zorgvuldig uitgewerkte studies komen tot
resultaten die reeds min of meer bekend verondersteld mogen worden: dat Jes. 7,
14 geen visioen is van een maagdelijke geboorte en ook geen messiaanse belofte
(Kilian); dat de teksten in Matteüs (Knoch) en Lukas (G. Lattke) een wezenlijk
christologische inhoud hebben en geen uitspraak willen zijn over een biologisch
gebeuren. De diepgaande ‘Dogmatische Bemerkungen’ van K. Rahner gaan uiteraard
niet verder dan de bronnen toelaten. De grote vraag die nog steeds onvoldoende
beantwoord is, luidt als volgt: wanneer en hoe is men ertoe gekomen dit mysterie
in de zin van een biologisch wonder te duiden? Frank nu antwoordt: ook in de eerste
eeuwen christendom verstaat men het ‘ontvangen van de H. Geest’ christologisch;
deze ontvangenis belijdt het geloof in zijn goddelijke afkomst. Om het geloof in het
authentieke mens-zijn van onze Heer veilig te stellen wordt zelfs toegevoegd:
geboren uit de maagd Maria. In de 4e eeuw echter, wanneer zekere ascetische
stromingen sterke nadruk op de heerlijkheid der maagdelijkheid gaan leggen, maakt
men Maria tot prototype van dit ideaal; dan komt de gedachte op: maagd in en na
de geboorte. Meerdere details in deze geschiedenis vragen nog om nadere
uitwerking. Maar het heeft er toch de schijn van dat de maagdelijke geboorte als
biologisch gebeuren verstaan een latere voorstelling is. Dat wij minstens het recht
hebben het betreffende artikel in de apostolische geloofsbelijdenis in de
oorspronkelijke bedoeling te verstaan: als christologische belijdenis. Misschien dat
daarom Rahner in zijn dogmatische beschouwing de waarde van de latere traditie
iets te zwaar neemt.
S. Trooster

Richard Shaull
Befreiung durch Veränderung
Herausforderungen an Kirche, Theologie und Gesellschaft
(Gesellschaft und Theologie), Grünewald/ Kaiser, Mainz/München, 1970,
250 pp., DM. 16,50.
Deze bundeling van her en der verspreide studies van deze veelbesproken
Amerikaanse voorvechter van een ‘Theologie van de revolutie’ (zie Streven 23/1
(okt. 1969) 6-15) geeft ons een betere kijk op zijn theologische stellingname. In de
studies waarin hij lijnen trekt voor een eigentijdse theologie (Inl., hfdst. VII en IX)
vertoont zijn gedachtengang treffende overeenkomst met de hoofdgedachten in de
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‘Politische Theologie’ van J.B. Metz: theologie moet gebaseerd zijn op de
bestaanservaring van de hedendaagse mens, die dan hermeneutisch princiep wordt
in de ondervraging van H. Schrift en geschiedenis der christelijke geloofsbeleving
en geloofsbezinning. Christelijke inspiratie, opgaven en kracht voor verwezenlijking
van het christenleven nù vinden wij in de ‘herinnering’, wanneer wij die ondervragen
vanuit onze ‘ervaring’. T.a.v. Metz versmalt Shaull zijn stellingname, wanneer hij
deze ‘ervaring’ reduceert tot de noodzaak van revolutie tegen het vigerende
maatschappelijk bestel: zo wordt ‘Politieke theologie’ bij hem tot een uitgesproken
‘Theologie van de revolutie’. In de later gedateerde studies speelt de ‘kritische
theorie’ van H. Marcuse dan ook een overwegende rol in de omschrijving van de
hedendaagse bestaanservaring. Om Shaull zelf althans één keer aan het woord te
laten: in de geschiedenis van zijn bestaan ‘ontdekt Israël midden in zijn strijd
mogelijkheden het dag na dag ervarene te reflecteren in het licht van wat in zijn
verleden gebeurd is’ (het breken met de macht van Egypte in opdracht en onder
bescherming van God); dit kan nog ‘Politische Theologie’ zijn. Typerend echter voor
de stellingname van Shaull zelf is hetgeen onmiddellijk daarop volgt: ‘Ons
uitgangspunt moet de praktijk zijn, maar dan een praktijk van zeer bepaalde aard:
nl. onze eigen ervaring van uittocht en ballingschap, waarin wij uitbreken uit een
systeem van sociale onderdrukking en persoonlijke repressie waarvan wij het
slachtoffer zijn, en vol hoop een nieuw gezegend land tegemoet trekken, dat van
het scheppen van een nieuwe ordening van het sociaal en persoonlijk bestaan’ (p.
156). Een beetje griezelig blijft toch de tendens al te onmiddellijk Gods
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wil en Gods eis voor het karretje van onze eigen verantwoordelijkheid in deze te
spannen. Misschien nog griezeliger een revolutionaire instelling à la Marcuse
principieel in het licht van dood en opstanding van onze Heer te plaatsen. Een
belangrijk boek toch om de gedachtengang van deze ‘Theologie van de revolutie’
beter te leren kennen.
S. Trooster

Ludwig Ott
Das Weihesakrament
Handbuch der Dogmengeschichte IV/5
Herder, Freiburg, 1969, 184 pp., DM. 56,-.
Dit fascikel is slechts een onderdeel van het groots opgezette, vierdelige - maar
nogal traag vorderende - katholieke Handbuch der Dogmengeschichte, dat in een
Franse vertaling verschijnt onder de titel Histoire des Dogmes (Cerf, Paris). Het is
geen historische uiteenzetting of situatieschets van het ambt en de ambtsopvatting
in de Rooms-katholieke Kerk, noch van het priesterprobleem en -spiritualiteit, maar
een handboek, dus een leerboek, waarin een massa informatie werd opgestapeld
over de geschiedenis van het sacrament van de priesterwijding, geconcentreerd
rond de sacramentele handeling en haar verschillende verklaringen: haar bijbelse
wortels, en verder in de verschillende periodes - en vooral in de scholastiek - de
definities van het sacrament, de wijdingsgraden, de materia en de forma, het
merkteken, de ritus, de bedienaar en de wijdeling, de genade en de uitwerking van
het sacrament. Op een vrij statische, weinig levende en doorzichtige wijze vinden
we hier dus materiaal en literatuur voor het klassieke, wissenschaftliche, theologische
tractaat ‘de sacramento ordinis’.
Jos Vercruysse

Karl Rahner
Schriften zur Theologie. Band IX Konfrontationen
Benziger Verlag, Einsiedeln-Zürich-Köln, 1970, 594 pp., DM.32,-.
Dit negende deel van de uitgave van Rahners verspreide werken bevat vooral
publikaties in de jaren 1969-1970 geschreven. Evenals het vorige deel een selectie
van strikt theologische studies, over theologie, Godsleer en christologie, antropologie,
Kerk en maatschappij. In Nederland vooral bekend zijn de artikelen: ‘Der Pluralismus
in der Theologie’ (pp. 11-33) en ‘Zur Enzyklika Humanae Vitae’ (276-301; o.a. in
Streven gepubliceerd 22/1 (1968) 5-25). Ook de reeds eerder gepubliceerde
waardevolle beschouwingen ‘Theologische Reflexionen zum Priesterbild von heute
und morgen’ en ‘Die Frage nach der Zukunft’ zijn in dit deel te vinden (resp. pp.
373-394 en 519-540). Studies van onmiddellijke actualiteit zijn de theologische
beschouwingen over ‘Schisma’ en ‘Ketterijen’ in de Kerk (432-452; 453-478) en de
wijze voordracht ‘Über das Ja zur konkreten Kirche’ (479-497). In ‘Die
gesellschaftkritische Funktion der Kirche’ (569-590) neemt R. stelling inzake
‘politische Theologie’. Opvallend is wel dat in de voetnoten steeds eenzijdiger
verwezen wordt naar vroegere publikaties van de auteur zelf. Dit heeft dan het
onmiskenbare voordeel dat steeds meer de eigen visie van Rahner op de voorgrond
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komt. Een visie die nog steeds geducht meetelt. Een belangrijk boek voor wie een
verantwoord theologisch standpunt zoekt in de vragen van deze tijd.
S. Trooster

A.M. Farrer e.a.
Infallibility in the Church
Darton, Longman & Todd, London, 1968, 80 pp., 9/6.
Onfeilbaarheid? van Hans Küng, een uitdaging voor de theologen, heeft het debat
rond het primaatschap en de pauselijke onfeilbaarheid weer actueel gemaakt. Het
hier besproken Engelse boekje is al wat ouder: een bundel met vier lezingen voor
het ‘Department of Extra-Mural Studies’ van de universiteit te Birmingham in de
zomer van 1967. Twee anglikaanse theologen, Austin Farrer en J.C. Dickinson, en
twee katholieken, Robert Murray s.j. en de bekende Newman-deskundige C.S.
Dessain, kwamen er aan het woord over de zin van de onfeilbaarheid en het
primaatschap in de Kerk. Tegenover het overstatement van Küng staat hier het
rustige, fijne, vernieuwende understatement van deze vier Engelse sprekers, die
op een bescheiden en bijna vanzelfsprekende wijze verhelderende dingen weten
te zeggen over deze vragen, die nauw verbonden zijn met het wezen zelf van de
Kerk en met de eenheid tussen de christenen. Vooral de bijdrage van Murray (Who
or What is Infallible?) en van Dickinson (Papal Authority - The Background) zijn
boeiend.
Jos Vercruysse
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Godsdienst
Lambrechts, Georges - In zekere zin. - Patmos, Antwerpen, 1971, 60 pp., BF.
85.
Löhr, Valentin - Wer diesen Christus glaubt. - Knecht, Frankfurt, 1971, 139 pp.,
DM. 12,80.
Lotz, Johannes B. - Die Stufen der Liebe. - Knecht, Frankfurt, 1971, 241 pp.,
DM. 19,80.
Me voici, Seigneur. - Fayard-Mame, Paris, 1970, 288 pp., FF. 16,50.
Paillard, Jean - Christ unter Atheïsten. - Knecht, Frankfurt, 1971, 206 pp., DM.
19,80.
Schilling, Alfred - Orationen der Messe in Auswahl. - Hans Driewer Verlag,
Essen, 1969, 168 pp., DM. 12,80.
Schilling, Alfred - Fürbitten und Kanongebete der holländischen Kirche. - Hans
Driewer Verlag, Essen, 1970, 312 pp., Linson DM. 18,-.
Schmidt, Herman A.P. - Bidden onderweg van 1960-1970. - J.H. Gottmer,
Haarlem, 1971, 196 pp., f 15,90.
Stinissen, Guido, e.a. - De vlam in het hout. De mystiek van Sint Jan van het
Kruis. - Carmelitana, Gent, 1971, 272 pp., BF. 95.
Ter Schegget, Dr. G.H. - Partijgangers der armen. - Het Wereldvenster, Baarn,
1971, 111 pp., f 9,50.

Vasishtha
Hindoe dharma
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 77 pp., 17 ill..
Zoals de inleider bloemrijk opmerkt ‘werpen’ de wereldgodsdiensten ‘zich met
missionair elan in de uitdrogende stromen van de traditionele West-Europese
religiositeit’. De S. echter waarschuwt dat ‘wanneer de mens zijn eigen godsdienst
verlaat voor een ander zonder zijn innerlijke natuur met dharma in overeenstemming
te brengen, hij wordt als een stuurloos schip dat in de golven van de machtige
oceaan ten onder gaat’. Hij geeft een korte heldere uiteenzetting van het hindoeisme
en zijn centraal beginsel: dharma als de eeuwige kracht die heel de kosmos
samenhoudt en voortstuwt. Een warme aanbeveling van oosterse wijsheid.
J. de Wit

Alfred Schilling
Motivmessen 1
Thematische Messformulare für jeden Tag
2
Verlag H. Driewer, Essen, 1970 , 286 pp., DM. 17,80.
Jörg Zink
Wie wir beten können
Kreuz Verlag, Stuttgart - Berlin, 1970, 284 pp., DM. 12,80.
Twee gebedenboeken die samen besproken dienen te worden.
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Schilling tracteert ons eerst op een uitvoerige inleiding die er bepaald niet om
liegt: verouderd spraakgebruik, nivellerende eenvormigheid en alle vrijheid en
spontaniteit onderdrukkende reglementering in de liturgie ondergraven momenteel
nog levend geloof in de kerkganger. De daaropvolgende 50 suggesties voor
Eucharistievieringen - inleidende gedachte, drie gebeden, twee lezingen, en een
citaat uit Vaticanum II - houden praktisch alle een stuk kerk- en/of maatschappijkritiek
in. Het ligt er zeker niet zó dik op als ten onzent soms het geval is; toch wordt teveel
een dergelijke kritische houding aangepraat. Daarom gaat dit steeds weer herhaalde
thema op de duur vervelen. En in ieder geval komt men niet tot datgene wat men
van ‘bidden’ verwacht. Geheel anders het boek van de protestantse zielzorger en
auteur Jörg Zink. De inleiding is kort: Zink gelooft nog steeds niet in de ‘religionslosen
Menschen von heute und morgen’; goed, dat men vandaag niet graag met zijn geloof
te koop loopt, vindt zijn oorzaak misschien in het feit dat men momenteel niet graag
voor de vraag gesteld wordt, wat dan wel de inhoud is van dat geloof; het woord
vroomheid echter zouden wij, ontdaan van alle valse bijklank, weer in ere moeten
herstellen; ‘vroomheid heeft te maken met alles wat ons aangaat. Zij maakt geen
onderscheid tussen werelds en geestelijk’ (p. 6). Volgen een groot aantal
gebedsteksten, van elders verzameld of door de auteur zelf geformuleerd, vaak
voorafgegaan door een korte beschouwing over het betreffende gebedsthema. In
deze gebeden en voorbeden worden de noden van wereld en mensen beslist niet
vergeten: twee paragrafen - ‘Tatsachen’ (pp. 55-64) en ‘Gegenwart’ (97-114) - zijn
daaraan geheel gewijd. Maar ons wordt hier geleerd hoe dit thema op te nemen in
authentiek gebed. Hier geen spoor van indoctrinatie en agitatie, maar werkelijk
bidden tot
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God, voorbereid in en steeds begeleid door gebedsthema's over stilte, inkeer,
luisteren, waarnemen, innerlijkheid e.d.. Gebeden voor verschillende momenten in
het dagelijks leven, bij moeilijkheden, ziekte, ouderdom en sterven, over de grote
mysteries van het christelijk geloven, onze verhouding tot God (pp. 235-250 gebeden
over het Onze Vader). Alles in de sfeer van waarachtig gebed tot God. Een prachtig
eigentijds gebedenboek, dat je weer opnieuw leert bidden. Een vergelijking dringt
zich op: zouden wij, katholieken, dan toch nog steeds een tikkeltje teveel drang tot
‘werkheiligheid’ in ons hebben, dat mogelijk een heilzame injectie van veelgesmaad
protestants ‘piëtisme’ - wat dat woord dan ook moge betekenen - broodnodig heeft
om te genezen van een kennelijk onuitroeibaar activsme, dat soms de weg naar
echt gebed barricadeert?
S. Trooster

Harry A.A. Mourits, (Red.)
Wie is in Godsnaam Jezus Christus?
Een veertigtal bijdragen over persoon en betekenis van Christus
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1970, 278 pp., BF. 185.
Dit boek werd geschreven rond het radioprogramma ‘Wie is in Godsnaam Jezus
Christus?’, de radio-katechese van de KRO voor het seizoen 1969-1970. Daartoe
werd een beroep gedaan op een veertigtal mensen die elk op hun domein een
bijzondere plaats innemen in het geestelijk leven van Nederland. Nu eens worden
zij in een kort vraaggesprek uitgenodigd om te spreken over Christus vanuit de
Schrift, dan weer krijgen deskundigen de kans de visie op Christus voor te stellen
van een Romano Guardini, Günther Bornkamm, Edith Stein, Dostojewsky, Luther,
Don Mazzi. Aan anderen werd gevraagd te schetsen hoe Christus gestalte kreeg
in historische figuren als Maria, Petrus, Frans van Assisi, de priesterarbeiders, de
communauteit van Taizé, M.L. King, paus Joannes, Camillo Torres. Ook vindt men
er pogingen tot antwoorden op actuele vragen uit de Christologie, en eindelijk een
serie getuigenissen over de Christus-figuur die komen van katholieken (Dr. C.
Verhoeven en Mgr. Bluysen van ‘s-Hertogenbosch) en niet-katholieken, van joodse
en humanistische zijde. Een niet onaardig tijddocument, waarin de levende stem
wel eens tot tekst werd platgedrukt.
S. De Smet

Michel Quoist
Ja, Hij leeft
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1970, 224 pp., BF. 140.
De taal van Michel Quoist kennen we reeds, vooral door zijn boeken Zonder wierook
en Maak iets van je leven. In dit nieuwe boek geeft hij een beschrijving van het
ideale Christendom nu. De christen evolueert met zijn tijd. De Kerk wordt geleid
door de H. Geest. Vooral na het Concilie is er een drang ontstaan zich te ontdoen
van elke uitwas die na verloop van eeuwen het lichaam van de Kerk ging ontsieren.
Het Christendom mag niet langer herleid blijven tot een stel morele voorschriften.
Het moet nieuw licht werpen op de oude en nieuwe menselijke wegen, bezieling
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geven en tevens zuurdesem zijn in de ware revolutie van een altijd in opbouw zijnde
wereld, steeds beter voor allen. De plaats van de christen is vooraan bij ontwikkeling,
bevordering van techniek, wetenschap en sociale rechtvaardigheid. Te lang is de
verlossende kracht van het christendom afwezig geweest bij de verheffing van de
mindere.
S. De Smet

Alfons Hens
Missaal. Lezingen, gebeden en gezangen voor zon- en feestdagen,
jaarcyclus C
Lannoo, Tielt / Utrecht, en Edelweiss, Antwerpen, 1970, 544 pp., BF.
120.
Medio 1970 werd te Rome de zogenaamde editio typica van het vernieuwd romeins
missaal uitgegeven in opdracht van het Tweede Vatikaans Concilie. De uitgever
bracht hiervan een volksuitgave op de markt voor het kerkelijk jaar 1970-'71. Men
vindt er dan ook de lezingen opgetekend volgens de nieuwe schikkingen,
voorafgegaan door een korte inleiding. Bovendien wordt gepoogd voor elke zondag
of feest een soort thematiek aan te geven en ‘een paar gedachten om van te leven’
zoals dat heet. Vermeld zij ook nog dat achter-
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aan de voornaamste teksten zijn samengebracht voor doopsel, vormsel,
boetesacrament, huwelijk enz.. Een nieuw missaal in de oude trant dat bij sommigen
welkom zal zijn.
S. De Smet

Michèle Aumont
Quatre cents prêtres parlent du Sacerdoce
Desclée, Paris, 1970, 128 pp..
Van de schrijfster, een leek, die sinds 1953 verschillende studies schreef over
sociologische en ethische onderwerpen, verscheen in februari 1963 een boek getiteld
Le Prêtre, homme du Sacré (Paris, Desclée et C). Het boek diende tot basismateriaal
van een enquête naar de opinies van de Franse geestelijkheid betreffende wezen,
taak, en zending van het priesterschap, het leven van de priesters en hun verhouding
tot de wereld, de motivatie van hun keuze, het oordeel over hun vorming. Een 400-tal
antwoorden, komende van de 1500 die het boek van 1969 kregen toegestuurd met
een persoonlijke brief, zijn in deze nieuwe publikatie samengebracht, analytisch
onderzocht en statistisch geëvalueerd. Dit nieuwe document, aldus de auteur in
haar eindconclusie, stemt tot vertrouwen in de toekomst van het priesterschap.
Tekenen van geestelijke gezondheid immers zijn toch wel het verlangen naar gebed
en stilte, het feit dat velen verklaren gelukkig te zijn en tenslotte hun levend geloof
in het priesterschap.
S. De Smet

Karl Rahner
Einübung priesterlicher Existenz
Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1970, 304 pp., DM. 29,-.
Men moet wel een theoloog zijn van het formaat en de faam van Karl Rahner om
in 1970 te durven aankomen met de tekst van een retraite die de tekst van Ignatius’
Geestelijke Oefeningen op de voet volgt en deze soms woord voor woord verklaart.
En dit gewild: ‘Het is nuttig de grote klassieke teksten van het boek der Geestelijke
Oefeningen steeds weer te overwegen. Ze houden het uit. Ze behoeven niet door
andere vervangen te worden’ (p. 27). Ja zelfs: ‘Wanneer Ignatius door heel de
Geestelijke Oefeningen heen de mens in het oog heeft, dan hebben wij te doen met
een modern levensgevoel, dat wij nog moeten inhalen’ (30). Niets wezenlijks uit het
boekje van Ignatius wordt overgeslagen; fundament, drievoudige zonde, eigen
zonden, Rijk van Christus, twee standaarden, drie klassen van mensen, drie graden
van nederigheid, beschouwing tot de liefde: zij worden allemaal verklaard en
bemediteerd. Meditaties over ‘priesterliche Existenz’ vindt men eerst in het midden
van het boek (‘tweede week’). Ze zijn reeds in 1961 oorspronkelijk geschreven.
Rahner zelf geeft toe, dat hij sindsdien meerdere van zijn theologische inzichten in
deze gecorrigeerd heeft. Bij lezing raakt men toch overtuigd van de actualiteit van
deze overwegingen, ook nu nog. Om een voorbeeld te noemen: de gedachten over
het aanvaarden en uithouden van de spanning gewekt door de opgave tot profetische
verkondiging binnen een noodzakelijk voorgegeven - geïnstitutionaliseerde vormgeving, zijn nu na tien jaar meer dan ooit de moeite van het overwegen waard.
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In alle opzichten een prachtig boek, vol theologisch verantwoorde vroomheid; waarin
echter de theologische problematiek op de achtergrond wordt gehouden om de
vroomheid steeds aan het woord te laten. Wie de moed vindt nog eens een paar
dagen vrij te maken voor een retraite - dit boek geeft die moed! -, vindt in Karl Rahner
een bezielende retraiteleider.
S. Trooster

Walter Dirks, u.a.
Die Chance der brüderlichen Gemeinde
(Publik-Bücher), Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1970, 96 pp., DM.
8,80.
Wie het nieuwe katholieke Duitse opinieblad Publik geregeld bijhoudt, kent reeds
de in dit boekje verzamelde studies en beschouwingen over heroriëntering en
hergroepering van de zielzorg, geschreven in verband met het thema van de
Katholikentag 1970 in Trier ‘Gemeinde des Herrn’. Deskundigen als H. Fleckenstein,
N. Greinachter, F. Klostermann, R. Pesch leveren hun bijdrage. Misschien mag hier
de wens geuit worden, dat de redactie van ‘Publik-Bücher’ binnenkort ook de
voortreffelijke serie artikelen over ‘open communie’ en ‘intercommunie’ in boekvorm
presenteert.
S. Trooster
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Arnold J. Toynbee
Blokkerende Gewoonten Pleidooi voor een wereldstaat
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 266 pp..
De oorspronkelijke Engelse uitgave dateert van 1966. Toynbee concludeert hier
vanuit zijn rijke kennis van het verleden wat de mensheid heden moet doen om nog
een toekomst over te houden. De dubbele dreiging van de atoombom en
overbevolking stellen ons voor het dilemma: politieke hereniging of massale
zelfmoord. Een wereldautoriteit voor atoomenergie en voor voedselverdeling zijn
absoluut noodzakelijk. Daartoe zal de absolute soevereiniteit van de nationale staat
moeten worden beëindigd. De éne wereldregering behoeft niet perse één
wereldgodsdienst in te sluiten. Wel ziet de cultuurhistoricus nieuwe mogelijkheden
voor de godsdienst, als de godsdiensten voortgaan op de begonnen weg van de
laatste jaren en meer waardering blijven tonen voor elkaar.
Het is verbazingwekkend hoe S. erin slaagt verrassend diepe inzichten te
combineren met verbijsterend wanbegrip. Dat hij in 1966 zo optimistisch kan schrijven
over de natuurbeheersing door de mensheid toont alleen hoe snel we leven, maar
de passages over de joden bv. bewijzen hoe hooghartige vooroordelen historisch
perspectief zelfs bij Toynbee kunnen afremmen. Voor de lezer die niet alles gelooft
wat gedrukt staat, kan dit een uiterst waardevol en stimulerend boek betekenen.
J.H. Nota

Dr. C.J. de Vogel
Wijsgerige aspecten van het vroeg-christelijk denken
Kleine geschiedenis van de Patristische en vroeg-Middeleeuwse
wijsbegeerte
Wereldvenster, Baarn, 1970, 161 pp., f 7,-.
Een knap overzicht van de filosofie in de periode van de kerkvaders en de vroege
Middeleeuwen, dat eindigt bij Anselmus van Canterbury. Opvallend en gelukkig is
dat de Griekse denkers, ondanks de noodzakelijke beknoptheid, veel meer aandacht
krijgen dan men gewoonlijk aan hen schenkt in een geschiedenis der wijsbegeerte.
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De uiteenzetting is zeer helder en deskundig en geeft steeds de kernpunten aan.
Een enkele maal komt de persoonlijke interpretatie wat sterk naar voren en wordt
m.i. wat weinig waarde gehecht aan mogelijk andere inzichten. Bij de voortreffelijke
literatuurlijst missen wij ongaarne enkele werken in de Nederlandse taal: Robbers,
de Nederlandse vertaling van Piepers ‘Scholastik’, Augustinus’ belijdenissen in
Wijdevelds vertaling, recente vertalingen in het Nederlands van Boethius en
Anselmus.
J.H. Nota

Maurice Merleau-Ponty
Essays
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 224 pp., f 4,50, BF. 76.
Vertaling van vijf hoofdstukken uit Merleau-Ponty's boek van 1948: Sens et nonsens.
Verder vindt men nog twee hoofdstukken uit Signes (1960) en het bekende
voorwoord over fenomenologie uit 1945. Prof. Kwant schrijft een inleiding. De
vertaling is goed, maar de inleider vergist zich wanneer hij meent dat de vertalers
met dit werk origineel zijn. Twee hoofdstukken vindt men ook compleet (op een
enkele alinea na) in de vertaling van prof. R. Bakker (Kerngedachten van
Merleau-Ponty,
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Roermond, 1969). Bakker beperkt zich bovendien niet tot vertaling van teksten uit
bovengenoemde boeken, maar geeft de Franse wijsgeer in zijn gehele oeuvre met
tekst en commentaar. Daardoor worden de teksten beter in hun context gezien,
mede door het voortdurend verwijzen naar de paginering van het oorspronkelijke
Frans. Al deze voordelen worden gemist in het Aulaboek dat ik dus minder kan
aanbevelen dan prof. Kwant, die blijkbaar Bakkers Kerngedachten wat te vlot heeft
doorgebladerd. Ook de passage van Merleau-Ponty omtrent het christendom moet
worden aangevuld met een vervolg: zijn terugkeer tot de katholieke kerk (o.a. vermeld
door Sartre) en zijn worsteling dit wijsgerig te verwerken in Le visible et l'invisible.
Deze essays hebben daarom slechts waarde als partiële bijdrage tot kennis van
een periode uit Merleau-Ponty's wijsbegeerte.
J.H. Nota

S.C. Dik en J.G. Kooij
Beginselen van de Algemene taalwetenschap
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 211 pp..
Wie van dit vak niets afweet, vindt in dit boek een voortreffelijke inleiding, die vooral
treft door haar belangwekkende didactische opzet. De belangrijkste aspecten van
het vak en verschillende gezichtspunten erop worden telkens in een hoofdstuk
behandeld. Ieder hoofdstuk eindigt dan met een terminologie en een
literatuuroverzicht, waarin werken zijn opgenomen die inderdaad geschikt zijn voor
mensen die van dit vak niets anders weten dan wat er nu net in dit hoofdstuk staat.
C.J. Boschheurne

Paul Thiry d'Holbach
Religionskritische Schriften
Aufbau Verlag, Berlin / Weimar, 1970, 573 pp., M. 18,60.
De inleiding bij deze vertaling door Manfred Naumann beoogt te beweren dat door
de publikaties van d'Holbach aan de verlichting een andere richting werd gegeven.
In verband daarmee legt hij een grote nadruk op de tegenstand die deze geschriften
ondervonden van de ouder wordende Voltaire. Pas door d'Holbach zou dan de
verlichting een definitief atheïstische strekking hebben gekregen. Een richting die
zich in de revolutie niet zou hebben kunnen bevestigen: het deïsme kwam daar als
overwinnaar uit de strijd. De gronden die de inleider aanvoert om de drie hier
vertaalde geschriften ‘Le Christianisme dévoilé’, ‘Théologie portative’ en Lettres à
Eugenie’ toe te schrijven aan deze schrijver zijn beslist steekhoudend. De wijze
waarop hij er toe komt het eerste van deze drie werken te dateren in de zomer van
1766, terwijl het boek zelf vermeldt 1756, is bijzonder belangwekkend.
Wat het atheïsme van de werken zelf betreft, valt het bij het lezen weer op dat dit
zich uitsluitend richt tegen het achttiendeeeuwse christelijke godsbeeld. Feitelijk
immers is atheïsme een leeg begrip. Men zou het alleen kunnen hanteren indien
er een algemeen begrip voor een god ontwikkeld zou kunnen worden. Het is echter
onmogelijk om bijvoorbeeld de joods-christelijke god, de romeinse goden en de
boeddhistische op een noemer te brengen. De leden van de verzameling van alle
godsbeelden hebben tegengestelde eigenschappen. Soms zijn ze almachtig, soms
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aan het lot onderworpen, soms persoon en soms niet meer dan een vage kracht,
er zijn er onder die sterfelijk zijn en die dat nu juist weer niet zijn. Een atheïsme kan
zich onmogelijk tegen al die beelden gelijktijdig richten. Maar dat wist de achttiende
eeuw niet en zelfs in de negentiende eeuw was dat bij de grondleggers van het
moderne atheïsme, zoals dat bijvoorbeeld in de Dageraad tot uiting kwam, nog
onvoldoende bekend. Naumann heeft echter gelijk indien hij stelt dat het werk van
d'Holbach zich richt tegen de godsdienst zoals die gebruikt werd om het volk onder
de knie te houden. Het is echter onjuist te veronderstellen dat de heersende klasse
daarbij bewust handelde. Men is eerder alleen maar bang geweest dat een
veranderend godsdienstig inzicht de grondslagen van de maatschappij, die voor
hun welzijn noodzakelijk waren, zou ondermijnen. Juist in deze aristocratische
kringen heeft men de godsdienst vooral als een kwestie van moraal gezien. De
godsdienstige disputen in deze tijd gaan voor een groot deel dan ook over de
grondslagen van deze moraal. De aristocratie zag dit ook van uit haar standpunt
juist, want de moraal is onder meer het systeem waardoor een bepaalde
maatschappijvorm in stand blijft.
C.J. Boschheurne
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Elisabeth Fehrenbach
Wandlungen des deutschen Kaisergedankens 1871-1918
R. Oldenburg, München / Wien, 1969, 255 pp., DM. 38,50.
Deze studie zou de ondertitel kunnen dragen: de geschiedenis van de Duitse
identiteit. Want het gaat hier niet zo maar over de opvattingen over titel, plaats en
functie van het staatshoofd van het Tweede Duitse Rijk - nu honderd jaar geleden
tot stand gekomen. Juist in de gedachtevorming daarover en de ontwikkeling ervan
komt naar voren hoe verschillende groepen Duitsers zich voelden in die staat, na
zoveel strijd tot stand gekomen. Een staat die in 1871 lang niet voor alle Duitsers
de verwezenlijking van hun idealen was, maar in 1914 toch vrijwel voor allen het
vaderland bleek te zijn geworden waarvoor je offers brengt.
De schepping van 1871 kon onmogelijk voor allen even bevredigend zijn: te
uiteenlopend waren immers de opvattingen daarover hoe het nieuwe Duitsland er
uit zou moeten zien. Er waren Duitsers die het vooral een oud traditioneel aanzien
hadden willen geven: een Groot-Duits Rijk met een universeel keizerschap. En
indien een Groot-Duits Rijk niet mogelijk was (zoals na 1866 bleek) dan toch een
sterk federale staat, zoveel mogelijk aansluitend bij de oude rijkstraditie. Voor
anderen was juist een Klein-Duits Rijk de gewenste oplossing; een protestants
keizerschap de vervulling van hun idealen; hier lag de roeping der Hohenzollern.
Voor weer anderen lag die roeping der Hohenzollern echter elders: Pruisen. Niet
zonder moeite konden ze in een keizerschap de speciale roeping van Pruisen voor
Duitsland verwezenlijkt zien. Het keizerschap was niet alleen een wens voor de
federaal-denkenden. Juist de voorstanders van een eenheidsstaat zagen in een
keizer de beste verwerkelijking van dat ideaal. Zij streefden daarbij eigenlijk naar
iets dat een contradictio in adiecto bevat: een nationaal keizerschap. Maar zo nieuw
was dit streven toch niet: het keizerschap van Napoleon I (op 2 en niet op 25
december 1802 - p. 19 - gekroond) en meer nog van Napoleon III had bewerkt en
bewezen dat een nieuwe inhoud aan de oude titel kon worden gegeven: niet meer
over-koepeling en bescherming van het universele, maar expansie en vergroting
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van het nationale belang bepaalden voortaan die inhoud; geen zending, maar
populariteit vormde ervan de basis.
De schepping van 1871 toont een mengeling van al deze wensen en gedachten:
formeel, volgens de constitutie, is het Rijk een federale staat die recht doet aan de
samenstellende delen en waarbij het hoogste gezag - het bondspresidium - ligt bij
de Koning van Pruisen, als eerste onder zijn medesouvereinen. Feitelijk is het vooral
een Groot-Pruisisch Rijk, waarin het protestantse karakter overheerst. De
ontwikkeling gaat van een federale staat naar een eenheidsstaat: en naarmate de
centrale organen meer bevoegdheid krijgen, stijgt ook de macht van de keizer. Het
zou erop kunnen lijken dat de macht van Pruisen toeneemt; maar dat is niet het
geval. Juist de groei en bloei van het hele rijk, het staan in een tijdperk van
imperialisme en de opvatting van Wilhelm II over zijn ambt brengen ook de betekenis
van het Pruisische koningschap op de achtergrond. Wilhelm put wel uit de traditie
van de speciale zending van de Pruisische koningen, maar plant die als het ware
over van het Pruisische koningschap naar het Duitse keizerschap (tot ongenoegen
van conservatieve Pruisen). Juist onder Wilhelm II wordt de keizer van
‘bondspresidium’ tot souverein van het Rijk (volkomen tegen de letter van de
constitutie). De keizer wordt verpersoonlijking van
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de eenheid, meer nog belichaming (en uitvoerder) van de nationale Duitse geest.
Zo kunnen ook theorieën ontstaan over een leiderschap van de keizer. Bij Naumann
als tussenfase gezien naar een parlementair ‘Volkskaisertum’; alleen de keizer is
nog in staat de vierde stand voor de staat te winnen. Bij anderen wordt dit leiderschap
gezien als laatste vervulling van het keizerschap en komt het voort uit bewuste
antidemocratische opties. Een verwerkelijking van dit leiderschap heeft de Duitse
geschiedenis dan enige decennia later te zien gegeven....
Het zal menigeen plezier doen te vernemen dat deze studie de eerste is in een
serie: Studiën zur Geschichte des Neunzehnten Jahrhunderts en dat deze serie
gefinancierd wordt door de Fritz Thyssen-Stiftung. Het geld van Thyssen is wel eens
voor minder nuttige zaken gebruikt.
Marcel Chappin

Hubert Jedin
Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. V, Die Kirche im Zeitaler des
Absolutismus und der Aufklärung
Verlag Herder, Freiburg, 1970, XXX, 670 pp., DM. 110,-.
De periode waarin de toestand van de Kerk beïnvloed wordt door het staatkundig
absolutisme en de ideeënstroming der Aufklarung (1648-1789) is in dit pas
verschenen deel van Jedin's onderhand beroemd geworden Kirchengeschichte
gekarakteriseerd als ‘Kerk in overgang’. Inderdaad maakt de Kerk in deze anderhalve
eeuw zich vrij van de vaste bindingen die haar ondanks alle verdeeldheid aan het
maatschappelijk leven bleven vasthouden. Meer en meer gaat zij een zelfstandig
leven leiden. De ons zo vertrouwde tekens van een overgangsfase komen in het
verloop van deze episode duidelijk naar voren: spanningen en conflicten allerhande
zowel buiten als binnen, vasthouden aan traditionele posities en hulpeloosheid
tegenover nieuwe geestelijke of politieke krachten.
Op politiek vlak, wanneer belangrijke beslissingen worden genomen, lijdt de kerk
aan een steeds zwakker wordende stem. Ook in de culturele geestesstroming van
het jonge Europa verliest zij kennelijk vaart, maar dit gaat dan wonder genoeg
tegelijkertijd ook gepaard met het hoogtepunt der kerkelijke barokkunst, een
uitzonderlijke revival van authentisch geestelijk leven, en een vernieuwde impuls
van missionering over de gehele wereld.
Al deze gebeurtenissen en ontwikkelingsstadia onderkennen, symptomatisch
beschrijven en evalueren was een opzet waaraan degelijke vakmensen hun
medewerking verleenden. We signaleren slechts enkelen van hen. In de eerste
plaats de bijdragen van de helaas te vroeg gestorven L. Cognet. Deze kenner van
de 17e-eeuwse Franse spiritualiteit heeft bijna de helft van het eerste deel voor zijn
rekening genomen, dat handelt over het kerkelijk leven in Frankrijk. De hoofdbrok
hiervan is een nauwgezette samenvatting van al wat wij thans door Orcibal,
Ceyssens, Martimort e.a. weten over het ontstaan, de eerste ontwikkeling en de
onbehaaglijke stemming welke het jansenisme in zijn vele vormen te zien gaf. Men
denke aan het Augustinisme van Jansenius te Leuven, de invloed van Saint-Cyran,
Port-Royal, de Provinciales, het Gallicanisme met zijn uitlopers in de Utrechtse
clerezij en het Protestantisme. Ook in het tweede deel dat handelt over Staatskerk
en Aufklärung heeft Cognet zijn bijdrage geleverd. Deze betreft het achttiendeeeuwse
jansenisme in Frankrijk, de verdere ontwikkeling van de zo genoemde Franse
spiritualiteit die nu mystisch wordt. Tenslotte deelt hij in een kort hoofdstuk een en
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ander mee over de anglikaanse spiritualiteit n.a.v. John Wesley (1703-'91) en het
Methodisme.
Verder valt het werk van Prof. H. Raab uit Freiburg op te merken, vooral dan in
het tweede deel. Daarin wordt het rijkskerkelijke episcopalisme geschetst vanaf het
midden der 17e tot het einde der 18e eeuw. Men vindt er een uitstekende monografie
over Febronius en het Febronianisme, over Maria Theresia en Jozef II.
Tenslotte vermelden wij nog de bijdragen van de Duitse hoogleraar aan de
Gregoriana te Rome, B. Schneider. Hij bestudeert de reeds genoemde perioden
vanuit het pauselijk curiaal gezichtspunt, van Alexander VII (1655-1667) tot Clemens
XI (1700-1721) voor le grand siècle, en van Benedictus XIII (1724-1730) tot Clemens
XIV (1769-1774) als de Kerk onderhevig is aan de stijgende druk van de
staatskerken.
Een zwaar handboek, dat in een kort bestek toch overzicht wil bieden in het
overvloedig materiaal van een ingewikkelde periode, waaraan niet alleen de kerk,
maar ook onze hedendaagse mentaliteit wellicht meer is verplicht dan wat de
doorsnee intellectueel zo maar vaag durft te vermoeden.
S. De Smet
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Geoffrey Barraclough
Die Einheit Europas als Gedanke und Tat
Van den Hoeck & Ruprecht, Göttingen, 1964, 57 pp., DM. 2,80.
De auteur is een historicus die zich vooral beziggehouden heeft met de problemen
van het moderne Europa. In dit kleine boekje heeft hij een reeks voordrachten
gebundeld die hij in 1963 hield in Haarlem voor de Organisatie van de studenten in
de geschiedenis van Nederland, in het kader van de Vogelzang-voordrachten. Het
bevat een aantal persoonlijke gedachten over de historische eenheid van Europa:
in welke mate heeft Europa zich als een eenheid voorgedaan in de loop van zijn
geschiedenis en bijgedragen tot het vormen van een eenheidsbeeld?
A. Van Peteghem

Arthur Marwick
Britain in the century of total war
War, Peace and Social Change 1900-1967
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 537 pp..
Nu ook in een pocketuitgave dit boek van Marwick uit 1968. Het gaat de auteur om
de sociale gevolgen van de moderne oorlog en om Groot-Brittannië in de twintigste
eeuw. Het laatste is zeer duidelijk; het eerste is iets moeilijker. De twee grote
oorlogen van onze eeuw hebben ook in het Verenigd Koninkrijk veel veranderd.
Maar wat is nu precies te danken aan de oorlog; wat zou tóch wel gebeurd zijn? In
hoeverre geeft de oorlog slechts een versnelling; in hoeverre breekt de oorlog
ontwikkelingen af? Nu zou een precieze analyse hiervan ook een onmogelijke taak
zijn. We weten immers niet wat er gebeurd zou zijn wanneer er geen oorlogen waren
geweest Het is onze gebondenheid aan wat er hier en nu feitelijk gebeurt die ons
beperkt en bepaalt. Duidelijk wordt wel hoe de oorlogen een stroomversnelling
betekenen voor veel ontwikkelingen. Met dat al geeft Marwick ons een sociale
geschiedenis van Groot-Brittannië die doorgaat daar waar G.M. Trevelyan ophoudt,
zij het met meer politiek erin.
Marcel Chappin

Biografie
Angelica Krogman
Simone Weil,
De ‘rode Jeanne d'Arc’
Vert. Yolande C. van Oss, Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 176 pp., f 9,50.
Deze vertaling uit het Duits van een werk over Simone Weil's leven en denken legt
terecht sterk de nadruk op haar sociaal engagement. Zij heeft haar leven voor de
lijdende medemensen gegeven. Vanuit haar radicale liefde tot de mensheid en haar
gegrepenheid door God moet haar persoonlijkheid met alle contradicties worden
beschreven. Simone Weil is zichzelf en moet niet met anderen worden vergeleken,
niet met Jeanne d'Arc, zoals de interessant aandoende ondertitel suggereert, niet
met Edith Stein, Teresia van Avila, Katherina van Siena of met Rosa van Luxemburg
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zoals S. probeert te doen. Dit boek legt ook wat teveel nadruk op haar leer. Haar
leven is belangrijker en wordt in een ‘Tijdtafel’ niet voldoende ‘levend’ voor de lezer
die haar niet van elders kent. De citaten uit de werken zijn wel goed gekozen, maar
wie de ‘volledige werken’ van Simone Weil leest, is niet zo getroffen door ‘de
volmaakte klaarheid en nobele eenvoud die de taal van het genie kenmerken’. S.
doet ook weinig pogingen de genoemde contradicties in Simone wat duidelijker te
maken. Het is toch wel heel vreemd, dat deze Joodse vrouw zo antisemitisch is en
zelfs tijdens de oorlog aan collaborerende instanties schrijft dat de jodenwetten niet
op haar van toepassing zijn. Dit was beslist niet uit angst voor haar eigen leven,
maar wel uit afkeer voor haar eigen volk. En dat bij iemand die altijd opkwam voor
de ‘underdog’.
De bibliografie geeft geen enkele verwijzing naar Nederlandse literatuur. Gelukkig
zijn er wel werken van Simone Weil in het Nederlands vertaald en is er ook over
haar geschreven. In Streven in 1954 en in 1956.
J.H. Nota

Lady Bird Johnson
A White House Diary
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 806 pp., 98/-.
Vanaf de dag dat haar man werd beëdigd als President der Verenigde Staten, dat
is
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vanaf de dag dat President Kennedy werd vermoord, heeft Lady Bird Johnson
aantekeningen gehouden van alles wat zij als eerste dame van Amerika beleefde.
Al haar indrukken legde zij vast op een band-recorder en van de bandjes af werd
haar dagboek uitgetikt - 1.750.000 woorden! Een selectie daaruit, ongeveer een
tiende, vormt de inhoud van dit boek.
Achthonderd pagina's woorden, woorden, woorden. Veel meer is het niet. Voor
het overgrote deel prietpraat, die alleen maar getuigt van onvoorstelbaar onbenul.
Het onbenul van een vrouw die bij een ontmoeting met de groot-industriëlen van
Amerika niets anders weet te vertellen dan dat zij mijnheer Campbell heeft gezegd,
dat zij en haar man zich over de hele wereld met Campbells soep in leven hebben
gehouden. Die uit een diplomatieke receptie in het Witte Huis niets méér meedeelt
dan dat de Russische ambassadeur haar heeft bezworen naar Siberië te gaan
omdat daar diamanten te vinden zijn. Dát vond zij wel iets om over na te denken.
Bij zo'n stortvloed van onbenul kan men zich alleen maar afvragen of het wel écht
is. Of Lady Bird Johnson écht wel zó dom is als zij zich in dit boek voordoet. Johnsons
biografen schilderen haar om de drommel niet als een leeghoofd af. Eerder als een
glasharde zakenvrouw die, mede dank zij allerlei bedenkelijke manipulaties van
haar man, een miljoenenfortuin wist te vergaren. Moet deze mierzoete kletskoek
van een quasi onbenullig huisvrouwtje soms dienen om de werkelijke Lady Bird te
camoufleren?
Daar zijn wel aanwijzingen voor.
Uit het boek van Eric Goldman bijvoorbeeld weten wij, dat hij heel nauw met de
vrouw van de President samenwerkte in het openen van het Witte Huis voor de
wereld van de cultuur. Daar had men in de dagboeken van Lady Bird wel een en
ander over mogen verwachten. Goed: Goldman kon het Johnson niet naar de zin
maken; dat doet niet af aan zijn samenwerking met Lady Bird. Over dat alles echter
nauwelijks een woord in dit dagboek. Lady Bird heeft hem met de meeste
zorgvuldigheid weggewerkt. Met diezelfde zorgvuldigheid negeert zij trouwens alle
biografen en alle critici van haar dierbare Lyndon. Over haar rivalen in de publieke
achting, over Jackie Kennedy bijvoorbeeld, pruimt zij zoetsappig, maar intussen!
Onbenul blijft het - maar wèl clever onbenul.
Hans Hermans

Politiek
Bohmann, Alfred - Menschen und Grenzen. Strukturwandel der deutschen
Bevölkerung. - Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 428 pp., DM. 72,-.
Cauwelaert, E. van - Taalvrijheid? Een kritische motivering van de
taalwetgeving. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 231 pp.,
BF. 225.
Dahm, Helmut - Meuterei auf den Knien. - Walter Verlag, Olten im Breisgau,
1969, 208 pp., SFr. 26,50.
Fejtö, François - Dictionnaire des partis communistes et des mouvements
révolutionnaires. - Casterman, Tournai, 1971, 238 pp., BF. 250.
Guttenberg, Karl Theodor, Freiherr zu - Im Interesse der Freiheit. - Seewald
Verlag, Stuttgart, 1970, 312 pp., Ln, DM. 19,80.
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Hayter, Sir William - Rusland en de Wereld. - Het Spectrum, Utrecht, 1971,
156 pp., f 2,75.
Ney, John - Die Europäische Kapitulation. - C.J. Bucher, Luzern / Frankfurt,
1971, 368 pp., Schw. Fr. 28 / DM. 25,-.
Noureddine, Aba - Montjoie Palestine. - Pierre Jean Oswald, Honfleur, 1970,
69 pp., FF. 9,-.
Roels, Renaat - Gemeente en cultureel werk. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1971, 148 pp., BF. 195.
Shaw, A.G.L. - Great Britain and the Colonies 1815-1865. - Methuen & Co.,
London, 1970, 216 pp., 16/-.
Talbott, Strobe - Chruschtschow erinnert sich. - Rowohlt, Reinbek, 1971, 598
pp..
Zenz, Gisela - Sowjetische Entwicklungshilfe. - Wissenschaft und Politik, Köln,
1971, 128 pp., DM. 28,-.

Dietrich Frenzke
Die Anerkennung der DDR
Völkerrechtliche Möglichkeiten und Folgen
Wissenschaft und Politik, Köln, 1970, 128 pp., DM. 8,50.
Uitgaande van de volkenrechtelijke opvattingen die gangbaar zijn in de
Bondsrepubliek, de DDR en de Sovjet-Unie, onderzoekt de auteur de volgende
vraagstukken: I. Volkenrechtelijke opvattingen over het erkenningsrecht van de staat
en de gevolgen daarvan. Erkenning is niet noodzakelijk om een staat te zijn. Een
staat blijft een staat ook als hij niet erkend wordt, en
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omgekeerd wordt een niet-staat geen staat enkel en alleen door erkenning. Geen
erkenningsplicht. De erkenning van een staat brengt geen erkenning met zich mee
van de maatschappelijke structuren van die staat. Een voorwaardelijke erkenning
bestaat niet. Een verdrag met een staat (b.v. een economische overeenkomst tussen
de Bondsrepubliek en de DDR) sluit geen volkenrechtelijke erkenning van die staat
in.
2. De volkenrechtelijke gevolgen van de erkenning. De staat wordt geen object
van het volkenrecht enkel en alleen door het feit dat hij erkend wordt. Erkenning is
niet van zo groot belang als beweerd wordt. Over het algemeen neemt men aan
dat de staat al rechten en verplichtingen heeft voordat en zonder dat hij erkend
wordt.
3. In de houding van de DDR zit een dubbelzinnigheid. Van de ene kant streeft
ze naar erkenning vanwege de Bondsrepubliek. Van de andere kant beschimpt ze
te pas en te onpas de maatschappelijke inrichting van de Bondsrepubliek. Waarom
zoekt de DDR naar erkenning vanwege de BRD? Vooral om de gevolgen tegenover
andere landen, die dan ook zullen overgaan tot de erkenning.
Interessant maar heel gespecialiseerd werk. Belangrijk voor studenten in het
volkenrecht. Gevolgd door een zeer uitgebreide bibliografie.
A. Van Peteghem

Klaus von Schubert
Wiederbewaffnung und Westintegration. Die innere Auseinandersetzung
um die militärische und aussenpolilische Orientierung der
Bundesrepublik 1950-1952
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1970, 216 pp., DM. 9,80.
Een belangrijk vraagstuk waarmee de Bondsregering in het begin van de jaren vijftig
te maken had, was dat van de herbewapening en de gevolgen daarvan voor de
wedervereniging. In welke mate kon de Bondsregering onafhankelijk ageren? Welke
kansen lagen er in de verklaring van neutraliteit die de Bondsregering eventueel
zou hebben afgelegd, en welke waren daarvan de gevolgen voor een mogelijke
toenadering tot het Oosten? Vooral de opname van de Bondsrepubliek in de
Europese Defensie-gemeenschap stelde een acuut probleem. We denken bv. aan
de reacties van Moskou in de notenwisseling van 1952 over de mogelijkheid van
de wedervereniging en de gevolgen van een herbewapening van West-Duitsland.
De auteur van onderhavig boek heeft een enorme bronnenstudie gemaakt van het
beschikbaar materiaal in verband met de binnenlandse Duitse toestand tegenover
het Europees verdedigingsbegrip. De problemen worden bestudeerd: de historische
en buitenlandspolitieke achtergrond van het herbewapeningsvraagstuk - de
bewapeningsbijdrage en de verhouding tot de westelijke mogendheden - de
herbewapening en de Europese eenmaking - het probleem van de neutralisering
van Duitsland - het vraagstuk van de wedervereniging. De auteur houdt zich uiteraard
in de eerste plaats bezig met Duitse problemen. Maar we mogen niet vergeten dat
Duitsland in de jaren vijftig een belangrijk zoniet het belangrijkste probleem vormde
van de Europese politiek. Belangrijk in deze uitgave is ook de geweldige bibliografie.
A. Van Peteghem
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Erwin Weit
Ostblock intern 13 Jahre Dolmetscher für die polnische Partei- und
Staatsführung
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg, 1970, 274 pp..
Erwin Weits boek ‘Ostblok intern. 13 Jahre Dolmetscher für die polnische Partei und Staatsführung’ is thans zeer actueel na het spectaculaire aftreden van Gomulka.
Behalve Gomulka werden nog vier andere leden van het Politbureau, Kliszko,
Jaszczuk, Spychalski en Strzelecki, vervangen. De snelheid waarmee het leidersteam
is veranderd, geeft de schrijver gelijk. Gomulka was niet meer in staat de teugels
zo stevig in handen te houden als de situatie in Polen dit vereiste.
Het boek houdt echter minder voor de politiek geïnteresseerde lezer in dan men
van zijn titel mag verwachten. Weits analyse van de gebeurtenissen binnen het
socialistische blok is een minder geslaagde reportage geworden: Een beschrijving
van de manier van leven van de partijtop in Warschau en Oost-Berlijn. De politieke
mededelingen van het boek zijn in feite geen nieuws meer. Dat de voormalige
algemene secretaris van de Poolse Arbeiderspartij en staatshoofd, Bierut, in
tegenstelling tot de officiële versie, niet aan een hartaanval was gestorven, wist men
reeds. Ook wist men in het Westen dat de burgerlijke partijen in
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Polen en in de D.D.R. niet een zelfstandige politieke factor vertegenwoordigden.
Deze partijen hebben de leidende politieke rol van de communisten bij het opbouwen
van het socialisme aanvaard.
Daarentegen is het hoofdstuk waarin over de praktijken van de publiciteitsmedia
van de D.D.R. en de zgn. ‘Presse-fälschungen’ wordt bericht, erg interessant.
Volgens Weit bv. vervalste het officieel orgaan van de Socialistische Eenheidspartij
Neues Deutschland, ondanks voorafgaande toezeggingen van partij-en
regeringsfunctionarissen dat het niet zou gebeuren, regelmatig de toespraken van
Gomulka tijdens een officieel bezoek aan de D.D.R.. De betrekkingen tussen Polen
en de D.D.R. worden zeer zwart geschilderd. Volgens de auteur ‘belasten Misstrauen
und Eifersüchteleien die gegenseitigen Beziehungen’. De wanverhouding tussen
de D.D.R. en Polen wordt daarmee gemotiveerd dat Warschau en Oost-Berlijn
‘jeweils auf verschiedene Machtgruppen im Kreml setzen’. Welke deze groeperingen
binnen de topleiding van de Sovjet-Unie zijn, wordt echter aan de lezer onthouden.
Bij de bespreking van de persoonlijke verhouding tussen Gomulka en Ulbricht wordt
de voorzitter van de staatsraad der D.D.R. door de schrijver van dit boek ronduit
gedemoniseerd: ‘Seine Person ist von Verschlagenheit gekennzeichnet, von
Zynismus und einer Skrupellosigkeit, wie sie selbst unter den heutigen
kommunistischen Führern nur selten ist’. Dit oordeel over Ulbricht mag de
persoonlijke mening van de auteur zijn. Een politieke waardering is het echter niet,
hetgeen men van Weit zou mogen verwachten.
Gomulka is in vergelijking met Ulbricht letterlijk beklagenswaardig. Een man die
zich steeds meer van zijn omgeving en van de bevolking isoleert. Over de mogelijke
oorzaken van dit zelfisolement en ook over de verandering van mening van de
voormalige Poolse partijleider van 1956 tot op heden zwijgt de schrijver echter. Vaak
worden er door de auteur in zijn boek beweringen gedaan waarvan de politieke
achtergrond ontbreekt. Zo bv. van diverse zig-zag-koersen van Brezjnev, Gomulka
en Ulbricht op het terrein van de buitenlandse politiek en in het bijzonder in de
Oost-West betrekkingen.
Voor de lezer is ongetwijfeld eveneens verrassend de mededeling van Weit in
verband met het zevende partijcongres van de S.E.D., dat in april 1967 werd
gehouden, dat de ontwikkeling in Tsjechoslowakije ‘spitzte zich zu’. De auteur maakt
een persoonlijke balans op van wat hij achter de coulissen van deze ‘politischen
Heerschau der S.E.D. erlebt hatte’. Weit zegt echter niets over wat hij tijdens het
congres gehoord of gezien heeft en hoe hij tot zijn beoordeling van de
Tsjechoslowaakse situatie was gekomen. In april 1967 zat partijsecretaris Novotny
te Praag nog vast in het zadel. Door de Sovjetleiders werd Novotny gunstig
beoordeeld omdat hij een voorstander van ‘langzame destalinisatie’ was. Tekenen
van een politieke liberalisatie manifesteerden zich pas sinds augustus 1967 in Praag.
Ondanks deze tekortkomingen geeft dit boek een beeld van de ontwikkeling van
de betrekkingen binnen het socialistische blok en in het bijzonder tussen de
Sovjet-Unie, de D.D.R., Polen en Tsjechoslowakije.
L.L. Bartalits

Horst Siebert
Der andere Teil Deutschlands in Schulbüchern der D.D.R. und der B.R.D.
Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 1970, 128 pp., DM. 12,80.
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Dat er twee Duitse politieke en maatschappelijke Systemen zijn is een onbetwistbaar
feit. Nu dit feit gedurende de afgelopen jaren in toenemende mate tot ons bewustzijn
is doorgedrongen, wordt opgemerkt dat men over het algemeen weinig over de
D.D.R. weet. En omgekeerd dat men vermoedelijk in de D.D.R. ook weinig of niets
weet over de Bondsrepubliek. ‘Päckchen nach drüben senden’ waren en zijn niet
bepaald de middelen om informaties over de situatie in de Bondsrepubliek naar de
D.D.R. over te brengen.
Horst Siebert heeft nu in de reeks ‘Schriften zur Buchmarkt-Forschung’ een
onderzoek gepubliceerd dat de vermoedens over het bilaterale ‘Nichtwissen’ tussen
beide Duitse staten bevestigd.
‘Die Deutschen sind sich dann endgültig fremd geworden, wenn sie voneinander
nichts mehr wissen, wenn sie Veränderungen und Entwicklungen jenseits der
innerdeutschen Grenze ignorieren’. De door Siebert geuite bezorgdheid in de inleiding
van zijn boek schijnt werkelijkheid te zijn. De auteur heeft de leerboeken in de
Bondsrepubliek en in de D.D.R. op het terrein van ‘Staatsbürgerkunde’, resp.
‘Sozial-und Gemeinschaftskunde’ op hun spreken over het andere Duitsland
onderzocht. De duidelijke presentatie van zijn onderzoeksresultaten heeft het
voordeel dat de lezer van
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meet af aan weet hoe de zaken eigenlijk staan. De zowel in de D.D.R. als in de
Bondsrepubliek gehanteerde methode bij het samenstellen van leerboeken, n.l. in
plaats van rationele bewustwording te bevorderen indoctrinatie te gebruiken,
verwondert de lezer.
Deze opmerking doet echter geen afbreuk aan de waarde van Sieberts onderzoek.
De talrijke citaten, overzichten en tabellen geven een tamelijk duidelijk beeld. De
auteur stelt bijvoorbeeld vast dat de leerlingen in de D.D.R. ongeveer vier maal
zoveel over de Bondsrepubliek te horen krijgen als in West-Duitsland over de D.D.R..
Bijna negen procent van de teksten in de D.D.R.-leerboeken handelt over de
Bondsrepubliek en slechts anderhalf procent over de Sovjet-Unie. Volgens Siebert
is het doel van deze ‘kennisoverdracht’ ‘der konsequente Kampf gegen den
aggressiven Westdeutschen Imperialismus’.
Het informatiemateriaal in de D.D.R.-leerboeken over de politieke en economische
situatie van de Bondsrepubliek is uitgebreid en meestal exact. Maar het wordt
volgens de auteur eenzijdig geselecteerd en geïnterpreteerd. Opvallend is tot welke
‘reactionaire’ slotopmerkingen de auteurs van de D.D.R.-leerboeken komen. Zij
kritiseren de zgn. ‘antinationale Politik’ van de Bondsrepubliek en zij willen de jeugd
in de D.D.R. er toe aansporen ‘mit der Waffe in der Hand’ het vaderland te
verdedigen. Volgens hun interpretatie betekent ‘liefde’ voor de D.D.R. ‘haten’ van
de Bondsrepubliek.
De leerboeken in de Bondsrepubliek bevatten minder politieke informatie en zij
zijn volgens Siebert minder militant en agressief. Het beeld dat de leerlingen in de
Bondsrepubliek van de D.D.R. krijgen, beantwoordt echter aan 't niveau van de
vijftiger jaren. Hieruit concludeert de auteur dat de burger van de Bondsrepubliek
‘auf eine kritische, rationale Auseinandersetzung mit dem socialistischen Deutschland
nicht genügend vorbereitet ist’. Historisch niet verantwoord en op een naieve wijze
probeert men in de Bondsrepubliek het Derde Rijk met de D.D.R. te identificeren.
In de Bondsrepubliek is democratie en ‘drüben’ is dictatuur. Volgens Sieberts
samenvatting: ‘Ziel der Schulbücher ist die negative Einstellung zur D.D.R., die
zugleich die westdeutsche Gesellschaftsordnung und den Staat der Bundesrepublik
in einem günstigeren Licht erscheinen lässt. Im vergleich zur D.D.R. nehmen sich
die Mängel der B.R.D. als unwesentlich und harmlos aus’.
L.L. Bartalits
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Wie der Kraftfahrer Karl Birnbaum seinen Chef erkannte. Neue Proza - Neue
Namen. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 311 pp., M. 7,60.

Fem Rutke
Pak van (m'n) Hart
Manifest van een schrijfster voor Vietnam
Desclée De Brouwer, Brugge / Utrecht, 1970, 105 pp., BF. 96.
Een vinnig geschrift, waarin F.R. haar literaire verontwaardiging lucht omdat een
verzamelwerk ten bate van Vietnam met bijdragen van leden van de Vereniging
voor Letterkundigen, onder de auspiciën van een Noord-Nederlandse uitgeverij,
niet tot stand kwam zoals aanvankelijk gepland was.
Haar scherpe taal hekelt man en paard. Eigenlijk wordt elke lezer genoopt tot
kleur bekennen. ‘Soul, dat hoor je niet meer in dit land, klaagde een Amerikaanse
voor een TV-keten. Het is alsof iedereen zelfs het woord vermijdt als de pest en dat
laat me niet meer los als ik daarover denk terwijl ik bezig ben in mijn huishouding’.
Fem Rutke vindt dit een teken aan de wand. Men dürft het niet meer aan over het
geestelijke te spreken. Zij vraagt zich af in dit boekje, dat in al zijn voortreffelijkheid
toch een beetje verward aandoet: ‘Hoe kunnen wij in 's hemels naam Vietnamezen
gaan helpen zonder dat kleine bloemetje in onszelf te verzorgen van ziel - soul -,
van reinheid met ons diepste geweten, met een
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schoonheid van zomaar-zomaar-goed-willen-zijn?’.
S. De Smet

Epochen der deutschen Lyrik
Nach den Erstdrucken in zeitlicher Folge hrsg. von Walther Killy.
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 10 delen, 1969 vv., ± 400 pp.,
DM. 6,80 per deel.
Vijf delen zijn er nu verschenen van een anthologie die een rijk geschakeerde en
volstrekt representatieve keuze wil bieden uit de vroegste tot de modernste Duitse
lyriek. In een vormgeving die het midden houdt tussen pocketboek en paperback,
bestrijken deze vijf delen de periode 1600-1900. Nog drie bandjes voor de tijd tot
1600 zullen volgen, één voor de jaren 1900 tot heden en één voor vertalingen in
het Duits uit andere talen. De gerenommeerde literatuurwetenschapper Walther
Killy en zijn medewerkers - een andere voor elk deeltje - zijn in hun opzet van
gevarieerde representativiteit zonder meer geslaagd. Naast de stokpaardjes van
elke Duitse bloemlezing zijn minder bekende, artistiek vaak onbeduidende, maar
voor hun tijd meestal meer typerende dichters in ruime mate vertegenwoordigd.
Opvallend is ook het indelingsprinciep van deze anthologie. Niet naar dichter, niet
naar literaire stroming, niet naar genre, thema of motief, maar strikt chronologisch
zijn de gedichten gerangschikt, waarbij het jaar van de eerste druk als norm
gehanteerd werd. Ontstaan, hoogtepunt, ontaarding en wegebben van een literaire
stroming zijn daardoor gemakkelijk te volgen. Tevens springt het naast elkaar
optreden van meer Stromingen duidelijk in het oog. Toch kleven aan het gevolgde
indelingsprinciep ook enkele bezwaren, want vooral in vroeger jaren circuleerden
gedichten soms reeds jarenlang in geschreven vorm, voordat zij gedrukt werden.
Hier resulteert uit het princiep van de eerste druk een vertekend beeld. Hetzelfde
geldt, wanneer niet de eerste maar een omgewerkte versie van een gedicht de
eigen en latere tijden beïnvloed heeft. Het zou daarom beter geweest zijn, als Killy
in deze gevallen konsekwent (en niet bij uitzondering) van de Chronologie der eerste
uitgave was afgeweken. Maar dit bezwaar neemt niet weg, dat zich met deze
anthologie voor de geinteresseerde lezer een unieke kans aanbiedt om de gehele
Duitse lyriek in haar rijkdom (en in haar armoede!) te leren kennen.
Th. van Oorschot

Theater
Bien, Horst - Henrik Ibsens Realismus. - Rütten und Loening, Berlin, 1970, 329
pp..
Bortenschlager, Wilhelm - Theaterspiegel. Band I. Autoren aus England, Irland
und Nordamerika. - Welsermühl, München, 1971, 327 pp., geïll., DM. 14,80.

Martin Esslin
Brief Chronicles
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Essays on Modern Theatre
Temple Smith, London, 1970, 303 pp., 48/-.
Waar S. links en rechts maar raak schrijft over allerlei actuele theaterfiguren en
-aspecten, merk je aan deze bundel dat deze gelegenheidsstukjes het boekkarakter
niet verdragen. Puntige actualiteitssymptomen signaleren, introducties afleveren bij
verse auteurs of manifestaties, manager spelen voor het momentele, is een oirbare
taak. Als je al deze podiumzekerheden samen aantreft, blijkt een bodem te ontbreken.
Kritische opstelling is afwezig, conservatieve geestdrift overheerst; S. is tevreden
met wat er allemaal gebeurt en kijkt niet vooruit of achter de dingen. Zijn rol b.v. als
inleider van de Duitse dramatiek (van M. Frisch tot R. Hochhuth) in de Britse wereld
is bepaald niet te onderschatten, maar deze hand-en spandiensten wegen m.i. niet
op tegen het uitblijven van een standpunt en een theatrale wil.
C. Tindemans

Thomas F. Van Laan
The Idiom of Drama
Cornell University Press, Ithaca and London, 1970, 374 pp., 112/-.
Nu nagenoeg alle constanten in de compositieleer van het drama bij het oude roest
zijn opgetast, doet dit goede boek als een archaïsme aan; hier biedt zich een
onderzoek aan dat globaal een schema voor een principiële dramaturgie uitmaakt.
Het eigentijdse van het ontwerp merk je echter aan twee basiskenmerken. Ten
eerste is de
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visie, in tegenstelling tot de vroegere kamertheoretici, empirisch ontwikkeld, a.h.w.
uitgeschaald uit de minutieuze én ingenieuze analyse van (overwegend) drie
werelddrama's: Aechylos' Oresteia, Shakespeares Hamlet, Ibsens Rosmersholm.
Ten tweede start het project vanuit het medium van het theater zelf, nog altijd een
verrassing bij dramaturgische studies en daarom uitbundig toe te juichen. Voorop
staat dus het instrument, niet om het regulerend te doen optreden, maar om de
conditionerende gegevens te leren kennen waaraan zich iedere dramatische tekst
(in structuur en in detail) onderschikken moet, zoals expositiemethodiek, koorfunctie,
psychologiediscipline, effectencomplex, fysische uitvoerbaarheid. Op dit podium
bouwt hij twee niveaus op, dat van de oppervlakte-actie en dat van de
dieptehandeling. De oppervlakte-actie maakt de eigenlijke dramatische tekst uit,
van ontplooiing van de figuren en de intrige tot de menigvuldige stilistische knepen
van geluidseffect tot symboolcompositie. De dieptehandeling echter is het die de
fundamentele betekenis van het hele dramatische gedoe uitmaakt en S. onderscheidt
de structuurkenmerken van personage, scene en tempo om tot de globaliteit, het
Gestaltkarakter te komen, zo spatiaal als temporeel. Uiteindelijk moeten beide
niveaus in elkaar overgaan en hier ontwikkelt S., altijd aantonend vanuit zijn
model-drama's die een volkomen vernieuwende analyse krijgen, zijn theorie van de
perspectieven: mono-, dubbel-, pluri-en wisselperspectief. Bij alle compacte
geleerdigheid blijft de uiteenzetting verfrissend-simpel. Natuurlijk is ook dit nieuwe
standpunt geen keukenrecept, maar alle ingrediënten scherpen de smaak voor de
bejaarde spijzen, terwijl ze meer dan alleen specerijen aanreiken om een verse
diskaart samen te stellen.
C. Tindemans

Ruby Cohn
Currents in Contemporary Drama
Indiana University Press, Bloomington - London, 1970, 276 pp., 56/-, ($
5,95).
Wat deze tijdgebonden synthese boven vele soortgelijke verheft, is het zoeken naar
het constante, zo mogelijk permanente in het tijdelijke en vergankelijke; waar andere
auteurs de al-dan-niet eeuwigheidswaarde van een tijdsdramatiek vinden, rafelt S.
niet het auteursindividu uit binnen zijn eigen enge produktie, maar onderzoekt zij
de collectieve produktie en daarin de constitutieve evolutiefactoren. Zij doet dat in
twee beurten: een nationale doorlichting in panoramatempo (Engelstalig, Frans-,
Duitstalig) en een thematisch-vormcodificerende synthese. Vooral dit tweede deel
is erg goed. ‘Dialogue of Cruelty’ (waarin het begrip ‘cruauté’ eindelijk terug naar
de binnenscenische echtheid wordt verlegd), ‘The Hero and the People’ (wat betekent
het dat er geen helden meer zijn, waar komt dat vandaan en welke consequenties
heeft dat voor drama en mens?), ‘The Mixed Mood’ (het verdwijnen van het
genreonderscheid mét ontdekken van nieuwe komische tendensen) en ‘The Role
and the Real’ (de illusionistische crisis, de accentuering van het spelkarakter in de
rol, het fixeren van de acteerconventie als een desillusionerende,
publiekspsychologische basis, projectie van de rol buiten de scenische omschrijving)
zijn allemaal hoofdstukken die door de scherpte van de interpretatie, het gezag van
het verrassend oordeel en de luciditeit van de inspirerende verwijzing de vele
conjunctuuropstellen doen vergeten.
C. Tindemans
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Werner Hecht und Siegfried Unseld, Hrsg.
Helene Weigel zu ehren
Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 122 pp., DM. 28,-.
Werner Hecht und Joachim Tenschert, Hrsg.
Helene Weigel zum 70. Geburtstag
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1970, 162 pp., MDN. 15,-.
Twee boeken die het heuglijke feit bejubelen dat H. Weigel, B. Brechts weduwe en
sedert zijn dood leidster van het Berliner Ensemble, de 70 heeft bereikt. Dat gebeurt
uiteraard feestelijk én oprecht, en toch leggen beide gelegenheidsuitgaven volkomen
andere accenten. Suhrkamp plaatst de kunstenares en de privé-persoon voorop,
met vaak uitstekende profieltekeningen en indringende schetsen van een vrouw,
fraai ondersteund door vele (ook historisch belangrijke) foto's die karakterisering en
inhoud aangeven. Henschel poseert militant met de partijgenote, die haar theater
ziet als een dienst van en voor de maatschappij;
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ook hier is het (gedeeltelijk andere) fotomateriaal rijkelijk verrassend, maar de
geschreven wuifhandjes van de vrienden (de partijhiërarchie is present, met gelukkig
nog enkele échte intimi(-ae) ook) zijn maar saai. Beide Varianten van verering en
groet kenmerken bijgevolg het complexe milieu waarin deze bewonderenswaardige
vrouw een leven lang zichzelf heeft zoeken te zijn.
C. Tindemans

Brian Jeffery
French Renaissance Comedy 1552-1630
1969, 209 pp., 45/-.
Richard Griffiths
The Dramtic Technique of Antoine de Montchrestien. Rhetoric and Style
in French Renaissance Tragedy
1970, 236 pp., 60/-.
Clarendon Press: Oxford University Press, London.
Jeffery's studie beantwoordt aan de recente accentverschuivingen in de studie van
de komedie: van de inhoud is de aandacht verlegd naar de techniek, van het wat
naar het hoe. Daarom is dit geen dorre studeerkamer-historisering, geen angstvallig
opzoeken van achtergrond, herkomst en invloeden, maar een vanzelfsprekende
beperking tot de komedie als spelgegeven, als scènegebeuren. Dat betekent: de
materiële aard van de scène, de theorieën over de komische functie, de
taferelenspreiding, de conventie-figuren, de farce-resten en de strikte analitische
momenten (plot, figuren, taalidioom). Alle punten dragen bij tot het bewijs dat deze
periode (van Pléiade-komedie tot Corneille's Mélite, d.w.z. van Terentiusinslag over
italianisering tot nationale traditie) intens geëvolueerd is, zelfs stout ponerend dat
tussen middeleeuwen en 17e eeuw een gebonden continuïteit in comicis heeft
bestaan, daarmee ingaand tegen de geijkte opinie van decor- en
ensceneringstheorie, zonder veel argumentering op het architecturale
perspectiefplan.
Montchrestien (1575-1621), doorgaans weggedrukt door de reputatie van het
klassicistische duo Corneille-Racine der volgende generatie, wordt door een grondige
verkenning uit de vergetelheid opgehaald, andermaal om de
technisch-dramatologische eigenschappen. Niet alleen bewijst S. dat deze auteur
zich boven de tragische tijdgenoten verheft (op R. Garnier na) in intrinsieke betekenis,
ook extrinsiek is hij voor de ontwikkeling van de eigentijdse tragedie baanbrekend.
De gewichtigste argumenten haalt S. uit de persoonlijke wijze waarop hij van de
renaissanceretoriek gebruik heeft gemaakt, nogmaals de uitzonderlijke betekenis
van deze stilistische conventie beklemtonend die nu ook voor de Franse tragedie
haar aansluiting bij een Westeuropese constante omstandig bewijst.
C. Tindemans

John Batchelor
Existence et imagination
Essai sur le théâtre de Montherlant
Mercure de France, Paris, 1970, 346 pp., FF. 31,20.
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Er kan geen twijfel over bestaan dat deze Australische studie, schier eindeloos
analyserend en hérschikkend, zo grondig uitvalt als maar te bedenken valt en geen
schaduw onaangeroerd laat van wat in de dramatiek van Montherlant kan worden
ontmoet. Alleen, wat heb je er uiteindelijk aan dat deze probleemdiscussiestukken
literairessayistisch helemaal uitgerafeld worden? De bekende, evenzeer bedenkelijke
eigenschappen van de mens en de auteur Montherlant (zijn monomanie, zijn
Übermenschtypologie, zijn eremijtenhalo, zijn salonmetafysica) blijken ook in zijn
theater geprogrammeerd te zitten, netjes uitgespreid over drie dwangideeën die nu
eens mythische, dan weer mystieke waarden blijken te vertegenwoordigen: de liefde,
de daad, de religie. Deze wel erg serieuzige studie duidt de te verwachten
categorieën imponerend volledig aan, de dubbele dimensie (fusis, metafysica) die
de personages in hun eenzelvigheid karakteriseert en tevens deze maniakale drang
als een dwangkenmerk bij het maatschappelijk gedrag positief wil hanteren, de
complexe jacob-engel-gevechten tussen individualistische obsessie en een verhevigd
bestaan in de collectiviteit. Zo kom je tot de toch maffe conclusie dat alle besluiten
uitzonderlijk omstandig (omslachtig zelfs) gemotiveerd en gedemonstreerd worden,
dat deze gevolgtrekkingen nauwelijks nog enig revelatief gehalte bezitten en, vooral,
dat deze drukke discussies geen gunstig woord toevoegen aan de eventuele theatrale
betekenis van de basisteksten.
C. Tindemans
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Miscellanea
Berrigan, Philip - Journal de prison d'un prêtre révolutionnaire. - Casterman,
Tournai, 1971, 200 pp., FF. 150.
Bomans, Godfried - Van dicht bij gezien. Lannoo, Tielt, 1971, 208 pp., BF. 158.
Harrer, Heinrich - Geesten en demonen. La Rivière en Voorhoeve, Zwolle,
1971, 216 pp., f 22,50.
Hulst, Dr. J.W. van - Vernieuwingsstreven binnen het Nederlands Onderwijs
in de periode 1900-1948. - Wolters Noordhoff, Groningen, 1970, 419 pp., f
32,50.
Vanhyfte, Alfons - Libanon, eeuwige schoonheid. - Lannoo, Tielt, 1971, 148
pp. tekst, 128 pp. foto's, BF. 485.
Woordenboek der oudheid, afl. 5. - J.J. Romen en Zonen, Roermond, Epiphani
- Heliopolis, 160 pp., f 17,-.

Dr. H. Hammerich e.a.
Sport en Volksgezondheid
(Sportcahier 6), Nederlandse Katholieke Sportfederatie, Den Bosch,
1970, 60 pp., f 4,-.
Eind 1970 verscheen bij de N.K.S. in de reeks sportcahiers een vijftal bijdragen over
‘Sport en Volksgezondheid’.
Dr. K. Hammerich, wetenschappelijk medewerker aan het Sociaal Instituut van
de Universiteit van Keulen, schreef een openingsartikel getiteld: Zur Frage einer
gesundheitsfördernden Wirkung des Sports. In deze bijdrage refereert hij
wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidbevorderende waarde van de sport;
- met behulp van de semantische differentiaal werden de begrippen sport en
gezondheid naar hun betekenis onderzocht. Daaruit bleek dat de beide begrippen
naar hun semantische inhoud verwisselbaar zijn; met andere woorden sport is
gezondheid en gezondheid is sport.
- wanneer men het gezond-zijn meet met de negatieve maat van
het-door-ziekte-veroorzaakte aantal absenties op school, blijkt de prestatiemotivatie
in het algemeen beslissend te zijn: niet de leerlingen die alleen voor sport goede
cijfers behalen, maar de leerlingen die zowel in sport als in de overige leervakken
cijfers behalen boven het gemiddelde, absenteren aanmerkelijk minder dan de
overige leerlingen.
Dr. N.P. van Roozendaal, hoofd van de afdeling bewegingstherapie van het
psychiatrisch centrum St. Willibrord te Heiloo, stelt in ‘Sport en Geestelijke
Volksgezondheid’ de volgende hypothese: sport levert een positieve bijdrage aan
de geestelijke gezondheid van ons volk. Hij blijkt deze noch te kunnen verifiëren
noch te kunnen falsifiëren. Verder onderzoek wordt door hem dringend aanbevolen.
Drs. T.B. Vree, wetenschappelijk medewerker aan het Farmacologisch Instituut
te Nijmegen, geeft een uiteenzetting over ‘stimulerende middelen in de sport en de
volksgezondheid’. Daarbij tracht hij de vraag te beantwoorden of het gebruik van
doping in de sport gevaarlijk is voor de volksgezondheid en voor de topatleet in het
bijzonder. Goede medische en psychologische begeleiding kan volgens hem het
gebruik van stimulerende middelen toelaten, maar sluit misbruik uit.
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Drs. M.A.J.M. van Bakel, arts te Breda, bespreekt de ‘medische sportkeuring’ en
komt tot de volgende slotsom:
- voor jeugdigen tot 12 jaar zou deze kunnen geschieden door de schoolarts,
- er dient gestreefd te worden naar meer differentiatie al naar gelang de tak van
sport waarvoor men gekeurd wordt,
- wetenschappelijk onderzoek zal moeten streven naar optimalisatie van inhoud
en frekwentie van de sportkeuring.
Dr. J.L. de Jongste, hoofd afd. sportgeneeskunde van de N.S.F., bespreekt de
noodzaak van de ‘medische begeleiding’ bij sportbeoefening op curatieve en
preventieve aspecten daarin.
H.C.G. Kemper

Claire Rayner
De mensenmakers
Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 286 pp., f 4,50, BF. 76.
Dr. George Briant, die wordt voorgesteld als geneticus, heeft een ongehuwde
medewerkster (Miriam) bereid gevonden incubator te zijn van een kind dat door
conceptiein-vitro tot stand is gekomen. Zowel eicel als sperma waren op grond van
positieve eugenetische criteria geselecteerd.
De roman vertrekt op het moment dat het kind net geboren is en gaat gevoed
worden door een min (Isobel).
Het idee om in een experimentele situatie
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een soort supermens tot ontwikkeling te brengen is hiermede concreet aan de orde
gesteld.
De opzet van Briant c.s. lijdt door verschillende complicerende omstandigheden
schipbreuk. Nog terwijl Miriam in het ziekenhuis ligt krijgt de pers lucht van het
experiment, met als gevolg dat de publieke opinie in het geweer komt. De vrouw
van Briant voelt zich in de kou staan en keert zich van hem af. Een andere
medewerkster van Briant (Barbara) zoekt seksueel contact met haar vereenzaamde
baas. Marjorie, dochter van Briant en geheel geïnvolveerd door het experiment,
betrapt haar vader en Barbara in een compromitterende situatie en wijkt uit naar
haar moeder. Haar broer Ian slaat munt uit deze informatie en zet zodoende de
vaderlijke kwaliteiten van Briant op de helling terwijl laatstgenoemde het superkind
juist had geadopteerd. Miriam zit met haar gefrustreerde seksuele verlangens
omhoog en probeert na de bevalling haar schade in te halen. Isobel verzet zich
tegen de in het opvoedingsexperiment voorgeschreven wijze van zogen, vlucht met
het kind weg en verkleumt in de winterse koude.
De dood van het superkind is ongeveer het einde van het verhaal. Tendens van
het boek: het biotechnische knutselwerk van rationeel ingestelde geleerden met als
streef-ideaal de ‘supermens’ stuit vooralsnog op emotioneel verzet van de hulpfiguren
en van het publiek. De mentaliteit is (nog) niet rijp voor geleide conceptie en
kunstouders.
De informatie waarop deze romanfictie stoelt is voldoende goed verwerkt om de
lezer een indruk te geven van wat allemaal vast zit aan ‘laboratorium-kinderen’.
Het boek zelf is boeiend genoeg om de tendentieuze lading voor lief te nemen.
J.J.C. Marlet

Rudolf Schneider
De computer in Opmars
Prisma, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 203 pp..
Een vrij onevenwichtig boekje. De lezer wordt de ene keer toegesproken als een
fröbelleerling en de volgende keer wordt van hem een gedegen wiskundige kennis
verondersteld. Deze passages kan men echter vaak wel overslaan. De eerste
hoofdstukken vormen dan een aardige inleiding in de kennis van deze werktuigen.
De latere hoofdstukken behandelen hoofdzakelijk praktijkvoorbeelden van het
gebruik. De schrijver gaat in het geheel niet in op de sociale consequenties van
deze door hem gesignaleerde ontwikkeling.
C.J. Boschheurne

Roland Topor
Die Masochisten
Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin, 1970, DM. 10.
Oog uit de kas - zenuw komt mee - een strijkstok....
Vredig slaapt het mannenhoofd op een.... heet strijkijzer.
Een voetbad, goed voor vermoeide voeten niet waar? Jawel, maar Topor laat er
de man venijnig-kleine-rot-krokodillen bij gooien. Dat is de wereld van Roland Topor.
De bundel ‘cartoons’ is voorzien van een gewichtige inleiding met begrippen als
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‘Hauch der Reinheit’. Afgezien van dergelijke onzin maakt Topor het
gewend-zijn-aan-geweld-en-kwelling gruwelijk duidelijk; hij tekent ónze wereld.
Wij zijn aan dit soort zaken gewend - dagelijks. Topor laat het ons nog eens zien.
Koop, kijk en bedenk, dat het verschil tussen fragmentatiebom (in naam van onze
christelijke en (dus) vrije wereld) en het snijdend me(n)s een technisch-culturele
spitsvondigheid is.
F. Nieuwenhof
Donatien-Alphonse-François Marquis de Sade
Gravuren zu Justine oder Die Miszgeschicke der Tugend und Juliette oder Das
Wohlergehen des Lasters
Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin, 1970, DM. 12.
In boze tijden werd Rembrandts gravure ‘patertje-in-het-stroo’, niet afgedrukt
wegens de ‘gekwetste volksdelen’ of nog mooier: de openbare zedelijkheid. Die
tijden zijn natuurlijk voorbij! Sinds de schepping sleept de mens een lichaam (en
ziel) mee, zoekt contact - wil leven d.w.z. ervaren, door tasten, voelen en graven,
dat
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zijn evenbeeld - de mens - bestaat, en dat hij niet alleen is.
Helaas, met die behoefte heeft de mens het wel eens moeilijk. Samenleving
betekent ordening, óók ordening van het lijfelijke contact, vaak neergelegd in al of
niet gecodificeerde regels. En steeds kwamen en komen dergelijke regels in conflict
met de veranderende samenleving.
Deze gravuren-bundel, uit 1797, geeft een beeld van zo'n confrontatie, waarbij
driften en normen botsen en je je afvraagt: wat is nu vergankelijk - de norm of de
drift?
F. Nieuwenhof

G.W.F. Hegel
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 226 pp., DM. 18,-.
Welke betekenis hebben tentoonstellingen met betrekking tot personen die nooit
iets beeldends hebben geproduceerd? Dit soort tentoonstellingen is in de mode.
Het Haags gemeentemuseum deed het met de leden van de Forumgroep en Paul
van Ostayen. De universiteit van Amsterdam met Winckelmann. Het archief van de
stad Stuttgart deed het met Hegel ter gelegenheid van zijn tweehonderdste
geboortedag. Stukken handschrift kunnen misschien interessant zijn voor al dan
niet amateurgrafologen. Eerste drukken hebben hun bibliografiele waarde en kunnen
daarom op een kring van belangstellenden rekenen... Ook uit het handschrift van
een ontvangen brief is wel eens wat op te maken; met wat voor soort mensen de
hoofdpersoon van de tentoonstelling omging. Andere tentoonstellingsstukken kunnen
het een en ander toelichten omtrent het sociale milieu waarin de betrokkene
verkeerde. Dat kan echter alleen goed begrepen worden door degene die historische
kennis heeft van de periode waarin deze leefde. Wil dit soort tentoonstellingen dus
nut hebben voor de interpretatie van een schrijver of filosoof, dan zal meer moeten
worden getoond dan alleen stukken die betrekking hebben op die schrijver of filosoof,
maar zal men ook iets van hun achtergrond moeten laten zien. Een tentoonstelling
over Hugo de Groot bijvoorbeeld zou als achtergrond moeten hebben een
tentoonstelling over de sociale verhoudingen in de gouden eeuw. De tentoonstelling
waar het hierom ging voldeed niet aan die eis. Duitsland in de periode voor en tijdens
de Franse revolutie, dat bepalend was voor Hegels denken, was er niet te zien.
C.J. Boschheurne

Karl Kraus
Sittlichkeit und Kriminalität
Kösel Verlag, München, 1970, 347 pp., DM. 14,80.
Heeft Heine niet gezegd dat Nederland in alles dertig of vijftig jaar achter liep? Wie
deze studies van Kraus doorleest, ziet dat wij bij de rechtspleging zeker zeventig
jaar achter lopen. In dit boek zijn een groot aantal artikelen samengevat die in de
jaren 1902 tot 1907 verschenen zijn in het vrijwel geheel door Kraus volgeschreven
blad ‘Fackel’. Het betreft daarbij in hoofdzaak commentaren op het optreden van
de Oostenrijkse rechters uit zijn tijd. Men hoeft echter slechts namen te veranderen
om ware beschrijvingen te zien van Nederlandse rechters van onze tijd! Maar er
zijn verschillen. Kraus kon de Oostenrijkse namen openlijk noemen en wij moeten
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hier nog steeds zeer voorzichtig zijn met onze kritiek. De Oostenrijkse rechters
konden het buitendien niet al te dol maken, omdat er op hun doen en laten altijd
nog een soort controle door de gezworenen bestond: als het te erg werd gingen die
systematisch verdachten vrij spreken zodat de rechter er niet meer aan te pas kwam.
Maar overigens zien we hetzelfde als in ons land. Geringe juridische kwaliteiten
zelfs bij de hoogste rechters. Jaren geleden liet ook hier een president van een
rechtbank in een door hem geschreven satire iemand zeggen: een student die op
zijn kandidaatsexamen zou zeggen wat de Hoge Raad dagelijks produceert, zou
zonder meer zakken. We zien dezelfde onbekendheid met het dagelijks leven van
gewone mensen en de afwijking van de algemeen aanvaarde moraal. Maar wat bij
de beschrijvingen van Kraus vooral treft, is de onbegrijpelijke allesovertreffende
hoogmoed van de rechter. Wie dit leest begrijpt waarom hoogmoed werkelijk zonde
is. De schrijver karakteriseert het met het afstotend genoegen dat de rechter heeft
in de wanverhouding tussen de grootheid van zijn ambt en de kleinheid van de
mensen die voor hem komen.
C.J. Boschheurne
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binnenkant achterplat

Personalia
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
adviveur 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: Schepenstraat 101A, Rotterdam.
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplonatieke
welenschappen Graduate van het Center for Strategic Studies van de Georgtown
University Washington Was lange tijd politick correspondent in (Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500-Hasselt.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.

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 dc filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitien
Crespelstraat 13, 1050-Brussel.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam. Geeft lessen Hebreeuws en Judaïca Is vaste medewerkster
aan cen aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
Dr. H. Jans S.J., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie: 1959-1961 assistent
geologie aan de Universiteit te Leuven; 1965 doctor natuurwetenschappen
(kristallografie). Doceert aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen
methode en kritiek van de wetenschappen. Adres: Minderbroedersstraat 11,
3000-Leuven.
F.R. Bakker, geboren 1939. Studeerde medicijnen in Leiden. Thans als arts
verbonden aan een groepspraktijk in Rotterdam. Adres: Ommoordseweg 7.
Rotterdam.
M. Chappin S.J., geboren 1943. Studeert geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam Adres: Hobbemakade 51, Amsterdam 1007.
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.
Robert Hotz S.J., geboren 1935. Studeerde in Zürich pedagogie, in München filosofie
en in Lyon theologie met specialisatie Oost-Europa. Specialist in culturele
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aangelegenheden van de Sovjet Unie, referent voor Oost-Europa van Radio Vaticana,
redacteur van ‘Orientierung’ (Zürich), ‘Russia Christiana’ (Rome) Geeft documentatie
uit Oost-Europa in de Arche Verlag (Zürich). Adres: Scheideggstrasse 45. Zürich

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 Hroofdbestuur 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.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1971, nummer 9]
[Inhoud]
Petroleum, p. 907
De crisis in de petroleum is slechts een symptoom en een eerste verschijnsel in de
strijd die begonnen is om de prijs der grondstoffen tussen de Derde Wereld en de
verbruikende landen. West-Europa, Noord-Amerika en Japan gebruiken samen
meer dan 80% van het wereldverbruik. Wanneer men dan een overzicht maakt van
de bestanddelen van de eindprijs van petroleum in West-Europa en daarbij ontdekt
dat de verbruikende Staat er een belasting op legt van 47,5%, terwijl het
producerende land een belasting van 6,3% oplegt, wordt de wanverhouding evident.

Er broeit iets in de Filippijnen, p. 913
De Filippijnse samenleving wordt sinds enkele jaren gekenmerkt door een groeiend
onbehagen. Het land maakt een geweldige ontwikkeling door en deze schijnt op
het ogenblik een kritische fase te hebben bereikt. Terug van een bezoek aan de
Filippijnen, geeft de auteur een schets van de sociale genese van deze groeispanning
en van haar voedingsbodem.

Het XXIVe partijcongres II, p. 924
De belangrijkste punten die zich hebben gemanifesteerd op het partijcongres waren:
de nationalistische tendensen van de verschillende Sovjet republieken, de
machtsverschuiving ten gunste van Brezjnev, hoewel niet gepaard gegaan met
uitstoting uit het Politburo, en de gebleken getaande belangstelling van de Sovjets
voor een Europese Veiligheidsconferentie. Dit laatste schrijft de auteur toe aan de
invloed van Walter Ulbricht en aan het feit dat de Russen toch al hun doeleinden
bereikt hebben in de verhouding tot de westerse mogendheden. Tekenend voor de
complexe verhoudingen is, dat twee passages uit de rede van Brezjnev niet in de
Prawda zijn opgenomen. Op last van wie en waarom?

Misdadigers en hun slachtoffers, p. 935
Een victimologie (een wetenschap van het slachtoffer) die zich wil opstellen tegen
de criminologie (als wetenschap van de misdadiger), gaat weer uit van het
vooroordeel dat de maatschappij op te splitsen is in twee groepen: delinquenten en
niet-delinquenten. De criminologie als Studie van de mens in zijn algemeenheid
leidt tot het inzicht dat vele handelingen ten onrechte als misdaden worden
beschouwd, terwijl de misdadigheid van andere, zogenaamd aangepaste
gedragingen wordt verdoezeld.
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Enige controversen over drugs en drugbeleid, p. 945
Gezien de onzekerheid van het publiek over drugs doet de auteur een poging tot
gedeeltelijke analyse, waarbij hij beslist niet een algemene vrijheid ten aanzien van
drags bepleit, maar zich wel keert tegen een ongenuanceerd afschrikkingsbeleid
van de overheid. S. staat een decriminalisering van het gebruik van soft drugs voor,
mits er een depathologisering plaatsvindt. Er zouden beperkende wettelijke
bepalingen kunnen worden ontworpen in de trant van de regeling voor het gebruik
van alcoholica en tabak.

Natuurrecht: Ideologie of Utopie?, p. 951
Het natuurrecht functioneert altijd naast, boven of tegen het bestaande recht. Het
houdt zich met tal van vragen bezig en kan op tal van manieren worden opgevat.
Om in die verscheidenheid enige orde te scheppen, is het onderscheid van W.
Maihofer interessant: tussen het natuurrecht als mythologie, als ideologie en als
utopie. Tevens wordt een poging ondernomen om een grondslag voor het natuurrecht
te ontwerpen.

Terzijde. Biografieën en herinneringen, p. 962
In dit artikel worden enkele recente binnen- en buitenlandse boeken besproken:
een vermomde autobiografie, een geforceerde biografie en wat schrale
Herinneringen.

Malaise in de landbouw, p. 968
Recente gebeurtenissen in de E.E.G. en in de Straten van Brussel (de
boerenbetoging van 23 maart) hebben weer eens de aandacht gevestigd op de
moeilijkheden in de landbouw. De auteur, die werkzaam is in de Belgische
Boerenbond, schetst er de algemene achtergrond van.
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Petroleum
Betekenis van een crisis
Antonio Arciniega en José Sardón
De problemen waarvoor de internationale petroleumindustrie zich op het ogenblik
geplaatst ziet, zouden het grote publiek ongemerkt voorbijgegaan zijn, als die
grondstof niet zo'n belangrijke plaats innam in onze hooggeïndustrialiseerde
samenleving. Dit grote belang rechtvaardigt zeker een analyse van de fundamentale
aspecten en de gevolgen van de zogenaamde ‘wereldcrisis van de petroleum’, die,
zoals we zullen zien, niets anders is dan de manifestatie van een belangenconflict
in een internationale samenleving waarin nog niet altijd de princiepen van vreedzame
samenwerking en sociale rechtvaardigheid tussen de volken worden toegepast.

Crisis
Petroleum is een vloeibaar hydrocarburaat dat gevonden wordt in onderaardse
zakken op een diepte die meestal varieert van 500 tot 4000 meter. De grotere of
mindere diepte, de aanwezigheid in het land of in de zee, het soortelijk gewicht van
de ruwe olie, het zwavelgehalte, de grootte van de te winnen hoeveelheden, enz.,
zijn factoren die bepalend zijn voor de produktiekosten, maar ze vormen slechts
een gedeelte van de invloeden die werken op het vaststellen van de prijzen ‘free
on board’ van de ruwe olie; daar komen nog bij de belangen van de producerende
landen, die van de oliemaatschappijen en de situatie op de internationale markt van
de brandstof, het vervoer over zee, enz..
Sinds halverwege de vorige eeuw de olie-industrie werd geboren, is de produktie
en het wereldgebruik steeds gestegen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog heeft
deze industrie zelfs de meest optimistische verwachtingen overtroffen. In 1970 werd
bijna de helft van het totale wereldverbruik van brandstof geleverd door petroleum.
Maar petroleum wordt niet alleen gebruikt als smeermiddel, brandstof voor vervoer
en verwarming, maar ook als grondstof voor de vervaardiging van plastic voorwerpen,
schoonmaakmiddelen, insectieiden, proteïnen en eindeloos veel meer produkten.
De
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huidige mens hangt zozeer af van petroleum, dat een gebrek daaraan een complete
ineenstorting zou betekenen van de industrie, van het vervoer, enz., en het
handhaven van de huidige levensstandaard onmogelijk zou maken. En het zijn juist
de meer ontwikkelde landen die meer soorten van gebruik kennen en die daardoor
een grotere afhankelijkheid vertonen van petroleum.

Ontwikkeling van het wereldgebruik van petroleum in miljoenen tonnen
1940

1

1950

1960

1970

West-Europa 21

58

193

617

Afrika

3

8

21

45

Midden-Oosten 2

5

29

50

191

Oost-Azië

19

75

312

761

Zuid-Amerika 17

37

80

143

245

Noord-Amerika 187

305

525

809

1158

Communistisch 10
Blok

45

220

330

708

Totaal

477

1143

2306

4159

7

247

1980
1096

In feite nemen de sterk geïndustrialiseerde gebieden met een hoog
ontwikkelingsniveau, West-Europa, Noord-Amerika en Japan, meer dan 80% van
het totale verbruik voor hun rekening. Noord-Amerika heeft wel omvangrijke
petroleumbronnen, maar de andere twee gebieden niet.
Het grootste gedeelte van de produktie en de reserves zijn te vinden in het
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Venezuela, waar het gebruik gering is. Deze beide
feiten bepalen de hele wereldpolitiek ten aanzien van de petroleum. De
consequenties die uit deze politiek voortvloeien, zullen een echte revolutie
teweegbrengen op de wereldgrondstoffenmarkt. De huidige petroleumcrisis moet
in dit verband gezien worden.
Om de lijst van de belangrijkste groepen die een rol speien in de complexe wereld
van de petroleum te voltooien, moeten we hier de grote internationale
oliemaatschappijen ten tonele voeren. Zij spelen een overheersende rol - wij hebben
ze last but not least geciteerd - in alles wat met petroleum te maken heeft. Men kan
zonder angst voor overdrijving stellen, dat de geschiedenis van de wereldontwikkeling
van petroleum zeker tot zeer

1

Schatting gebaseerd op de Internationale encyclopedie van de petroleum, jaar 1971.
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recente datum gedicteerd is door de grote internationale oliemaatschappijen,
waaronder bovenaan staan de Noordamerikaanse Esso, Texaco, Mobil, Chevron
en Gulf, de Engelse British Petroleum en de Engels-Nederlandse groep Royal Dutch
Shell. Zij hebben bovendien kunnen rekenen op de economische, politieke en
militaire steun van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het einde van de
Tweede Wereldoorlog en het begin van het politiek en economisch
dekolonisatieproces van de Derde Wereld vormen een nieuw hoofdstuk in de
wereldgeschiedenis van de petroleum. Een hoofdstuk dat zich zal kenmerken door
de noodzaak om de verhoudingen tussen de olieproducerende landen en de
maatschappijen die hun rijkdommen exploiteren, opnieuw te bezien.

De OPEP en de prijzen
De trend die Venezuela in 1948 heeft ingevoerd door bij wet de producerende
maatschappijen te verplichten 50% van de winsten op de verkoop van ruwe olie
aan de Staat te geven - de beruchte formule van de fiftyfifty - zal binnenkort ook
toegepast worden in het Midden-Oosten. Om die winsten te berekenen nam men
er zijn toevlucht toe een ‘referentieprijs’, a posted price, vast te stellen voor elk vat
uitgevoerde ruwe olie. Van deze ‘referentieprijs’ kon men de produktiekosten
aftrekken en de royalties die betaald waren door de maatschappijen; als verschil
bleef dan de zuivere winst over, die verdeeld werd tussen de producerende Staat
en de maatschappij die de exploitatie gepacht had, op basis van 50/50.
De vijftiger jaren zijn gekenmerkt geweest door een paar opmerkelijke feiten die
waard zijn vermeld te worden als antecedenten van het huidige conflict: nederlaag
van de Perzische premier Mossadeq tegenover de Anglo-Iranian Company (thans
de BP); opkomen van de ‘staats’ petroleummaatschappijen (de Italiaanse ENI en
de Franse groep Elf-Erap), hevige concurrentie tussen de maatschappijen en een
plotselinge daling van de verkoopprijs van ruwe olie en van de petroleumprodukten
in het Midden-Oosten en in Europa. Wel bleven de maatschappijen doorgaan hun
winsten te delen met de producerende staten, waarbij ze zich hidden aan de posted
price, die ongewijzigd bleef. Het gevolg was dat de oorspronkelijke 50/50
veranderden in een 60/40 ten gunste van de staten. In 1960 begonnen de
maatschappijen op eigen houtje de posted price te vertagen. De belangrijkste
olieproducerende staten besloten zich aaneen te sluiten (Perzië, Irak, Koeweit,
Saoedi-Arabië en Venezuela), en zo ontstond door een akkoord dat in Bagdad werd
getekend (September 1960), de Organisatie van Olie Uitvoerende Landen (OPEP).
Het doel van deze organisatie bestaat in het bestuderen en formuleren van een
systeem dat de stabiliteit van de prijzen
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kan garanderen door middel van een regulering van de produktie, die rekening houdt
met de belangen van de producerende landen, van de verbruikende landen en met
de noodzaak van een rechtvaardige beloning voor de door de oliemaatschappijen
2
geïnvesteerde kapitalen. Een tiental landen zijn er op het ogenblik lid van , die meer
dan 60% van de wereldreserves van ruwe olie bezitten en waarvan de produktie in
1970 opliep tot 1068 miljoen ton, dat wil zeggen bijna de helft van de wereldproduktie.
De grote verdienste van de OPEP bestond hierin dat ze voor haar leden een
middel tot samenwerking was en een sterk front tegenover de maatschappijen en
de verbruikende staten.

Groeiende onenigheid
De meest recente krachtproef tussen de olie-uitvoerende landen en de internationale
maatschappijen heeft plaats gehad in het voorjaar van 1970. Door de stijging van
het verbruik in Europa, de Verenigde Staten en Japan, te beginnen met de tweede
helft van 1969, werd de onderhandelingspositie van de OPEP-landen versterkt.
Daar dit samenviel met het sluiten, op 3 mei 1970, van de transarabische olieleiding
(een belangrijke leiding voor het transport van ruwe olie van Saoedi-Arabië en Irak
naar de Middellandse Zee), zag de internationale markt van olietransporten haar
koersen stijgen met meer dan 100%. Als gevolg daarvan werd de ruwe olie van de
landen die dicht bij de Europese gebruikscentra lagen, veel meer waard. Dat was
het ogenblik waarop de regering van Tripoli met kracht de eis stelde een groter deel
van de winsten te krijgen. De conjunctuur was zo gunstig dat de maatschappijen
moesten toegeven. Als resultaat hiervan ontving Lybië, dat een winst kreeg in de
orde van 1,12 dollar per vat, ineens 1,41 dollar. Dit voorbeeld werd benut door
Nigeria en de andere producenten uit het oostelijke Middellandse-zeegebied, die,
profiterend van hun voordelige geografische ligging, hun ‘fiscale referentieprijs’
gingen verhogen. In dat klimaat van eisen stellen kwam in Caracas in december
1970 de 21e conferentie van de OPEP bijeen. In een van de resoluties van die
bijeenkomst werd de eis gesteld de fiscale referentieprijs in het algemeen te verhogen
en te stellen op 55% als minimum index voor het aandeel in de winst.
Het akkoord van Teheran, 14 februari 1971, betekende de verwerkelijking

2

Bij de te Wenen gevestigde Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP, ook wel
aangeduid als OPEC), zijn aangesloten: Perzië, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Venezuela,
Katar, Lybië, Indonesië, Aboe Dhabi en Algerije. Thans heeft er zich een Arabische OPAEC
afgescheiden.
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van de verwachtingen der ondertekenende staten: Aboe Dhabi, Perzië, Irak,
3
Saoedi-Arabië en Katar.
Het akkoord, dat de winsten voor de producerende staten met ongeveer 35
dollarcent verhoogde, is zo belangrijk dat de gevolgen ervan zich nu reeds doen
gevoelen.
Voor de producerende maatschappijen die installaties hebben in de zone van de
Perzische Golf, garandeert de overeenkomst de voortzetting van hun bedrijven voor
een tijd van vijf jaar. Dat is bij een constant stijgende markt (een toename per jaar
van 10%) al een belangrijke winst. En, gezien de grote aandrang van de vraag,
zullen ze geen moeite hebben om de overeengekomen stijgingen in de prijs van de
grondstof op de consument te verhalen. Daar zijn ze trouwens al mee begonnen.

Petroleum, bron van inkomsten voor de Staat
Hoewel de winsten van de oliemaatschappijen tot aan de jaren veertig kolossaal
zijn geweest en zij alleen de wet hebben gesteld in die wereld van zeer complexe
belangen, zijn hun nettowinsten in de jaren na 1960 beslist niet afgenomen. Vandaag
de dag is de financiële politiek die gevolgd wordt door de verbruikende landen
verantwoordelijk voor de verhoogde prijzen die de Europese consument betaalt.
We hoeven slechts een blik te slaan op het onderstaande staatje om te zien wie het
grootste deel ontvangt van de prijs der olieprodukten.

Analyse van de eindprijs der olieprodukten in West-Europa
produktiekosten
2,7%
belasting in het producerende land

7,9%

transport

6,3%

raffinage

3,3%

distributie

26,0%

netto winst van de maatschappijen

6,3%

belasting in het consumerende land

47,5%

De hoge belasting in de verbruikende landen (in het algemeen de
hooggeindustrialiseerde landen van Europa) is alleen mogelijk ten koste van het

3

Irak en Saoedi-Arabië, wier gezamenlijke produktie in 1970 geschat is op 250 miljoen ton,
zonden ongeveer 23 miljoen ton per jaar door de transarabische olieleiding die uitkwam in
Sidon (Lybië). Dit tonnage is buiten het akkoord gebleven. Uit de onderhandelingen die
onlangs in Tripoli gevoerd zijn, zal een akkoord voortkomen dat de economische voorwaarden
regelt betreffende deze ruwe olie en de produktie in Lybië.
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bijzonder lage aandeel in de winst dat men toestaat aan de producerende landen,
die over het algemeen onderontwikkeld zijn. Aldus fungeren laatstgenoemden als
directe financiers van de economisch-industriële en sociale ontwikkeling van de
rijkste landen.
Voor de producerende landen heeft het Akkoord van Teheran de bijkomende
winsten vastgesteld op naar schatting 1500 miljoen dollar voor 1971. De verhogingen
vormen een reële compensatie voor de evidente waardevermindering van de
Amerikaanse dollar.
In de landen die hun aardolie betrekken uit het Midden-Oosten - West-Europa en
Japan - zullen de nieuwe prijzen voor 1971 een extra afvloei van deviezen met zich
brengen die zich laat schatten op ongeveer 1200 miljoen dollar voor Europa en 300
miljoen voor Japan. Gezien de geschatte stijgingen, zowel in prijzen als in verbruik,
zullen beide cijfers in 1975 kunnen liggen in de orde van 4000 miljoen voor Europa
en 1200 miljoen voor Japan.
De prijsstijging van de petroleum in West-Europa en Japan zal direct een nadelige
invloed hebben op hun respectievelijke betalingsbalansen. In tal van bedrijfstakken
zullen de produktiekosten stijgen, hetgeen op zijn beurt een verslechtering tot gevolg
zal hebben van de concurrentiepositie van de Europese en Japanse industrieën,
en dus resulteren in een teruglopen van de export. Als die landen hun huidige
coneurrentiepeil tegenover andere economische blokken willen handhaven, zullen
zij hun fiscale politiek grondig moeten herzien en de druk op de olieproducenten
moeten verminderen.

Derde Wereld en grondstoffen
Aangezien de kwestie van de prijzen van ruwe olie niet meer is dan een typisch
voorbeeld van de complexe problematiek op de wereldmarkt der grondstoffen,
kunnen de akkoorden van Teheran een revolutie in de wereld teweegbrengen. Een
dergelijke revolutie zal plaats vinden op de dag dat de producenten van koper, tin,
zink, enz. een krachtig gezamenlijk beleid proberen te voeren en een organisatie
gaan vormen die niet stuk te krijgen is, waarmee ze de produktie zullen kunnen
regelen en aan de landen van de Derde Wereld een lonend prijspeil kunnen
garanderen.
Juist in dat perspectief moet de betekenis van de huidige wereldcrisis in de
petroleum gezien en beoordeeld worden in haar juiste dimensie. Zij zal geschiedenis
maken door haar diepgaande politieke gevolgen en de sterke economische
complicaties.

Streven. Jaargang 24

913

Er broeit iets in de Filippijnen
L. Baeck
De Filippijnen tellen 38 miljoen inwoners, de jaarlijkse bevolkingstoename wordt
geschat op 3,2%. Een heel jonge leeftijdsstructuur dus. De Filippijnse samenleving
wordt op vele gebieden - geografisch, cultured, etnisch, taalkundig, religieus gekenmerkt door een hoge graad van fragmentatie. Het land bestaat uit 7.000
eilanden, waarvan er ongeveer 2.000 geïdentificeerd zijn met naam. Het ‘nationale’
leven concentreert zich op enkele grote eilanden: Mindanao, Samar, Negros,
Palawan, Panay, Mindoro, en vooral Luzon.
Op de oorspronkelijke maleise bevolking hebben zich in de loop van de tijden
heel heterogene cultuurinvloeden geënt: 1) Islamitische, die dateren uit de tijd van
de grote Islamexpansie in de Middeleeuwen; nog steeds leeft er een belangrijke
Islamminderheid, vooral op Mindanao; 2) Chinese en Indo-Chinese: over de hele
archipel leeft een Chinese minderheid, die vooral in het economische en financiële
leven actief is en politiek gezien sympathiseert met de regering van Formosa; 3)
Indo-lndonesische; 4) Spaans-katholieke: vier eeuwen Spaanse kolonisatie hebben
een blijvend Stempel gedrukt op het nationale leven, een sterk gecentraliseerd
bestuursbestel nagelaten en een uitgesproken maatschappelijke stratificatie: een
aristocratische bovenlaag van enkele grote families - de ilustrados - tegenover de
massa van de bevolking; het katholicisme gelijkt op dat van Latijns Amerika: een
1
volkskatholicisme met een vrij lage graad van interiorisatie ; 5)
Amerikaans-protestantse: de Amerikaanse kolonisatie, die ongeveer vijftig jaar heeft
geduurd, heeft de Filippijnen het Engels als taal, een opening op de wereldeconomie,
een zeker pragmatisme en een actieve protestantse minderheid gegeven; 6) met
de onafhankelijkheid in 1946 werden de Filippijnen ingeschakeld in de
koude-oorlogsstrategie van de V.S. Op dit ogenblik zijn de Amerikaanse basissen
in de archipel voor vele Filippijnen een doom in het oog. Ook op economisch gebied
genieten de V.S. een voorkeurspositie: tot 1974 staan Amerikaanse Staatsburgers
op

1

J. Bulatao, Split-level Christianity, Manila, 1966.
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gelijke voet met Filippijnen in het uitbaten van de natuurlijke rijkdommen van het
land; de buitenlandse handel is voor 48% naar de V.S. gericht. In deze smeltkroes
van historische en culturele invloeden tracht de elite zich een eigen Filippino-identiteit
te boetseren. Gezien de etnische, culturele en geografische fragmentatie is dit geen
gemakkelijke opgave. In deze ‘identiteitscrisis’ hebben de verwijzingen naar de
2
historische bevrijders - Rizal, Quezon e.a. - een groot emotioneel mobilisatie-effect .
Sinds de onafhankelijkheid constateert men een groeiend nationaal bewustzijn,
dat steeds meer gericht is op modernisering en natievorming. De uitbreiding van
het onderwijs heeft op cultured vlak ontegenzeggelijk de integratie bevorderd.
Tagalog, dat als inlandse taal in 1900 slechts door 25% van de bevolking werd
gesproken, was in 1960 reeds gekend door 45%. De religieuze spanningen tussen
de mohammedaanse en protestantse minderheden en de katholieke meerderheid
zijn verzacht. De familiale onderhoudseconomie geraakt ingeschakeld in een
nationale economie. De sociaal-economische ontwikkeling en de toenemende
verstedelijking brengen een heilzame schaalvergroting mee in de maatschappelijke
horizon van de bevolking, die zich voorheen beperkte tot de familiale ‘face to face
relations’. Een toenemende functionele organisatie vervangt langzaam maar zeker
de particularistische, familiale micro-relaties door grote, zakelijke gehelen. In deze
zin hebben modernisering en ontwikkeling een integratief effect op de vroeger
gescheiden of antagonistische bevolkingsgroepen. Maar ze roepen ook weer nieuwe
- vooral politieke en ideologische - conflicten op: hoe worden de baten en kosten
van de ontwikkeling over de verschillende maatschappelijke klassen gespreid en
hoe wordt de politieke macht over de burgers verdeeld?
In deze ontwikkeling is, ons inziens, een kritische fase aangebroken. Kernachtig
uitgedrukt zou men kunnen zeggen: er groeit en er broeit iets in dit land. Het hier
volgende artikel wil een schets geven van de sociale genese van deze groeispanning
en van haar voedingsbodem.

Het maatschappelijk-politieke universum en de economische groei
Zoals in de meeste voor-industriële samenlevingen is ook hier de familie de
belangrijkste maatschappelijke cel. Deze wordt gekenmerkt door een grote
solidariteit. Kenmerkend voor de Filippino is pakikisama: een sterke behoefte aan
3
harmonieuze betrekkingen met anderen . In de politieke sfeer

2
3

R. Constantino, The making of a Filipino, Manila, 1969.
F. Lynch, Four Readings on Philippine Values, Manila, 1964.
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speelt het clientilismo, het steun zoeken bij machtige beschermheren, een grote rol.
Een zwakke horizontale communicatie en een Sterke beklemtoning van verticale,
hiërarchische verhoudingen maken dat het maatschappelijk-politieke leven
gekenmerkt wordt door fragmentatie van lagere sociale klassen, die zich op
gesegmenteerde wijze aansluiten bij een machtige ‘patron’. Dit heeft tot gevolg dat
het politieke bedrijf een geïdentificeerde klassebasis mist. Het tweepartijenstelsel
steunt op een club van notabelen die vlot van de ene partij naar de andere overgaan
wanneer het verwerven van een politiek mandaat dat vereist. In het politieke spel
staan de persoonlijkheid en het charisma van de leiders meer centraal dan
beleidspunten en programma's. Een politiek mandataris betekent voor zijn volgelingen
alles. Het nationalisme speelt uiteraard een grote rol. Op cultuur-historisch gebied
4
zijn de Filippijnen op zoek naar een authentieke Filippino-identiteit . Op politiek
gebied streven zij naar nationale soevereiniteit. Op economisch gebied werken zij
aan de ‘Filippinisering’ van het sociaal-economisch leven: zij willen het economisch
leven, dat in de grote bedrijven nog grotendeels door Amerikanen, in de
middelbedrijven door Chinese minderheden wordt beheerst, zelf in handen krijgen.
Sinds hun onafhankelijkheid hebben de Filippijnen een vrij behoorlijke economische
groei gekend. De gemiddelde jaarlijkse groeivoet van het nationaal produkt was
5
tijdens de periode 1952-'68 gelijk aan 5,7% . Samen met Thailand, Maleisië en
Singapore behoren de Filippijnen tot de meest ontwikkelde landen van Azië (Japan
buiten beschouwing gelaten). Het gemiddeld inkomen wordt op 170 $ geraamd,
tegenover 91 $ in Pakistan, 89 $ in India en 65 $ in Birma. Toch blijft de Filippijnse
volkshuishouding, bestaande uit een landbouweconomie van kleine pachters en
grootgrondbezitters, min of meer ingeschakeld in een markteconomie waar de
verbruiksgeoriënteerde industriële bedrijven predomineren, heel broos.
Door de verschillende regeringen werd afwisselend een actieve importsubstitutie
en exportpromotie nagestreefd. Een gevoelige devaluatie heeft de kosten van deze
industrialisatie afgewenteld op de massa van de verbruikers. Een regressieve
belastingstructuur verdeelt de last van de modernisering onevenredig op de lage
inkomens. De inkomensverdeling is zeer ongelijk. De meeste statistieken leren dat
10% van de bevolking over 40% van het inkomen beschikt, doch in werkelijkheid is
de ongelijkheid groter, aangezien het hier over cijfers vóór de belastingafname gaat.
De koopkracht van het doorsnee gezin ligt tamelijk laag. Volgens raming leven in
Groot-Manilla ongeveer 183.000 gezinnen, dit is 1.100.000 mensen, in de shuns;

4
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C.P. Romulo, Identity and Change: towards a National Definition, Manilla, 1965.
J.H. Power en G.P. Sicat, The Philippines: Industrialization and Trade Policies, Londen, 1971.
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8% van de actieve bevolking is werkeloos, sommigen zeggen zelfs 15%; 75%
daarvan zijn onder de 25 jaar, 12% onder de 15.
De economische groei is uitgesproken geografisch gepolariseerd, vooral rond
Manilla, alsook rond enkele groeipolen in het binnenland. De moderne sectoren
zoals handel, import-export, bankwezen en industrie kennen een intense groei,
opgefokt en geprivilegieerd door overheidssubsidies. Wel werden in het verleden
belangrijke programma's gelanceerd ter bevordering van de lokale economie:
kredietverenigingen, gemeenschapsontwikkeling, coöperatieven en landhervorming.
Sommige van deze initiatieven hebben zeer positieve resultaten gesorteerd, andere
zijn gestrand in halfslachtigheid en eenzijdigheid. Vele van deze initiatieven streven
slechts beperkte objectieven na en zijn zo versnipperd, dat ze niet in staat zijn een
volgehouden en brede sociale dynamiek te ontwikkelen. Aan versnippering lijden
ook de arbeidersorganisaties. Het land telt 3.000 vakbondverenigingen, los
gegroepeerd in 25 federaties. Ook op dit gebied dus geen globale en structurele
aanpak.
In deze broos gestructureerde volkshuishouding heerst vaak het recht van de
sterkste. Het mangelt de Filippijnen in deze beslissende fase aan een meer
gecoördineerd en door de overheid gereguleerd beleid. De onsamenhangende
ontwikkeling van het verleden werd door een kenner kernachtig op de volgende
manier samengevat:
‘The development achieved thus far has been based on highly
individualistic profitseeking by Filipino entrepreneurs responding to
powerful economic incentives. Government planning has played a
negligible role, and the majority of articulate Filipinos seem reluctant to
allow it a more active part in the direction of economic activity. Various
factors underlie this reluctance. The division of Philippine society, like
other peasant societies, into competing family, ethno-linguistic and regional
groups, reinforces individualism and impedes acceptance of common
goals for the nation. Similarly, powerful organized economic interest
groups (the sugar producers and other exporters, the importers, the local
manufacturers, the landlords, the Chinese and Western minorities) tend
to oppose any government activity which might run counter to their
particular interest. The groups which would have most to gain from active
government intervention on the side of the poor (labor and the peasantry)
6
are poorly organized, divided and inarticulate’ .
Het spel van het tweepartijenstelsel, sterk gesteund door de legitimerende invloed
tot behoud van het status quo die uitgaat van een zeer conservatieve katholieke
hiërarchie, heeft de maatschappelijke spanningen tot nog toe weten op te vangen.
Het clientilismo in de politiek zorgde ervoor dat de maatschappelijke groepen zich
overwegend verticaal opstelden, zodat de horizontale solidariteit tussen landbouwen industrieproletariaat organisatorisch zwak bleef. De modernisering van het land
heeft nu een begin ge-

6

J.J. Caroll & J.T. Keane, Philippine Social Conditions and the Church, in Solidarity,
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maakt met de aftakeling van deze traditionele bindingen, zonder deze evenwel
volledig te ontwrichten. Hierdoor komt een nog aarzelende horizontale solidariteit
los, een schuchter begin van klassebewustzijn in het landbouw- en
industrieproletariaat. De spanningen die nu zichtbaar worden, hebben echter een
nog meer ontvankelijke voedingsbodem in de middenklasse. Daarop komen we
straks terug.

Onderwijsstructuren
Inzake onderwijs vormen de Filippijnen een markante uitzondering in vergelijking
met andere ontwikkelingslanden. In de eerste plaats geniet een uitzonderlijk hoog
aantal mensen onderwijs: 10,2 miljoen van de 38 miljoen inwoners. Het onderwijs
slorpt 28 à 30% van het overheidsbudget op. Doch deze statistiek geeft slechts een
onvolledig beeld van de materiële inspanning die het land zich getroost: het
overheidsbudget bedraagt slechts 10% van het nationaal produkt, zodat 2,8 à 3%
van het nationaal produkt naar de officiëte financiering van het onderwijs gaat. Pater
7
Zwaenepoel noemt de steeds stijgende vraag naar onderwijs een nationale obsessie .
De overweldigende vraag wordt voor een groot deel opgevangen door het aanbod
van privé-instellingen, die scholen en universiteiten organiseren uit economisch
winstbejag. ‘The Philippines is probably unique in that the profit motive has been a
strong factor in the investment of private capital in educational institutions. The
Philippine passion for education has become a lucrative market and private education
is dominated by schools, colleges and universities that operate as profit-making
8
stock corporations and which actually declare dividends on their stock’ .
De verticale opbouw van de jaarklassen wijkt af van de structuur in West-Europa
en vele landen van Azië, zoals blijkt uit onderstaande tabel van het aantal studiejaren:
Lager

Middelbaar

1. In de meeste
instellingen

6

4

Voorbereidend tot
hoger
-

2. In enkele
instellingen

7

4

-

3. In overweging
voor de toekomst

6

3

2

Deze structuur heeft tot gevolg dat de meeste leerlingen hun post-secun-

7
8

P. Zwaenepoel, After the Hongkong ASAIHL Confab: Views and Comments, in The Saint
Louis Chronicle, Jan. 1971.
S.K. Rojas, Investment in Education: the Philippine Experience, in Philippine Journal of
Education, April 1964.
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daire studies aanvatten op de leeftijd van 16 jaar. Het middelbaar onderwijs is dus
minder solied uitgebouwd, zodat de eerste twee jaren universiteit of college
overeenkomen met de laatste jaren van het middelbaar in Europa. De universiteiten
en colleges herbergen daarenboven studierichtingen die in België ondergebracht
zijn in technische scholen, normaalscholen en dergelijke. Een vergelijking van de
universitaire bevolking met die in Europa moet daar dus wel rekening mee houden.
Een van de opvallende eigenschappen van het Filippijnse onderwijs is de
institutionele versnippering. Deze is grotendeels te wijten aan het feit dat de overheid
het initiatief vrij gelaten heeft aan de privé sector. Van de 700.000 Studenten aan
colleges en universiteiten zijn 90% ingeschreven in 37 vrije universiteiten en
honderden colleges. De spreiding over de officiële en de vrije instellingen is als
volgt:

lager

vrij onderwijs
5%

officieel onderwijs
95%

middelbaar

79%

21%

college en universiteit

83%

17%

speciaal onderwijs

99%

1%

Er zijn wel enkele confessionele (katholieke, protestantse) instellingen, maar veruit
de meeste zijn niet-confessionele scholen, de zogenaamde ‘diploma mills’. In het
vrije onderwijs zijn 73% van de lagere scholen, 49% van de middelbare, 66% van
de post-secundaire en 100% van de speciale scholen niet-confessionele instellingen.
Een typisch Filippijns fenomeen is de ‘barrio high school’: middelbare scholen die
sinds 1964 in sommige steden en gemeenten opgericht zijn door ouders en door
die ouders zelf gefinancierd worden. Een bijkomend kenmerk van het onderwijsbestel
is de hoge graad van polarisatie in de universitaire bevolking: van de 41 universiteiten
zijn er 16 gevestigd in de agglomeratie Groot-Manila, met 60% van de totale
universitaire bevolking.
Een grondige analyse van dit onderwijsbestel is in dit korte bestek niet mogelijk. De
vermelde structuurgegevens laten echter duidelijk zien dat de Filippijnen gekozen
hebben voor een ongebreidelde kwantitatieve expansie, veelal ten koste van de
kwaliteit van het verstrekte onderwijs. Het aantal Studenten is indrukwekkend: de
Filippijnen hebben na de VS de hoogste post-secundaire scolariteitsgraad ter wereld.
Vele gezinnen ontzeggen zich noodzakelijke consumptiegoederen om hun kinderen
toch maar naar een ‘diploma-fabriek’ te kunnen sturen. Op de arbeidsmarkt ligt de
vraag naar universitair afgestudeerden echter veel lager dan het aanbod, zodat de
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werkloosheidscoëfficiënt onder deze afgestudeerden veel groter is dan onder de
ongeschoolden:

zonder scholing

tewerkgesteld
16,9%

werkeloos
5,8%

lagere studies

62,8%

52,5%

middelbare studies

14%

30,8%

post-secundaire vorming

6,3%

10,9%

Hier komt een ongerijmdheid tot uitdrukking in de nationale doelstellingen: de
natie is wel bereid offers te brengen om gediplomeerden af te leveren, niet echter
om de offers te brengen die leiden tot evenwicht op de arbeidsmarkt. Natuurlijk is
het onevenwicht op de intellectuele arbeidsmarkt te wijten aan een complex geheel
van factoren. Werkgevers vinden de weddeaspiraties van de gediplomeerden te
hoog voor de kwaliteit die ze te bieden hebben. De afgestudeerden van hun kant
vinden dat ze te weinig betaald worden in vergelijking met wat ze zelf voor hun
studies hebben betaald. Doordat het aanbod te groot is, is hun
onderhandelingspositie zwak; vele van de besten, vooral geneesheren en verplegend
personeel, verlaten dan ook het land.
Het uitzonderlijk hoge aspiratieniveau van het Filippijnse volk wat formele scholing
betreft, samen met een geringe waardering van de handenarbeid, heeft in de
technische opleiding een aanzienlijke beroepsafvloei naar witteboord-carrières tot
gevolg. De scholing wordt vooralsnog te veel ervaren als een instrument van sociale
mobiliteit - opklimmen op de sociale ladder met behulp van het diploma als
statussymbool - en te weinig als een instrument van economische en sociale
ontwikkeling. Aangezien het aanbod van afgestudeerden, opgesplitst naar
studierichting, onvoldoende overeenkomt met de vereisten van de arbeidsmarkt die hoofdzakelijk bepaald wordt door de economische ontwikkeling - is te vrezen
dat een ongeplande expansie steeds meer disfunctioneel wordt. Een toenemende
intellectuele werkloosheid of een te aanzienlijke materiële onderwaardering van
gediplomeerden op de arbeidsmarkt zou wel eens vreemde gevolgen kunnen hebben
op politiek vlak. Indien de sociale mobiliteitsaspiraties van de gediplomeerden te
sterk gefrustreerd worden door het heersende vergoedingssysteem op de
arbeidsmarkt, kan deze middenklasse-elite een vruchtbare voedingsbodem worden
voor een ideologische radicalisering.
Tegenover de ongebreidelde expansie van bepaalde privé-instellingen (de ‘diploma
mills’), die lage inschrijvingsgelden combineren aan lage kwaliteit en vooral
studierichtingen omvatten met een geringe kostencoëfficiënt per afgestudeerde
(humanities, human sciences, business schools, teachers
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schools), staan enkele elite-scholen die kwaliteit bieden, maar hoog inschrijvingsgeld
eisen. De laatste formule bewerkt een selectie ten koste van de sociale recrutering;
de ‘diploma mills’ zijn onhoudbaar in hun huidige structuur en opzet.
Dit verslag wekt misschien een zeer negatieve indruk. Zoals de meeste rapporten
trekt het vooral de aandacht op wat schort aan het systeem. Er zijn in het Filippijnse
onderwijsbestel echter ook vele positieve punten te vermelden: vooral de inzet van
vele onderwijskrachten met schamele middelen en het intense verlangen van dit
volk naar kennis. Sommige universiteiten en faculteiten hebben zich opgewerkt tot
Europees niveau. In de toekomst moet echter meer aandacht geschonken worden
aan een meer planmatige uitbouw van het onderwijs, zowel op kwalitatief als op
kwantitatief vlak.

Er broeit iets in de Filippijnen
Vanaf onze eerste dag in Manila werden we reeds het groeiend onbehagen gewaar
dat de Filippijnse samenleving sinds enkele jaren kenmerkt en dat vooral sinds
januari 1970 intens geworden is. Een overheidsmaatregel m.b.t. de petroleumprijzen
en taksen had een staking in het openbare vervoer (taxis en bussen) uitgelokt en
men vreesde solidariteitsdemonstraties van de Studenten. Een kort verblijf volstaat
natuurlijk niet om alle facetten te vatten van de complexe problemen waarmee de
Filippijnse samenleving geconfronteerd wordt. De volgende overwegingen kunnen
dan ook niets meer bieden dan het schematisch inzicht van een outsider.
Het is onze mening dat in de Filippijnen, zoals trouwens in heel de wereld, een
radicalisering van de elites plaatsgrijpt, die des te acuter en virulenter kan worden
naarmate zij een voedingsbodem vindt in de sociale, economische en politieke
infrastructuur van het land. Het komt ons voor dat de objectieve gegevens (de
sociaal-economisch-politieke ingrediënten) voor een conflictuele opstelling van
groepen in de Filippijnse samenleving al enkele jaren latent aanwezig zijn, maar
het conflict manifesteert zich vooral in het openbaar en wordt als bewust fenomeen
ervaren sinds de recente ideologische verharding van enkele linkse bewegingen
en van een deel van de middensectoren.
Onder de objectieve gegevens die als voedingsbodem van het conflict kunnen
fungeren, zijn vooral de volgende dementen te vermelden:
1. Steeds meer individuen worden langzaam uit de micro-sociale relaties van de
grootfamilie en hun regionale inkapseling losgeweekt onder invloed van de sociale
en economische modernisering, die op sommige traditionele relaties ontwrichtend
en relativerend werkt. Dit is vooral zo voor de vol-
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ledig en half verstedelijkte middenstand, die in toenemende mate mobiliseerbaar
wordt voor horizontale, klassebewuste solidariteit.
2. De economische groei, de kosten en de voordelen ervan zijn zeer onevenwichtig
verdeeld over de verschillende sociale groepen en nogal ongelijk gespreid over de
onderscheiden regio's van het land.
3. De enorme expansie van het onderwijs en de sociaal-economische
modernisering roepen een nieuwe politiek-bewuste cliënteel in het leven, die zich
slechts node, en veelal om den brode, laat vangen in de traditionele invloedssfeer
van de politieke bazen. Een nieuwe politieke cliënteel, bewust van haar mondigheid,
maar gefrustreerd door haar marginaliteit in het bestaande oligarchisch systeem,
wordt kwantitatief belangrijk en is latent beschikbaar voor een nieuwe
machtsverdeling door meer participatie aan het beleid. De materiële en vaak sociale
deprivatie die sommige afgestudeerden op de arbeidsmarkt ervaren, verlevendigen
de zucht naar hervorming en naar een meer beleidsgeoriënteerde aanpak van
problemen. De situationele instelling van de bewindvoerders, hun soepel omwerpen
van allianties alsook hun gemis aan visie wordt door de middenklasse als een
ontaarde vorm van parlementair bestel ervaren.
4. Het relatieve succes van sommige microprojecten in de ontwikkeling van het
land: gemeenschapsontwikkeling, coöperatieve uitbouw, kredietverenigingen en
landhervorming. Deze inspanningen worden vaak voorafgegaan door vorming van
animatoren, doch blijven meestal georiënteerd op beperkte objectieven; ze slagen
daarom doorgaans beter in hun ‘bewustzijnsverruimende’ rol (zelfs de landbouwers,
die nochtans oerconservatief zijn en zeer wantrouwig, gaan een vaag idee krijgen
9
dat het anders kan ) dan dat ze behoeften echt bevredigen of problemen echt
oplossen.
5. De traditionele legitimerende invloeden verschralen, zowel op religieus als op
politiek vlak. De uitbreiding van het onderwijs en de sociale en economische
modernisering bewerken een enorme schaalvergroting en intensifiëren de
geografische en ideologische mobiliteit. De door traditie gereïficeerde structuren
worden beweeglijk. Het is alsof nieuwe wijn in oude zakken wordt gegoten. Voorlopig
kan de kerkelijke hiërarchie, waarvan de top zeer conservatief is, nog bogen op de
autoritaire relaties die heel het Filippijnse sociale en politieke leven kenmerken. Het
valt nochtans te betwijfelen of een theologie die het status quo legitimeert lang stand
zal kunnen houden tegen de nieuwe ‘politieke’ theologie met haar
maatschappijkritische instelling.
6. De aanwezigheid van de V.S., de bijzondere rechten die de V.S. in het land
genieten, zowel op economisch als op militair gebied, herleiden de

9
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Filippijnen tot een in hoge mate gesatelliseerde pion in de Amerikaanse
machtsstrategie in Zuid-Oost-Azië. Deze toestand maakt dat het reeds intense
nationalisme sporadisch omslaat in virulente ‘yankee-fobie’. De V.S. worden vaak
de zondebok van vermeende of reële manipulatie. Aangezien de Verenigde Staten
tevens als symbool gelden van de macht van het kapitalisme heeft het onbehagen
rond de nationale problemen zich voorlopig vastgezet en afgereageerd op het
externe doelwit.
Al deze objectieve gegevens waren in mindere of meerdere mate al jaren lang
aanwezig. Maar recente gebeurtenissen hebben ze in het nationale bewustzijn op
10
de voorgrond gebracht . De wereldgolf die men kan opvatten als een sociale
beweging van radicalisering van de elites, heeft ook de Filippijnen bereikt en zoals
in Japan vindt ze er een gunstige voedingsbodem om zich uit te zieken. In een land
waar het geweld van rivaliserende maffia's tot het cultuurpatroon behoort, dreigt dat
geweld nu een ideologische legitimering te krijgen met fasciserende inslag.
De speerpunten van deze beweging zijn zowel extreem linkse als midden-radicale
kernen. De extreem linkse groep wordt vooral gesymboliseerd door de
communistische ‘Kabataang Makabayan’. Volgens goede bronnen beschikken zij
over een kleine maar trefzekere landelijke en stedelijke guerilla. Het radicale midden
omvat de kernen of gedeelten van de volgende groeperingen: National Union of
Students of the Philippines, Khi Rho, Young Christian Socialists, Christian Social
Movement, Christian Life Communities. Deze groepen sturen niet zozeer aan op
geweld als wel op bewustzijnsvorming en aanklacht van wantoestanden. Voorlopig
zijn er geen aanduidingen dat er pogingen zijn tot partijvorming. Hun basisprogram
stelt de sociale rechtvaardigheid in de ontwikkeling centraal, waarbij gestreefd wordt
naar ‘a more equitable sharing within the nation of both the costs and the rewards
of economic development’. Zij nemen geen genoegen met de traditionele sociale
actie van de kerkelijke of kerkelijk geinspireerde instanties zoals
gemeenschapsontwikkeling, coöperatieven en kredietverenigingen. Volgens deze
radicale kringen blijft deze sociale actie neutraal op ethisch vlak en streeft ze slechts
beperkte objectieven na. Zoals zij het zien zou de kerkelijke hiërarchie de
onevenwichtige en sociaal onrechtvaardige ontwikkeling openbaar aan de kaak
moeten stellen.
De strategie van de christelijke instellingen zou op de volgende beginselen dienen
te berusten: 1) De menselijke behoeften staan centraal in de ontwikkeling; de sociale
rechtvaardigheid (met distributieve inslag) heeft voorrang op snelle economische
groei; 3) offers en voordelen van de ontwikke-
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ling, alsook de politieke macht, dienen evenredig verdeeld over alle sociale groepen.
De kerk dient dit te realiseren zelfs op gevaar af de ‘gelovigen’ te splitsen in voor en tegenstanders. Van de christelijke onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze
de elite voorbereiden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ieder onbevooroordeeld getuige zal ermee instemmen dat deze beweging een
fris en nieuw geluid laat horen. Nochtans vallen deze ideeën niet steeds in goede
aarde. Toen de Laymen for Post Vatican II Reforms (Lapviir) in 1969 aan de kardinaal
van Manila een protestbrief overhandigden, werden zij gebrandmerkt als
‘communisten’.
Voorlopig vormen deze radicale hervormers nog een zeer kleine minderheid. Hun
invloed is nochtans veel belangrijker dan hun numerieke aanhang. Hun actie en
ideeën hebben immers een bewustzijnsverruimende invloed op de zogenaamde
zwijgende meerderheid. Velen die niet tot hun groep behoren, komen gedeeltelijk
in de ban van hun ideeën. Een overwegend christelijk land als de Filippijnen krijgt
ook vele ideeën ingeënt via de jonge clerus (nationaal zowel als buitenlands) en de
leken die in het buitenland studeren en die de geest van de ‘politieke’ theologie
meebrengen. Natuurlijk zullen ook hier fouten begaan worden. Het ware nochtans
te hopen dat de kerkelijke hiërarchie vroeg of laat haar gezag aanwendt om een
fundamentele maar graduele hervorming te schragen, liever dan te dralen tot de
revolutionaire verharding onvermijdelijk wordt.
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Het XXIVe Partijcongres van de Communistische Partij van de
Sovjet-Unie II
30 maart tot 9 april 1971
L.L.S. Bartalits
De Sovjet-Unie bevrijdde zich na de Tweede Wereldoorlog uit haar internationale
isolement en is een wereldmogendheid geworden. De revolutie van het proletariaat
als instrument van het streven naar de wereldrevolutie moest wijken voor
wereldmogendheidsambities en de daarmee gepaard gaande wereldwijde
verantwoordelijkheid voor de handhaving van de vrede. Dienovereenkomstig hebben
de leiders van het Kremlin in de loop der jaren de Messiaanse opdracht van het
internationale communisme prijsgegeven voor een pragmatische aanpassing aan
tijd en omstandigheden. Deze politieke heroriëntatie van de Sovjet-Unie had o.m.
tot gevolg enerzijds de aanvaarding van de mondiale politieke en militaire uitdaging
van de Verenigde Staten en anderzijds de splitsing in de communistische
wereldbeweging.

Brezjnev en de problemen van de Sovjet-Unie
Het referaat van Leonid Brezjnev, de secretaris-generaal van de Sovjet
communistische partij, op het XXIVe partijcongres, deed zichtbare pogingen om de
belangrijkheid van de drie grote crises voor Moskou en de communistische
wereldbeweging sinds het XXIIIe partijcongres, de bezetting in augustus 1968 van
Tsjechoslowakije, het militaire conflict in 1969 met de Chinese Volksrepubliek langs
de Oessoeri en de opstand van de Poolse arbeiders in december 1970, te
1
minimaliseren . In zijn terugblik op de binnenlands-politieke ontwikkeling gaf Brezjnev
toe dat niet alle door het XXIIIe partijcongres gestelde doelstellingen en beslissingen
2
werden bereikt, resp. verwezenlijkt .
Wat de economische vooruitzichten van de Sovjet-Unie betreft, herhaalde de
secretaris-generaal wat men sedert de publikatie van het nieuwe vijf-

1
2

Zie voor het eerste deel van deze bespreking: Streven, mei 1971, pp. 809-820.
Cf. Neues Deutschland, 31 maart 1971.
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jaren-plan-ontwerp op 14 februari 1971 ongeveer wist. n.l. een aanzienlijke verhoging
van de produktie der consumptiegoederen. De sinds oktober 1964 heersende
partijleiders beloven geen gouden bergen maar een regelmatige verbetering van
het levensniveau. Hun werkwijze is in ieder geval realistischer dan die van
Chroesjtsjov. Deze politiek zou aandacht en zelfs sympathie verdienen als de
Sovjet-leiders zich wat bescheidener tegenover de buitenwereld toonden. Maar zij
kunnen vermoedelijk niet nalaten, getrouw aan de oude Russische tradities, lessen
aan de wereld uit te delen, om te beginnen aan de socialistische broederlanden.
Bovendien gevolg van een byzantijnse interpretatie van de
wereldmogendheid-verantwoordelijkheid en de diep gewortelde dogmatische tradities,
heeft het Kremlin het politieke denken niet alleen in eigen land gesteriliseerd maar
ook in de Oosteuropese staten.
Dat de intellectuele sclerose in de Sovjet-Unie een vergevorderd stadium heeft
bereikt, manifesteerde zich toen twee vertegenwoordigers van de schrijvers en de
kunstenaars tijdens het partijcongres het woord voerden. Tsjakowski, de
hoofdredacteur van de Literatoernaya Gazeta, zei alleen wat men van zulk een
functionaris mocht verwachten. De ander, de bekende romanschrijver Sjolokow,
maakte grapjes ten koste van zijn minder gewaardeerde collega's, maar lanceerde
geen enkel nieuw idee en hield allerminst een pleidooi voor degenen die op eigen
risico nieuwe literaire paden wilden bewandelen.
Eén thema werd door vrijwel alle Sovjet partijfunctionarissen die tijdens het congres
hebben gesproken, naar voren gebracht: de ideologische vorming en werking van
de partijleden en de Sovjetburgers. Door verschillende sprekers, waaronder Brezjnev
en de Nobelprijswinnaar Sjolokow, werd om maatschappelijke uitstoting gevraagd
van kunstenaars die de ideologische vijanden hielpen tegen het socialisme te
vechten. Brezjnev keerde zich in het bijzonder tegen Solzjenitsyn, zonder hem
nochtans bij naam te noemen.
Het leiderscollectief heeft, dank zij een uiterst voorzichtige politiek, zowel de
monstruositeiten uit Stalins tijd als de wanordelijke bedrijvigheid uit de periode
Chroesjstsjov weten te vermijden. De verkozen weg heeft echter een groot nadeel:
hij leidt niet naar vernieuwing van het kader en verergert de sclerose. Het is waar
dat er niet zoveel middelen zijn om een leiding voortdurend te vernieuwen. Stalin
zocht het in bloedige, permanente zuiveringen. Chroesjtsjov trachtte het beginsel
van regelmatige wisseling in te voeren. Brezjnev weet echter kennelijk niet zo goed,
3
hoe hij mensen die geen zware fouten hebben gemaakt, aan de kant moet zetten .

3

Cf. The Times, 7 april 1971.
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Redevoering van Kosygin
In tegenstelling tot Brezjnev beoordeelde Kosygin de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie
tijdens de afgelopen jaren wezenlijk positiever. De ministerpresident zei dat de
essentiële sociaal-economische en politieke doelstellingen van het achtste
vijfjaren-plan, zoals deze door het XXIIIe partijcongres waren aangegeven, met
succes verwezenlijkt waren. De socialistische democratie heeft zich verder ontwikkeld
en de efficiency van de maatschappelijke produktie werd groter. Tegelijkertijd
lanceerde hij nieuwe economische hervormingsplannen. Door middel van
concentratie van de produktie in grote eenheden tijdens het nieuwe vijfjaren-plan
4
zal een verbetering van de beheersstructuren voor de economie bereikt worden .
Vervolgens kondigde hij onder andere aan dat over vijf jaar de industriële produktie
5
van de Sovjet-Unie dubbel zo hoog zal zijn als in 1965 . Een plan voor de bouw van
atoomcentrales zal worden uitgevoerd. Veel aandacht zal worden besteed aan die
bedrijfstakken die de technologische vooruitgang bepalen. Deze zijn volgens Kosygin:
6
de chemische industrie, de instrumentenbouw en de computerindustrie . Aansluitend
vergeleek hij de verdubbeling van de industriële produktie in tien jaar tijds in de
Sovjet-Unie met de economische ontwikkeling in het Westen. Volgens hem deden
de Verenigde Staten achttien jaar over een verdubbeling van de produktie,
Groot-Brittannië twee-en-twintig jaar en de Duitse Bondsrepubliek elf jaar. In de
Sovjet-Unie steeg de industriële produktie tijdens de afgelopen vijf jaar reeds met
7
ongeveer vijftig procent . Niettemin verwachtte Kosygin nog een lange strijd op het
gebied van de economische wedloop tussen beide tegenover elkaar staande
8
maatschappelijke systemen .
De Sovjet-Unie weigert de Europese Economische Gemeenschap te erkennen als
9
een realiteit en als een mogelijke handelspartner van het socialistische blok . Een
van de blijvende bezwaren van het Kremlin tegen de E.E.G. is dat zij een gesloten
blok vormt. Wat de Sovjet-Unie daarentegen wenst is een brede ontwikkeling van
multilaterale economische banden,

4
5
6
7
8
9

Cf. Die Zeit, 16 april 1971.
Cf. The Times, 7 april 1971.
Cf. Le Monde, 7 en 8 april 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 april 1971.
Cf. Neues Deutschland, 7 april 1971.
Niettemin heeft Kosygin als doelstelling van het negende vijfjaren-plan op het gebied van de
buitenlandse handel een uitbreiding van de economische betrekkingen met West-Europa en
de Verenigde Staten bepleit.
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10

zonder enige discriminatie . De omvang van de economische betrekkingen met het
Westen zou nog belangrijker kunnen zijn, als het mogelijk zou zijn opbouwende
stappen te nemen om vitale problemen op te lossen welke de internationale situatie
thans gecompliceerd maken.
Over de handel van de Sovjet-Unie met de Verenigde Staten zei ministerpresident
Kosygin dat deze meer in overeenstemming met het economische potentieel van
11
de twee landen zou moeten worden gebracht . Meer nog dan de Westeuropese
wordt de Amerikaanse handel met de Sovjet-Unie beperkt door politieke maatregelen.
De laatste tijd gaan er in politieke kringen te Washington stemmen op om aan die
12
beperkingen een einde te maken . Onder andere hebben de ministers Rogers en
Stans een denkbeeld gelanceerd ook de landen van het Sovjetblok te laten vallen
13
onder de meestbegunstigingsclausule . President Nixon zou echter van mening
zijn, dat een dergelijke commercieel tegemoetkomende houding ten aanzien van
de Sovjet-Unie pas aan de orde zou kunnen komen nadat de leiders van het Kremlin
op hun beurt meer tegemoetkoming zouden hebben getoond inzake de besprekingen
14
over de strategische wapens en het conflict in Vietnam .

Nationalistische tendensen in de Sovjet-Unie
Kosygins redevoering onthulde het bestaan van een nieuwe groep mededingers in
de strijd om de nationale middelen. Dit zijn de verschillende Sovjetrepublieken. Een
aantal van deze republieken hebben de afgelopen decennia al strijd gevoerd om
voor landbouw en industrie bestemde gelden, maar tijdens de laatste jaren intenser
dan ooit te voren. Kosygin verklaarde

10

11
12

13
14

Een dergelijke discriminatie vreest de Sovjet-regering als gevolg van het streven om binnen
het kader van de EEG te komen tot een gemeenschappelijke handelspolitiek jegens de landen
van het Oostblok. Een gemeenschappelijke EEG politiek ten aanzien van de Sovjet-Unie en
andere socialistische landen bestaat nog niet, hoewel zij door het verdrag is voorgeschreven
per 1 januari 1970, voornamelijk als gevolg van de Franse wens en die van de Duitse
Bondsregering de commerciële betrekkingen met de socialistische landen voorlopig nog op
bilaterale basis te regelen. Die mogelijkheid bestaat nog, krachtens een besluit van de raad
van Ministers, tot eind 1972, maar dan moet de gemeenschappelijke handelspolitiek er komen,
ook ten aanzien van de socialistische landen.
Cf. Financial Times, 8 april 1971.
Een praktische neerslag heeft dit streven gevonden in een wet die de uitbreiding van de
buitenlandse handel tot doel heeft door meer bevoegdheden te geven aan de
Export-Importbank. Een van de bepalingen is dat restricties worden opgeheven op leningen
en garanties voor leveringen aan de Oosteuropese landen.
Deze houdt in, dat aan de produkten van een bepaald land geen hogere invoerrechten worden
opgelegd dan aan die van andere landen die onder deze clausule vallen.
Cf. Handelsblad - NRC, 8 april 1971.
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slechts dat de juiste verdeling van de industrie over de Sovjet-Unie een noodzakelijke
15
voorwaarde is voor de vervulling van de Leninistische nationaliteitspolitiek . Deze
mededeling van de ministerpresident impliceert echter dat de verschillende
nationaliteiten in de Sovjet-Unie niet tevreden zijn over hun aandeel. Een rationele
verdeling van de financiële middelen zou volgens Kosygin de belangen van de
republieken en die van de Sovjet-Unie als geheel op juistere wijze met elkaar
combineren. Maar wie zal bepalen wat het meest rationeel is? Deze vraag wordt
16
door Victor Zorza in The Guardian gesteld .
Sommige van de grootste Sovjetrepublieken, zoals bijv. Oekraïne, zullen de
beslissingen van de Kremlinbureaucratie niet zonder slag of stoot accepteren. De
Oekraine is een van de vier republieken wier industrieel groeitempo in het nieuwe
vijfjaren-plan beneden het landsgemiddelde ligt. Dit zou wel een van de redenen
kunnen zijn voor de koele houding van de Oekrainse partijleider en Politburo-lid
17
Sjelest tegenover Brezjnev en Kosygin . Vorig jaar verklaarde Sjelest, dat Oekraine
meer elektriciteit produceerde dan Frankrijk, meer ijzererts dan de Verenigde Staten
18
en bijna evenveel staal als Groot-Brittannië en Frankrijk tezamen . Andere Oekrainse
leiders hebben duidelijk gemaakt dat in hun land bijna de helft van de staalproduktie
der Sovjet-Unie wordt vervaardigd. De partij - en regeringsleiders in Kiew wezen
ook bij herhaling op het grote aandeel van de Oekraine in de agrarische en industriële
19
produktie van de Sovjet-Unie . Vermoedelijk naar aanleiding van deze en andere
beweringen en opmerkingen van de Oekrainse leiders leverde de Prawda kritiek
op de overaccentuering van de rol van de eigen republiek in de nationale produktie
20
van de Sovjet-Unie . In zijn referaat voor het partijcongres heeft Brezjnev
maatregelen tot verdere perfectionering van de partij-organisatie en tot krachtiger
21
doorzetting van het centrale bestuur aangekondigd . Zulke maatregelen, die onder
andere een betere bestrijding van de intellectuele oppositie en andere
‘Auflockerungstendenzen’ in de Sovjet-Unie moeten dienen, betreffen ook steeds
een oud probleem van de U.S.S.R., namelijk het nationalisme van de regionen die
eens als gelijkberechtigde partner in de Sovjet-Unie waren opgenomen en sindsdien
permanent om de handhaving van hun zelfstandige cultuur tegen de
Russificatietendensen moeten vechten.

15
16
17
18
19
20
21

Cf. Magyar Szó (Novi-Sad), 9 april 1971.
Cf. The Guardian, 7 april 1971.
Cf. Politica (Zagreb), 5 april 1971.
Cf. Le Figaro, 25 maart 1971.
Two Years in Soviet Ukraine. A Canadian's personal account of Russian oppression and the
growing opposition, Toronto, 1970.
Cf. Borba (Belgrado), 23 maart 1971.
Cf. Neues Deutschland, 31 maart 1971.
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Machtsverschuiving ten gunste van Breznjev?
De namen van de herkozen leden van het Politburo werden opgesomd in een andere
volgorde dan voorheen het geval was. Als de eigenlijke topleiders van de Sovjet-Unie
blijven Brezjnev, Podgorny, Kosygin en Soeslov, waarbij echter minister-president
Kosygin niet langer op de tweede, maar op de derde plaats werd genoemd. Een
opvallende degradatie is de terugplaatsing van Woronow en Sjelepin op de tiende
en elfde plaats. In deze wijziging op de ranglijst van de Politburo-leden ziet Victor
Zorza ‘the outward expression of a complex process, which may be turning political
administration in the Sowjet Union, so often reminiscent of the brutal power struggles
22
fought by medieval barons, into a more civilised form of government’ .
De tweeënzeventigjarige Pelse is voorzitter van de partij-controle-commissie
gebleven. Deze Commissie vormt de zgn. partijpolitie en partijrechtbank, die de
geheime partijarchieven bewaart en bij de in vooruitzicht gestelde vervanging van
de partijboekjes der leden een belangrijke rol zal spelen. De door Brezjnev
aangekondigde partijzuivering is echter vermoedelijk bij velen op tegenstand gestuit.
Op het partijcongres hebben namelijk slechts twee sprekers op dit plan gereageerd.
In het Politburo zijn de niet-Russische nationalisten - die reeds meer dan de helft
van de bevolking der USSR uitmaken - sterker vertegenwoordigd dan voorheen.
Met Podgorny, Polanski, Sjelest en Sjtsjerbitski zijn in het Politburo vier Oekrainers.
Bij dit aantal moeten echter ook Brezjnev en Kirilenko geteld worden, omdat zij
geruime tijd in Oekraine werkzaam waren. Mazoerov en Koenajev zijn resp. in
Bjelo-Rusland en Kazackstan geboren, terwijl Pelse afkomstig is uit Letland.
Bovendien zijn er drie niet-Russen kandidaat-leden van het Politburo.
Door opneming van vier nieuwe leden vond een zekere verjonging van het
Politburo, van 64 op 61 jaar, plaats. Het aantal mogelijke opvolgers uit de na de
oktoberrevolutie geboren generatie werd vergroot. Sjtsjerbitski en Koenajev waren
reeds met Brezjnev verbonden toen deze eerste-secretaris in Oekraine en in
23
Kazakstan was . Grisjin, die in september 1967 als vakbondsvoorzitter door Sjelepin
werd vervangen, leidt sindsdien de machtige en centrale partijorganisatie van
Moskou. Hij wordt in Franse communistische kringen als de coming man beschouwd
24
en dankt zijn carrière aan Brezjnev . De voor landbouwaangelegenheden
verantwoordelijke se-
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23
24

Cf. The Guardian, 14 april 1971.
Isaac Deutscher, Russia, China, and the West. A Contemporary Chronicle 1953-1966, London,
1970.
Cf. L'Humanité, 14 april 1971.
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cretaris van het Centraal Comité, Koelakov, kreeg zijn beloning voor de uitvoering
van Brezjnevs landbouwpolitiek. Hij versterkt de zgn. ‘Agrar-Lobby’ in de
25
partijleiding .
Niemand is op het XXIVe partijcongres van de topleiding uitgesloten. Maar ook
geen nieuwe man slaagde erin tot de top van de macht op te stijgen. De legerleiding,
die in de laatste tijd op de uitoefening van grote invloed op de beslissingen van de
26
partij - en regeringsleiders had aangedrongen , is door niemand in het politburo
vertegenwoordigd. De partijleiding schijnt dus verder stabiel te blijven. Zij slaagde
er zelfs in de bijeenroeping van het partijcongres voortaan in plaats van vier om de
vijf jaar te doen plaatsvinden. Zoals bekend in de geschiedenis van de Sovjet
communistische partij, werden uitbreidingen van het politburo over het algemeen
27
benut om de tegenspelers van de secretaris-generaal uit te schakelen . Daarom
laat de door Brezjnev doorgevoerde verhoging van het aantal politburoleden
vermoeden dat binnen niet al te lange tijd wellicht veranderingen in de topleiding
van de Sovjet-Unie zullen plaatsvinden.

Toenemende invloed van het partijapparaat tegenover de staatsorganen
Naast de toeneming van Brezjnevs politieke macht werd ook het partijapparaat
28
tegenover de staatsorganen versterkt . Een grotere invloed van de partij betekent
tegelijkertijd echter een sterkere ideologisering van de Sovjet binnen - en
buitenlandse politiek. In dit verband was dan ook de uitspraak van minister Gromyko
geen toeval, Hij verklaarde dat ‘de ideologische strijd geen vrede en geen
29
wapenstilstand kent’ . De Sovjet-Unie streeft dus naar geregelde verhoudingen op
het terrein van de tussenstaatse betrekkingen met de kapitalistische landen en wil
tegelijkertijd de strijd consequent voortzetten op het gebied van de ideologie zowel
binnen als buiten het socialistische blok. Dit houdt onder andere in: op het gebied
van de ideologie geen fraternisering met het Westen, onderdrukking van de
revisionistische tendensen in de Warschaupactlanden en bestrijding van het
sociaaldemocratisme in Oost-Europa. In plaats van opening naar het Westen of een
vergelijk met de kapitalistische landen schijnt veel belangrijker te

25
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Cf. Vjesnik (Zagreb), 13 april 1971.
Cf. Cahiers du Communisme, maart 1971, pp. 23-23.
J.F. Brown, The New Eastern Europe: The Khruschev Era and After, New York, 1966; Z.K.
Brezezinski, The Soviet Bloc - Unity and Conflict, Harvard, revised and enlarged edition, 1967.
Bernd Nielsen Stokkeby, Einspänner für Breschnew, in Die Weltwoche, 16 april 1971.
Cf. Neues Deutschland, 4 april 1971.
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zijn de voortzetting van de bewapeningswedloop. Veel belangrijker dan politieke
arrangementen met het Westen schijnt het behouden van de Sovjet machtsposities
in Europa te zijn en de bestrijding van de symptomen van ‘Aufweichung’ binnen het
socialistische blok. De problemen van de absolute heerschappij maken ten Oosten
van de demarcatielijn machtsvertoon van de Sovjet-Unie noodzakelijk. Daarom kan
men moeilijk hopen dat een Berlijn-regeling en daarmee parallel een werkelijke
ontspanning tussen Oost en West binnen afzienbare tijd bereikt kan worden. Dit
immobilisme der Europapolitiek van het Kremlin is ongetwijfeld verbonden met de
zgn. ‘Zweifrontensituation’ waarin de Sovjet-Unie tussen de Oessoeri en de Elbe
30
was geraakt .

Europese Veiligheidsconferentie
Hoe is het mogelijk dat de Sovjet leiders tijdens de afgelopen vier à vijf maanden
blijk geven weinig geïnteresseerd te zijn in een ontspanning tussen Oost - en
West-Europa? In augustus 1970 had Brandt na zijn bezoek aan Moskou nog stellig
de indruk dat de Sovjet-Unie inzake West-Berlijn bereid was tot concessies. Thans
is de Bondsregering langzamerhand zover, dat zij toegeeft dat de leiders van de
D.D.R. erin zijn geslaagd de ‘Ostpolitik’ van Bonn af te remmen. Verleden jaar
negeerden de Sovjet en de Poolse regering niet alleen Ulbrichts eis geen verdragen
met Bonn te sluiten tenzij daarbij met zoveel woorden sprake zou zijn van een de
jure erkenning van de D.D.R. door de Bondsrepubliek, maar ook hun ‘oppositie’,
die van mening was dat alleen handhaving van het schrikbeeld van een
31
revanchistisch West-Duitsland het Sovjetblok bijeen kan houden . Bovendien
aanvaardde de Sovjet regering stilzwijgend de voorwaarde dat de verdragen niet
ter ratificatie aan de Bondsdag zouden worden voorgelegd totdat de
Viermogendhedenbesprekingen inzake Berlijn een bevredigend resultaat zouden
hebben opgeleverd.
Volgens Norman Crossland betekende echter de onrust in Polen verleden jaar
december een keerpunt. Vermoedelijk wist Ulbricht de Sovjetleiders te overtuigen,
dat de gebeurtenissen in Polen althans ten dele moesten worden toegeschreven
aan het aanvankelijk succes van de ‘Ostpolitik’. De veranderde Sovjet houding had
zijn weerslag op de Viermogendhedenbesprekin-
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Cf. Neue Zürcher Zeitung, 18 april 1971.
Tijdens het partijcongres is duidelijk gebleken dat dit standpunt thans niet meer representatief
is. De ‘neo-stalinistische’ waarschuwingen voor sociaal-democratie en de daarmee
samenhangende twijfel aan de waarde van het akkoord met Bonn vonden bij die gelegenheid
weinig of geen echo.
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gen te Berlijn. Deze waren reeds maanden slepende zonder dat opzienbarende
vooruitgang werd geboekt. Maar er bestond toch een min of meer redelijke hoop,
dat binnen het kader van de Sovjet definitie van West-Berlijn als een afzonderlijke
formatie binnen de D.D.R. en onafhankelijk van het omringende gebied, in de nabije
32
toekomst een of andere aanvaardbare oplossing kon worden bereikt .
Het immobilisme der leiders van het Kremlin betekent nog niet dat de ‘Ostpolitik’
mislukt is en dat zij geen belang zouden hechten aan een vastlegging van de
Europese status quo door middel van een Veiligheidsconferentie, alsmede van een
uitbreiding van de wetenschappelijke, culturele en economisch-technologische
samenwerking met het Westen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het op 12 augustus
1970 te Moskou ondertekende Verdrag tussen de Sovjet-Unie en de Duitse
Bondsrepubliek, ook al wordt het niet geratificeerd, de leiders van het Kremlin reeds
gebracht wat zij wensen. De Bondsregering heeft de bestaande grenzen erkend.
En van het standpunt dat men zich neerlegt bij de status quo in Europa kan de
regering in Bonn moeilijk terugkeren, zelfs al wordt het verdrag van Moskou nooit
geratificeerd. In het akkoord van Moskou werd de weg geopend naar
wetenschappelijke en economisch-technologische samenwerking. Gezien het feit
dat zowel de Bondsregering als de Sovjet-Unie aan zo'n samenwerking behoefte
33
hebben, valt deze moeilijk tegen te houden, ratificatie of niet .
Economisch-technologische en wetenschappelijke samenwerking waren juist de
onderwerpen die de Sovjet-leiders op een Europese Veiligheidsconferentie
verwezenlijkt wilden zien. Men kan volhouden dat het wel degelijk een verschil
uitmaakt of dergelijke overeenkomsten alleen met de Bondsrepubliek of met de
gehele westelijke wereld worden afgesloten. Volgens de Sovjetinterpretatie echter
vormde tot dusverre de politiek van de verschillende regeringen in Bonn het
belangrijkste struikelblok in een toenadering tussen de socialistische landen en
West-Europa. Daarom kan aan dit argument niet al te veel gewicht worden
toegekend. Een zekere vooruitgang van de ‘Ostpolitik’ blijft natuurlijk in het belang
van zowel Brandt als de Sovjetleiders. Vooral omdat de algemene indruk van de in
Den Haag gehouden ministeriële conferentie van de Westeuropese Unie was dat,
ondanks het feit dat de redevoeringen op het XXIVe partijcongres relatief conciliant
waren, de conferentie over Europese veiligheid geen voortgang gemaakt heeft.
Daarom komt, naast het blijven propageren van
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Cf. The Guardian, 15 april 1971.
Intussen hoopt men in Moskou en Oost-Berlijn de Bondsregering zover te krijgen dat zij het
met de DDR onderling eens wordt m.b.t. de kwestie West-Berlijn. Het doel van deze politiek
is een verzwakking van de positie der Westelijke mogendheden in Berlijn.
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een Europese Veiligheidsconferentie door Moskou, thans de nadruk weer op de
34
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en Polen te liggen . Met vooruitgang inzake
de regeling van de Berlijnse kwestie heeft Warschau tenslotte weinig te maken.

Een ‘incident’ als besluit en samenvatting
In de loop der jaren slaagde de aanvankelijk behoudende Brezjnev erin zich steeds
meer van het militair-industriële complex te distantiëren. Op het XXIVe partijcongres
steunde hij alle onderdelen van het nieuwe vijfjarenplan die de rol van dit
militair-industriële complex in het politieke en economische leven van de Sovjet-Unie
terugdrongen. Toch lopen de militairen en de lobby voor de zware industrie nog
geenszins op hun laatste benen. Twee passages uit Brezjnevs redevoering op het
partijcongres die duidelijk tegen hun belangen waren gericht, ontbraken in de door
de Prawda gepubliceerde tekst. De redacteurs van de Prawda hebben vermoedelijk
in opdracht van het Politburo deze passages uit Brezjnevs referaat gecensureerd.
De eerste tegen de ‘metal-eaters’ gerichte en niet in de Prawda afgedrukte
passage luidde als volgt: ‘Tijdens het XXIIIe congres, zoals u zich zult herinneren,
werd opgemerkt dat er in de Sovjet-Unie een zekere disproportie was ontstaan in
de ontwikkeling van de industrietakken die de produktiemiddelen voortbrengen
(Groep A) en die welke consumptiegoederen produceren (Groep B), hetgeen de
taak om de nationale welvaart op te voeren heeft bemoeilijkt. Daarom was in het
achtste vijfjarenplan neergelegd dat een aanmerkelijke toenadering van de
groeicijfers van beide takken moest plaatsvinden. In dit verband overtreft natuurlijk
het absolute produktie-volume van Groep A nu nog steeds aanzienlijk dat van Groep
B. Het aandeel van de produktiegoederen in de totale industriële produktie bedroeg
in 1970 74%, dat van de consumptiegoederen 26%’.
In de tweede, eveneens niet afgedrukte passage wilde Brezjnev benadrukken
dat de zware industrie in dienst moet staan van de consumptiegoederenindustrie
en haalde hiertoe de volgende woorden van Lenin aan: ‘Bij een fundamentele
analyse is de vervaardiging van produktiegoederen noodzakelijk verbonden met de
produktie van consumptiegoederen, omdat produktiegoederen niet om zichzelf
worden vervaardigd, maar alleen omdat
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De regering in Warschau heeft via zegslieden in Stockholm laten weten dat ze bereid is tot
ratificatie van het verdrag met de Bondsrepubliek nog voordat het verdrag tussen Bonn en
Moskou wordt geratificeerd. Cf. Neue Zürcher Zeitung, 17 april 1971.
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hoe langer hoe meer produktiegoederen nodig zijn in die takken van industrie die
35
consumptiegoederen vervaardigen’ . ‘Dit kameraden, is de definitieve instructie
36
van onze leider voor onze partij’ .
Wij weten de achtergronden van dit incident niet precies. Het weglaten van deze
passage door de Prawda en andere Sovjet persorganen kan ofwel het gevolg zijn
van sterke weerstanden van de kant van de ‘metal-eating’-fractie in het Politburo
en het centrale comité of is mogelijkerwijs veroorzaakt door het gevoel van de
meerderheid dat het niet verstandig zou zijn publiekelijk de mate bekend te maken
37
waarin tegenwoordig de Sovjet industrie afwijkt ten gunste van Groep A .
Indien de eerste veronderstelling juist is dan betekent dit zowel dat de militaire
leiders en consorten nog machtig genoeg zijn om de redevoering van de
secretaris-generaal te laten censureren, alsook dat Brezjnev er vermoedelijk toch
niet in slaagde zijn positie binnen het partij-apparaat aanzienlijk te verbeteren. In
ieder geval is het een gebeurtenis zonder precedent en van zeer grote politieke
betekenis.
Samenvattend kan op grond van de beschikbare gegevens worden vastgesteld,
dat het verloop van het congres veel aanwijzingen bevat voor een voortzetting van
de discussie over de principiële beleidspunten. De aanvaarding van deze debatten
binnen het Politburo wordt nog aan de buitenwacht onttrokken door de traditionele
geheimhouding in het Kremlin. Maar wanneer de nieuwe stijl ingang vindt, zal het
Centrale Comité vermoedelijk grotere invloed krijgen op het algemeen beleid van
de partij. Het centrale comité, uitgebreid van 195 tot 241 leden, vormt gewoonlijk
een klankbord voor de inzichten van het Politburo, maar in tijden van crisis is het
wel eens bijeengeroepen om de overwinning van een bepaalde vleugel in het
Politburo te bevestigen. Tenslotte, wanneer de oppositie binnen het Politburo
geïnstitutionaliseerd wordt, zal de gewoonte van politieke discussie ook ingang
vinden in het Centrale Comité. En de krachtsverhoudingen in dit comité zullen het
Politburo weer beïnvloeden.

35
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V.J. Lenin, Collected Works, deel 4, pp. 160-161.
Radio Free Europe Research. Communist Area. USSR: Party van 5 april 1971.
Idem.
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Misdadigers en hun slachtoffers
Victimologie: een nieuwe kans voor de criminologie
Steven De Batselier
In Nederland wordt op de begroting van 1972 een miljoen gulden uitgetrokken voor
een fonds waaruit slachtoffers van geweldmisdrijven een uitkering kunnen ontvangen.
De regering heeft zich akkoord verklaard met een desbetreffend wetsontwerp van
onderminister Wiersma van Justitie. Het gaat hierbij om de vergoeding van materiële
schade veroorzaakt door zwaar lichamelijk letsel, voorzover die schade niet op een
andere manier wordt vergoed. Naar aanleiding van dit wetsontwerp organiseerde
het ‘Criminologisch dispuut Dr. Nico Muller’ te Nijmegen op 26 -27 maart jl. een
congres over ‘Slachtoffers van delicten’, waarvan het opzet als volgt werd
geformuleerd:
‘Steeds vaker kan men via allerlei persmedia vernemen, dat ons huidig
strafrechtsysteem op vele punten tekort schiet. Tijdens ons congres willen wij een
van deze tekortkomingen aan de orde stellen. Het centrale thema is het slachtoffer
en zijn problematiek. Wij zijn van mening, dat dit onderwerp zich uitstekend voor
een veelzijdige benadering leent. Niet alleen is het slachtoffer zijn een juridisch,
maar evenzeer een schrijnend maatschappelijk probleem. Als wij zien, dat aan de
dader - terecht - alle aandacht wordt besteed, dan is het des te treuriger om te zien,
hoe wij het slachtoffer in de kou laten staan. Wanneer wij aanvaarden, dat de
delinquent mede een produkt is van zijn opvoeding en milieu, dan is er ook een stuk
maatschappijschuld en dient de gemeenschap niet slechts zorg te dragen voor de
dader, doch ook en zeker in niet mindere mate voor het slachtoffer. Het is dan ook
de vurige wens van de congrescommissie, dat dit congres een aanzet zal zijn tot
een meer praktisch gerichte hulp aan slachtoffers van delicten. Wil ons strafrecht
beter en zodoende menswaardiger gaan functioneren, dan zal er meer nadruk
gelegd moeten worden op de persoonlijke aspecten van de slachtoffer-dader relatie,
want dan pas kan er sprake zijn van een doorbreken van de abstractie en
onpersoonlijkheid, die onze strafrechtspleging bij velen ongeloofwaardig en
mensonwaardig heeft gemaakt’.
De zorgende, verplegende en hulpverlenende dimensie van het strafrecht
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heeft in Nederland reeds enkele merkwaardige realisaties op haar actief. In België
zit de rechtspleging nog altijd vast in een archaïsche strafopvatting. Wil men meer
aandacht gaan besteden aan de slachtoffers van delicten, dan vraagt dat echter
een fundamentele bezinning, om te voorkomen dat een al te simplistische scheiding
en tegenstelling tussen slachtoffer en dader in het leven wordt geroepen. Deze
dichotomie is immers een naïeve fictie, die slechts past in een primitieve
mensopvatting: ‘goeden’ en ‘slechten’ zijn niet altijd zo goed uit elkaar te houden
als in een cowboyfilm. Wil men een tegenstelling invoeren tussen de ‘victimologie’
als leer van het slachtoffer (de term werd voor het eerst gebruikt door B. Mendelsohn
in 1956) en de ‘criminologie’ als leer van de misdadiger, dan is dat wel historisch te
verklaren, maar antropologisch niet te verantwoorden.

Victimologie, geen aparte wetenschap
Het klassieke strafrecht is gebaseerd op een mensbeeld waarbij duidelijk gesteld
wordt dat de mens vrij is, dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem
gepleegde daden. Dit had tot gevolg dat alleen daden belangrijk waren en dat aan
elke daad een bepaald straftarief beantwoordde: de taak van de strafrechter was en is nog vaak - een zuiver aritmetische. Maar reeds in 1877 betoogde Ferri dat dat
beginsel van de vrije wil, waarop heel het klassieke strafrecht berust, een fictie is
en dat het begrip morele verantwoordelijkheid veel beter vervangen kon worden
door het begrip sociale verantwoordelijkheid.
Reeds rond de jaren negentig van de vorige eeuw beschouwde de Italiaanse
positivistische school de wet als een veranderlijke sociale instelling en de misdaad
als 't produkt zowel van individuele disposities als van krachten uit de omgeving.
Het is niet alleen interessant, maar ook een beetje beangstigend, vast te stellen dat
een hele reeks criminologische themata al bijna een eeuw geleden hun eerste
formulering hebben gekregen en dat de oogst van wat wij er intussen van terecht
hebben gebracht, zo schraal is. De probleemstelling van de Italiaanse positivisten
kan als volgt worden samengevat:
1. Hoe ziet de fysische, psychische en sociale make-up van misdadigers eruit?
2. In welke categorieën kan men de heterogene groep van misdadigers
onderbrengen met het doel de sociale bescherming en de individuele preventie te
bevorderen?
3. Moet de delinquente verantwoordelijkheid gefundeerd blijven op het
metafysische begrip van de vrije wil, of alleen op het legale bewijs dat een als
strafbaar gedefinieerde daad door de beschuldigde bedreven is?
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4. Moet de straf uitsluitend bepaald worden door de intrinsieke zwaarte van de
misdaad, of moet ze rekening houden met de persoonlijkheid van de misdadiger
en met het eventuele recidive-gevaar?
5. Hoe kan deze laatste, subjectieve factor, die immers afhangt van een prognose,
met voldoende zekerheid vastgesteld worden om als leidraad te dienen, eerst in de
veroordeling, vervolgens in de behandeling, tenslotte in de vrijlating?
6. Moeten de traditionele vormen van bestraffing de exclusieve of primaire wapens
blijven in de strijd tegen het delinquente gedrag, of moeten zij aangevuld, ja,
vervangen worden door meer soepele en meer gediversifieerde vormen van
behandeling, die reformatief, curatief en protectief van aard zijn?
7. Indien ja, op welke groep van delinquenten kunnen deze nieuwe maatregelen
worden toegepast?
8. Hoe kunnen wij het gevangeniswezen en het cellulaire stelsel - de grote dwaling
van de 19e eeuw - volledig uitschakelen?
9. Wat kunnen wij doen om de reïntegratie van een misdadiger in de maatschappij
te bevorderen?
Hoe komt het dat vragen als deze tot nog toe zo weinig invloed hebben gehad
op de strafrechtspleging? Een van de verklaringen is misschien te vinden in wat
baron Garofolo, een van de stichters van de positivistische school en zelf een
magistraat, eens geschreven heeft: ‘Rechters zijn doctors in de rechten. Het burgerlijk
recht is de basis van hun kennis en het kenmerk van hun cultuur. Maar heel deze
kennis is voor een groot deel onbruikbaar op het totaal verschillende terrein van het
strafrecht. Rechters zijn de slechtst gekwalificeerde mensen om misdadigers te
beoordelen. Zij hebben de gewoonte, door de aard zelf van hun opleiding, abstractie
te maken van de concrete mens om zich volledig op formules te concentreren’.
Deze uitspraak dateert van 1890. Ze is nog altijd geldig. Wie de 80-jarige
geschiedenis van de jonge wetenschap die criminologie heet, nader analyseert, kan
zich moeilijk van de indruk ontdoen dat deze wetenschap geboren is uit het slechte
geweten van het strafrecht en door datzelfde strafrecht steeds als een stiefkind is
behandeld. Een rebellerend stiefkind, dat het strafrecht voortdurend in Frage stelt.
Binnen het kader van het strafrecht kan de criminologie als wetenschap nooit tot
ontplooiing komen. Wordt ze herleid tot de studie van de misdaad en/of de misdadiger
zoals deze door het strafrecht worden omschreven, dan werkt zij met een materieel
object dat een mythe is. Om hem te kunnen veroordelen, moet het gerecht de dader
herleiden tot een mythe. Wie echter geconfronteerd wordt met het existentiële drama
van een medemens, kan niet meer oordelen.
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‘Le “Tu ne jugeras pas” de la morale chrétienne doit être considéré comme une des
formules métaphysique les plus importantes qui existent’ (Gabriel Marcel). De Greeff
heeft eens de vraag gesteld, of de menselijke rechtspraak in vele gevallen geen
grotere onrechtvaardigheid begaat dan het onrecht waaraan de delinquent zich
schuldig maakt, omdat zij, door haar optreden, het gezin van de delinquent in de
grootste ellende achterlaat. En mijmerend voegde hij eraan toe: indien er een
Gerechtigheid bestaat, dan moet die wel in verlegenheid zitten met de wijze waarop
wij, mensen, recht plegen.
Tegen deze achtergrond kan ook een aparte victimologie en een aparte
belangstelling voor het slachtoffer ten dubbelen titel gevaarlijk zijn: weer eens wordt
een fictieve categorie gecreëerd, doordat alleen diegenen als slachtoffer gezien
worden die er de uiterlijke kenmerken van vertonen in functie van een klassieke
misdadigheidsconceptie, en in diezelfde archaïsche rechtsconceptie worden de
daders weer opnieuw of blijven ze gestigmatiseerd. Een victimologie als aparte
wetenschap - hoe goed bedoeld ook - betekent een stap achteruit in de verworven
inzichten van de criminologie en in het humaniseringsproces van het strafrecht.
Wordt de victimologie daarentegen gezien als een vernieuwde vorm van criminologie,
waarbij antropologisch geen onderscheid wordt gemaakt tussen daders en
slachtoffers, dan houdt dit een vernieuwde kans in om de strafrechtspleging tot een
radicale herziening te dwingen ten bate van de medemens en uiteraard ten bate
van heel de gemeenschap. Daartoe is het echter nodig, de criminologie vanuit de
actuele antropologische verworvenheden opnieuw te definiëren.

Een nieuwe definitie van de criminologie
De stelling dat de criminologie de studie van de delinquente mens is, steunt op het
vooroordeel dat de maatschappij op te splitsen zou zijn in twee goed van elkaar te
onderscheiden groepen: delinquenten en niet-delinquenten. De nieuwere opvatting,
als zou de criminologie de studie zijn van het sociaal-afwijkend gedrag, kan de toets
van een maatschappijkritische analyse niet doorstaan: vergeleken met de
misdadigheid van bepaalde zogenaamd sociaal-aangepaste structuren economische stelsels, al dan niet democratisch genoemde regeringsvormen - is de
doorsnee delinquent een kleine leerjongen. Nee, het object van de criminologie is
de mens tout court. Zoals de Franse criminoloog Laignel-Lavastine schreef: ‘L'objet
de la criminologie est l'homme tout court... Nous définirons d'une manière inédite,
la criminologie comme l'étude complète et intégrale de l'homme avec la
préoccupation constante de mieux connaître les causes et les remè-
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des à son activité antisociale. C'est la science complète de l'homme’. Of De Greeff
in zijn Introduction à la criminologie: ‘On oublie trop que le criminel est avant tout
un être humain qui ressemble bien plus aux autres hommes qu'il n'en diffère. De
delinquent is vooral een mens, die veel meer op andere mensen gelijkt dan hij ervan
verschilt. Zoals de andere mensen is hij zich niet bewust van de geheime invloeden
die... hun weerslag hebben op zijn gedragingen; zijn beslissingen en handelingen
vertegenwoordigen, net als die van andere mensen, het beste wat hij in de gegeven
omstandigheden heeft kunnen doen.... De geschiedenis van zijn misdaad, de
geschiedenis van zijn leven zijn vooral het werk van een mens, een stuk
menselijkheid’.
Criminologie is studie van de mens. Beslist, maar dan de mens niet gezien als
een apart individu, los van de wereld, los van de anderen, los van zijn historiciteit,
maar als een interrationeel gebeuren, waarin ‘de andere’ gezien wordt als ‘un
prolongement miraculeux de nous-mêmes’ (Merleau-Ponty). Nagel spreekt terecht
van een relatie-criminologie. En meteen wordt het duidelijk dat er dan geen plaats
meer is voor een aparte victimologie, maar dat in de evolutie van de menselijke
historiciteit slachtoffer en dader steeds wisselende posities innemen. In het
victimo-criminologisch gebeuren zijn alle mensen betrokken. Daar waar het om een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gaat, is het onzin een aparte groep van
zogenaamde delinquenten individueel aansprakelijk te stellen.
De evolutie is duidelijk: van het feit naar de dader - van de dader naar het
slachtoffer - vaststelling van de interdependentie van beiden - vaststelling van de
interdependentie individu - gemeenschap in haar diverse structurele vectoren. Zo
gezien is de criminologie inderdaad een syntheseof ontmoetingswetenschap, de
studie van de manier waarop de mens in zijn interrationele wording en
interdependente verantwoordelijkheid langs banen van geleidelijkheid zijn
humaniseringsproces voltrekt.
In het criminologisch denken van vandaag is een dubbele beweging waar te
nemen: een decriminaliserende en een criminaliserende. Aan de hand van een
analyse van deze dubbele beweging is het mogelijk de wisselende en interactieve
rol van slachtoffer en dader nader toe te lichten.

Het decriminaliserend streven van de criminologie
Decriminaliseren betekent: onttrekken aan het bestaande strafrecht. Talloze
handelingen die in een bepaalde tijd of cultuur als misdrijven worden bestempeld,
worden niet alleen aan het bestaande strafrecht, maar meteen ook aan de heersende,
burgerlijke, moraal onttrokken. Typisch voor dit decriminaliseringsproces zijn op het
ogenblik bijvoorbeeld het probleem
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van de zgn. seksuele perversiteiten, het probleem van de drugs en het
abortusprobleem. Het zijn voorbeelden die duidelijk laten zien dat de relatie dader
- slachtoffer interdependent en complex is.
Onder de zgn. seksuele perversiteiten noemen we: 1) homoseksualiteit, 2)
pedofilie, 3) andere afwijkingen.
1

1. Homoseksualiteit . De doodstraf voor homoseksuelen behoort in onze cultuur wel
definitief tot het verleden. Maar nog altijd heerst er te hunnen opzichte een reële
discriminatie. Ter gelegenheid van de nieuwe wet op de jeugdbescherming werd in
het Belgische Strafwetboek een nieuw artikel (372 bis) opgenomen, dat
heteroseksuele contacten strafbaar stelt als ze gebeuren met personen beneden
de 16, homoseksuele contacten echter als ze gebeuren met personen beneden de
18 jaar. Deze discriminatie berust zowel op het negatieve sociale vooroordeel als
op verouderde wetenschappelijke hypothesen in verband met de pubertaire verleiding
en op de vrees die daaruit ontstaat. Maar er is meer: de praktijk toont duidelijk aan
dat de rollen van ‘slachtoffer’ en ‘dader’ hier vaak omkeerbaar zijn. Vaak komt het
voor dat een oudere homofiel, die vereenzaamd en gefrustreerd leeft en daardoor
des te kwetsbaarder is, ‘verleid’ wordt door een jongere beneden de 18 jaar. ‘Verleid
worden’ is natuurlijk altijd een interrelationeel proces. Sommige jongeren, die zich
gedekt weten door de wet, plegen daarna chantage, en dat gaat soms heel ver. Wie
is hier dan het slachtoffer en wie de dader? En welke rol speelt de wetgeving hier
als criminogene factor?
2. Pedofilie. De meeste seksuologen zullen op het ogenblik zeggen dat pedofiele
contacten op zichzelf niet traumatiserend zijn. De stelling van Kwast, dat ‘bij het
seksuele contact tussen volwassenen en kinderen als zodanig geen factoren
aanwijsbaar zijn die aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de daaraan
toegeschreven funeste gevolgen’, geeft een op het ogenblik algemeen aanvaarde
opvatting weer. Is er in aansluiting hiermee genoeg openheid om strafrechtelijke
veranderingen door te voeren? Daarbij mogen we echter niet vergeten dat de
negatieve sociale druk zo groot is, dat zelfs homofielen zich duidelijk tegen de
pedofilie afzetten om toch maar niet met zgn. ‘knapenschenders’ verward te worden
en zo hun eigen belangen in het gedrang te brengen.
3. Andere zgn. seksuele perversiteiten. Vroeger heb ik hier al geschreven over ‘de
2
geperverteerde mens’ . Ik moge daarnaar verwijzen en er enkele conclusies aan
vastknopen die direct verband houden met het onderwerp dat ons nu bezighoudt:

1
2

Cfr. St. De Batselier, Kern-homofilie, in Streven, februari 1967, pp. 440-448.
St. De Batselier, De geperverteerde mens, in Streven, oktober 1967, pp. 49-56.
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1) ‘De seksueel-geperverteerde akt is zichtbaar verleden in het heden’. Een gebeuren
uit het verleden, dat een toenmalig beleven vertegenwoordigt, heeft - zoals achteraf
kan worden vastgesteld - de richting en de inbedding van de seksualiteit mede
bepaald. Traumatiserende gebeurtenissen zijn geen oorzaken, maar wel motieven
die door hun betekenis de verdere dialoog met de wereld mede bepalen. Het trauma
is dus geen gegeven uit de objectief constateerbare feiten als zodanig: het is geen
gebeuren, maar een beleven. Een niet-seksueel gebeuren kan als een seksueel
trauma beleefd worden, terwijl een seksueel gebeuren niet noodzakelijk een seksueel
trauma hoeft te veroorzaken. Eén van de praktische gevolgtrekkingen hieruit is, dat
de totale situatie van gebeurtenissen soms traumata maakt, niet door de kracht van
het gebeuren zelf, maar door de affectief-emotionele geladenheid die dit soms krijgt,
in het bijzonder door een paniekscheppende houding van ouders en andere
volwassenen. Hier ligt de fundamentele reden waarom wij tegen verhoor of getuigenis
van kinderen zijn in verband met zgn. zedendelicten, omdat een dergelijk gerechtelijk
optreden van een gebeuren een traumatisch beleven kan maken, waarbij de vraag
weer rijst: wie zijn de echte daders?
2) Het seksuele trauma is voor de geperverteerde mens het immer aanwezige
verleden in het actuele gebeuren. Zijn actuele wereld vertelt hem van vroeger. Aldus
beleeft iedere geperverteerde het drama dat hij als dader gestraft wordt voor feiten
waarvan hij vroeger zelf het slachtoffer is geweest.
3) Het seksueel-geperverteerde gedrag vertegenwoordigt een protest-reactie in
een wereld die als niet leefbaar wordt ervaren. Zo zien wij dat in dit gedrag slachtoffer
en dader vaak niet van elkaar te onderscheiden zijn, maar samenvallen. Het
strafrecht heeft in verband met het seksueel-geperverteerde gedrag maar één
functie: verwijzen naar klinische behandeling. Elk ander optreden is een niet-begrijpen
van een affectieve noodtoestand, een aanslag op het recht op behandeling. Elk
bestraffend optreden is nietbeschermend voor de maatschappij en niet-helpend
voor het individu, en is dus eigenlijk een delinquent gebeuren.
Ook in verband met het drug-probleem moeten wij ons beperken tot enkele
3
randbemerkingen .
De vraag die altijd weer terugkomt, is: moeten/kunnen we marihuana en hash
niet legaliseren, decriminaliseren? Dat is, geloof ik, een vraag die al voorbijgestreefd
is. De vraag is: hoe gaan wij ermee leren leven? Maar hoe dan ook, ik geloof dat
het strafrechtelijke verbod delinquente groepen

3

N.v.d.R.: zie in ditzelfde nummer J.H. van Meurs, Enige controversen over drugs en drugbeleid,
p. 982.
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creëert, waarvan veruit de belangrijkste op twee manieren tot slachtoffer wordt
herleid: enerzijds door de misdadige distributie, anderzijds door een wetenschappelijk
niet gefundeerd gerechtelijk optreden. Bovendien wordt het hele drugprobleem veel
te materialistisch gesteld. Er zijn veel psychologische drugs die veel gevaarlijker
zijn en massa's slachtoffers maken: bezitsdrang, reclame, principes. Vooral de
verslaving aan principes, die gemakkelijk obsessionele vormen aanneemt, is
gevaarlijk. Cfr. R.D. Laing, Strategie van de ervaring: ‘De laatste vijftig jaar hebben
wij, menselijke wezens, zo bij de honderd miljoen van onze soort eigenhandig
afgeslacht’.
In verband met het abortus-probleem, dat al te vaak aanleiding geeft tot onvoldoend
genuanceerde pro - en contra-standpunten, kan een criminovictimologische
benadering o.m. de volgende aanduidingen geven. Het heeft vooreerst weinig zin,
zich überhaupt vóór abortus uit te spreken. Vervolgens dient gesteld, dat het
abortus-probleem gedecriminaliseerd moet worden: het is een probleem van
geestelijke volksgezondheid en niet van strafrechtelijke repressie. Een strafrechtelijk
optreden schept te veel menselijk leed binnen het kader van de illegaliteit, waarvan
de economisch zwakkere het slachtoffer is; de economisch sterkere ontsnapt
ongestraft aan de legaliteit. De vraag ‘wanneer het menselijke leven begint’ laten
wij hier onbesproken: het is in de eerste plaats een filosofische vraag. Tenslotte kan
het abortus-probleem enkel fundamenteel-preventief opgelost worden vanuit een
nieuwe morele valorisatie van de menselijke seksualiteit.

Het criminaliserend streven van de criminologie
‘Criminaliseren’ betekent niet noodzakelijk dat wij aandringen op nieuwe
strafbepalingen, maar wel dat wij op grond van een authentiek mensbeeld misdadig
noemen wat misdadig is.
Wij noemen misdadig alles wat de ontplooiing van de menselijke mogelijkheden
en de wording van het mens-zijn in de weg staat. Nemen wij, bij wijze van voorbeeld,
enkele structuren in onze maatschappij, waarbij vooraf duidelijk dient gesteld dat
mensen en structuren interdependent zijn en dat het nooit om een individuele
aansprakelijkheid maar wel om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid gaat.
1. Opvoeding. Nieuwe themata in de criminologie zijn de morele wreedheid en
de kindermishandeling. Omvang, aard en frequentie van deze fenomenen zijn,
blijkens de literatuur die hierover al bestaat, schrikwekkend, en dan is natuurlijk nog
niets gezegd over het niet eens te schatten aantal gevallen die nooit aan het licht
komen, uiteraard de meest weerloze slachtoffers.
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Tien jaar gezinstherapie heeft mij geleerd dat Szondi gelijk heeft: de meeste zgn.
liefdesverhoudingen tussen mensen berusten op een ‘sado-masochistische
duaalunie’, een relatie waarin men om beurten hamer en aambeeld speelt, dader
en slachtoffer. Dit klinkt wellicht overdreven, maar laten wij dan bedenken dat dit
de uiterste pool is van een continuum waarop wij ons allemaal ergens situeren.
De mens wordt te vroeg geboren, zegt Portmann. Hij is geen natuursoort, maar
een cultuurwezen. Hij wordt gevormd niet alleen in een biologische, maar ook in
een sociale baarmoeder. Deze laatste, d.i. de kwaliteit van het medemenselijke
milieu waarin wij belanden, is van doorslaggevende betekenis voor de
ontwikkelingskansen van het menselijke in de mens. Welnu, wat doet de opvoeding
al niet om deze menselijke mogelijkheden af te takelen in plaats van open te houden?
Dellaert: ‘Als er met planten en bloemen gebeurde wat er met de mens gebeurt, er
zouden al lang geen planten en bloemen meer zijn.... Alles wat wij geworden zijn,
zijn we geworden ondanks onze opvoeding’. Zoals het nu gaat, vormt de opvoeding
de basis van het interdependente spel van slachtoffers en daders, waarbij de daders
van nu de slachtoffers van vroeger zijn. En hetzelfde kan men zeggen van het
onderwijs.
2. Geneeskunde. De technische vooruitgang van de geneeskunde heeft natuurlijk
mooie veroveringen geboekt. Maar wat ons bang maakt, is het gemis aan een
mensbeeld, de afstand tussen het lichaam uit het leerboek van anatomie en het
lichaam als belevingsdimensie, waarin zich alle klachten van onze interrationele
verstoringen lokaliseren. Deze miskenning van de werkelijkheid, deze partiële optie
van de geneeskunde wordt betaald met het instandhouden van heel veel te verhelpen
menselijk leed en met een groot gedeelte van de gelden uit de rijksmaatschappelijke
verzekering. Dit is een nieuwe vorm van omissie-delict en werpt ook een nieuw licht
4
op de relatie slachtoffer - dader .
3. Recht. Gaan wij te ver als wij ook het gerecht in zeker opzicht een criminogene
instelling noemen? Natuurlijk kan men denken aan de slachtoffers van gerechtelijke
dwalingen. Maar er is meer: het voor een groot deel nog steeds geldende strafrecht
berust op een foutieve basis; de rechtsbedienaars zijn niet voldoende gevormd in
de menswetenschappen; veroordeling en bestraffing steunen op en bevorderen
5
mythevorming ; het gevangeniswezen zet het vervreemdingsproces verder en is
aansprakelijk voor het grote recidive-cijfer, waarbij noch het individu noch de
gemeenschap

4

5

Wat ik hier zeg over opvoeding en geneeskunde, kan op de lezer misschien nogal massief
afkomen. Ik ben gaarne bereid er in een latere bijdrage, aan de hand van een overvloedig
feitenmateriaal, op terug te komen.
N.v.d.R.: zie in ditzelfde nummer C.J. Boschheurne, De paradox van het recht, p. 988.
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baat vindt; de gezinnen van de gedetineerden worden slachtoffers, zowel moreel
als materieel. Maar misschien kunnen we met De Greeff hopen: ‘Rien ne dit que la
justice ne sortira jamais de la préhistoire!’
4. Economie. In onze individualistisch-kapitalistische maatschappij geldt de wet
van de macht, de macht van het geld, een van de meest agressieve vormen van
de ‘white collar crime’. De daders heten doorgaans belangengroepen. Zij zijn ook
potentiële slachtoffers. Het reactieve geweld van de zwakken tegen het structurele
geweld van de sterken brengt een dialectiek op gang die de posities van slachtoffers
en daders doet wisselen.
Op het gebied van vermogensdelicten heeft de Europese cultuur een zwaar
criminologisch verleden. Onder dekking van hoeveel nationale vlaggen zijn de nu
eufemistisch genoemde ontwikkelingslanden geplunderd? Vanuit een utopisch
maatschappijbeeld, het maatschappijbeeld voor de wereld van morgen kan misschien
zelfs het privé bezit als een criminogene factor worden beschouwd.
De psychoanalyse heeft, naast vele andere, drie grote figuren naar voren gebracht:
Freud en zijn twee dissidente leerlingen, Adler en Jung. Freud heeft ons
geconfronteerd met de seksualiteit en wij hebben ermee leren leven. Adler heeft
ons geconfronteerd met de machtsdrang. Met Adler hebben wij nog niet leren leven:
wij zijn nog niet toe aan de ontmaskering van de machtswellust die heerst op alle
niveaus van de menselijke betrekkingen, zowel interindividueel als
intercommunautair. Dit is de ultieme duiding van de interdependente
slachtoffer-dader-structuur. Wij doorzien het ‘ik’ nog niet dat zich identificeert met
zijn rollenspel en opgefokt wordt tot een macht-boven-macht-instrument. De
Adleriaanse opgave is moeilijker dan de Freudiaanse: niet iedereen is bereid de
zelfontdekking zo ver door te voeren, dat hij doorstoot tot de huichelarij, het
machtsmisbruik en het bedrog in zijn menselijke verhoudingen. Uiteindelijk bevrijd
van zijn machtsstreven, kan de mens dan misschien, met Jung, binnentreden in de
wereld van het verruimde bewustzijn, van de participatie aan het mysterie van het
leven, en zo een ‘Zelf’ ontwikkelen als individualiteit-in-relatie: deel van de
maatschappij als geheel, deel van de hele kosmos, en toch op unieke wijze zichzelf
in zijn singulariteit. Mens.
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Enige controversen over drugs en drugbeleid
J.H. van Meurs
De onzekerheid van het publiek over drugs groeit met het aantal publikaties daarover.
Het is blijkbaar nog niemand gelukt om orde te scheppen in de chaos, integendeel.
Deze situatie is niet uniek voor drugs, maar betreft veel zaken in deze maatschappij.
We zullen hier met betrekking tot de drugs een poging tot gedeeltelijke analyse
doen. We beginnen dan met een definitie.
Onder drugs wordt tegenwoordig bij voorkeur verstaan: psychisch werkzame
stoffen, die niet als geneesmiddel zijn voorgeschreven, noch ook als
geïnstitutionaliseerd genotmiddel zijn aanvaard. Slaapmiddelen en pijnstillers worden
hier meestal niet toe gerekend. Ze worden als geneesmiddel voorgeschreven.
Alcoholica, rookwaren (tabak) evenmin: deze zijn geïnstitutionaliseerde, d.w.z. vrijwel
algemeen aanvaarde genotmiddelen.
Van de niet-geïnstitutionaliseerde middelen is een aantal buiten de wet gesteld.
Deze gaan ons hier vooral aan. Het betekent, dat handel erin of gebruik ervan
handelaar en gebruiker bestempelt tot strafwaardig individu. In Nederland geldt dat
voor de cannabis - of hennepprodukten, haschisch en marihuana, sedert de nieuwe
opiumwet van 1928. Toen is er een verbodsbepaling ingesteld, zonder dat er eigenlijk
gebruikers in Nederland waren. In 1953 is volgens de internationale afspraken en
met het oog gericht op Marokko een wijziging in de opiumwet doorgevoerd, waarbij
niet alleen de handel in de verboden waar, maar ook het bezit ervan strafbaar is
gesteld. Ook toen was er bij ons nog geen noemenswaardig drugprobleem. Pas in
1966 is de LSD ook onder de opiumwet gebracht, naast heroine, cocaine, morfine,
opium, cocabladeren, hennep etc.. Dat betekent, dat sedert 1953 de mogelijkheid
was gegeven om gebruikers van cannabis te straffen. Het strafmaximum werd
bovendien van 1 op 4 jaar gebracht. Dit is wellicht bedoeld geweest voor de
handelaar, maar voor de gebruikers was het onevenredig zwaar: de maximumstraf
voor dood door schuld is 9 maanden gevangenisstraf. Bovendien zijn de
internationale afspraken op grond waarvan deze strafbaarstelling is geschied,
inmiddels alweer komen te vervallen.
In Denemarken, dat dezelfde internationale verplichtingen heeft aangegaan
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als wij bij het Verdrag van New York in 1961, is het arresteren en straffen van
cannabisgebruikers in 1969 afgeschaft. Nu zijn er in Nederland een aantal juristen,
zoals Frenkel, Hulsman en Van der Meulen, die ernstig bezwaar maken tegen dit
harde beleid en het insluiten daarbij van cannabisprodukten. Enkele gronden kwamen
we hierboven al tegen. Andere gronden zijn de volgende:
a) Het beleid onderdrukt het gebruik niet, integendeel: het werkt b.v. in bepaalde
kringen gebruik-als-protest in de hand. De toename van de cijfers tot 10% van de
huidige schooljeugd in 1971 wijst in deze richting. De verwachtingen hadden ook
niet anders mogen zijn, gezien de overeenkomstige situatie met de drooglegging
van Amerika, waar de ervaring ook een toename heeft doen zien.
b) Het niet onderscheiden door verschil in maatregelen tegen verschillende stoffen
doet de gebruikers gemakkelijk overgaan van het ene middel op het andere. Dat
betekent veelal een overgang van de weinig gevaarlijke cannabis naar de zeer
gevaarlijke amphetamine, opium, heroine of STP. Het kernprobleem zit in de
schijnbaar toegenomen behoefte aan roes- en genotmiddelen. Een dergelijk
sociaal-cultureel probleem wordt niet opgelost met repressieve maatregelen.
c) Het bestempelen van gebruikers als misdadig kweekt misdadigheid: het brengt
gebruikers in contact met andere delinquenten als ze gegrepen worden en het doet
ze als misdadigers behandelen. De suggestie kan hun licht in misdadige richting
sturen, temeer waar het vooral jeugdigen betreft.
d) Een minstens even groot gevaar ligt in het behandelen van de verslaafde
gebruikers, dus misbruikers, als misdadigers. Hun genezingskansen worden daardoor
verkleind.
e) Er is wel gesuggereerd, dat het de politieke bedoeling van deze wet geworden
is om ‘de jeugd in de vernieling te helpen’. Waarschijnlijker is de politieke bedoeling,
om een strafbaar feit bij de hand te hebben wanneer men eigenlijk iemand voor iets
anders wil grijpen.
f) Haschisch is gemakkelijk op te sporen. Daardoor krijgen de farmacologisch
minst gevaarlijke middelen de meeste aandacht.
Primair ging het over opium. Er waren vroeger opiumverdragen om de opiumhandel
en opiumproduktie te beperken. Zoals bekend is opium een oosters produkt. Heroine
en morfine zijn daaruit te bereiden. Alle drie zijn sterk verslavende en
roesverwekkende middelen, waarvan de morfine in de geneeskunde een belangrijke
pijnstiller bij ernstige kwalen is gebleven. Morfine is dus zowel geneesmiddel als
drug. Behalve verslaving treedt bij deze drugs gewenning op, d.w.z. een gebruiker
heeft als regel een steeds grotere hoeveelheid nodig om hetzelfde effect te bereiken.
Bij ontwenning krijgt hij zeer onaangename ontwenningsverschijnselen. Geen
bonafide
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auteur zal het dan ook in zijn hoofd halen om te beweren dat deze middelen niet
onder strenge controle gehouden moeten worden op nationaal en internationaal
niveau. Opium is dus slecht voor de gebruiker. Hij wordt verslaafd, indolent, krijgt
gebrek aan interesse voor andere zaken dan het middel, gaat zijn lichamelijke
gezondheid verwaarlozen, enz.. Maar in landen waar geen werk, geen eten en veel
ziekte is, is opium een middel dat een schrale troost geeft aan een verkommerd
deel van de bevolking. Politiek gezien houdt opium een dergelijke bevolking wellicht
ook rustig. D.w.z. er zou minder sociale onrust komen, wanneer het armste deel
van de bevolking genoeg opium gebruikt. Nu is er een soortgelijke toestand in
Marokko met betrekking tot de kif (haschisch). We kunnen zeggen: kif heeft in
Marokko de functie van ‘opium voor het volk’. Ondanks het verbod op het gebruik
in 1953 wordt kif daar onder de armere bevolkingslagen veel gebruikt. Dit wordt
veelal door de vingers gezien door justitie en politie. Dit gebruik nu fungeert als alibi
voor economische achterlijkheid van het land. Immers zolang men de kif de schuld
kan geven, hoeft men aan de sociaal-economische toestand niets te doen. Nu zijn
er echter ook auteurs zoals Gunning, die het andersom zien. Ze zeggen, dat als de
plaag van het kif-gebruik maar overwonnen is, het met de bevolking vanzelf beter
gaat. Bovendien denken dezen, dat onderdrukking, verbod, straf enz., efficiënte
middelen zijn om gebruik en daarmee misbruik in te perken. Welnu, in Nederland
is dat met de marihuana niet gelukt en in Amerika met de alcohol-drooglegging in
de dertiger jaren evenmin. De groep Gunning liet kortgeleden hier een boekje, Jeugd
onder drug, verschijnen, geschreven door Granaat en een journalist. Deze groep
van vijf maakt daarbij een aantal denkfouten:
1. Ze nemen een oorzakelijk verband aan zonder zorgvuldig andere interpretaties
van een verschijnsel af te wegen.
2. Ze passen een intimidatietechniek toe zonder onderzoek naar het te verwachten
effect ervan.
3. Ze stellen toestanden in Marokko gelijk aan toestanden in Nederland en ze
baseren daarop een bepaalde verwachting, n.l. van ondergang van ons volk door
de marihuana.
4. Het boekje staat vol met halve en hele onwaarheden. De vierde denkfout van
de groep bestaat dus hierin dat ze menen met bedrog onze cultuurwaarden te
kunnen beschermen.
De vraag is nu: hoe is het mogelijk dat een groep burgers met respect voor de wet
zo op een dwaalspoor raakt? Voor de beantwoording van deze vraag gaan we weer
terug naar de historie.
In de dertiger jaren had een zekere Amerikaan, Anslinger, veel prestige
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verworven met zijn Federal Bureau of Narcotics. Dit bureau had zich met veel succes
bezig gehouden met de bestrijding van de opiumhandel. Marihuana en haschisch
waren in de ogen van velen al eerder een verdacht middel, hoewel er toen al
meerdere rapporten uitgebracht waren (o.a. het Amerikaanse Legerrapport van
1932), waarvan de conclusie altijd weer luidde, dat deze middelen een gevaarlijkheid
hadden van hoogstens het niveau van alcohol. Toch heeft Anslinger het als morele
ondernemer in Amerika zover gebracht, dat de Marihuana Tax Act aangenomen
werd door het Congres. Volgens deze wet was kopen en verkopen of het in bezit
hebben van hennepprodukten ineens tot een ernstig vergrijp bestempeld. Het verbod
heeft het La Guardia rapport in 1944 en het Wootton rapport van 1969 evenals een
Canadees rapport van 1970 overleefd en niet alleen in de Verenigde Staten, maar
ook in de Verenigde Naties: een commissie van de Secretaris Generaal der
Verenigde Naties bepaalt welke middelen onder controle gehouden moeten worden;
en de invloed van de Verenigde Staten is erg groot. Begin van dit jaar op de
conferentie in Wenen heeft men de harde lijn tegen de cannabisprodukten
gehandhaafd.
De verduidelijking van de harde lijn zien we in Frankrijk, België, Duitsland en
Nederland. In België heeft minister Vranckx in april een verscherpte strijd
aangekondigd tegen ‘verdovende middelen’ en in Nederland is amphetamine-gebruik
nu net strafbaar gesteld bij een wijziging in de geneesmiddelenwet. Verder heeft in
Nederland het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid het hierboven
genoemde misleidende boekje Jeugd onder drug gekocht om te verspreiden onder
de middelbare scholieren. De ‘rokers’ onder hen zullen daarop wel reageren met
‘shit’. Het gevaar lijkt nu gegeven, dat zij daarmee andere reëlere vermaningen aan
hun laars zullen lappen en dat de bang gemaakte ouders niet zullen beseffen, dat
juist zo'n boekje de kloof tussen hen en hun kinderen vergroot.
Maar wat zijn nu eigenlijk de directe gevaren van de drugs? We hebben al
genoemd de gevaren van de opiumachtige stoffen. Amphetamine-achtige stoffen
geven geen lichamelijke, maar sterke psychische afhankelijkheid en een sterke
gewenning, waardoor een telkens vergrote dosis nodig is. Daardoor komt bij spuiten
de acute dood door overdosering betrekkelijk vaak voor. LSD geeft geen gewenning
en geen verslaving, maar wel psychotische fasen, die terug kunnen komen nadat
het middel allang uitgewerkt lijkt. Verder zijn beschadiging van kiemcellen door LSD
beschreven. Verbod en controle van deze drie groepen middelen lijkt dus bepaald
niet onredelijk en bij gebruik anders dan als geneesmiddel moet men zeker aan een
mogelijkheid van psychische stoornis van de gebruiker van deze drie groepen stoffen
denken. Ook bestraffing van de illegale handelaren in deze drie groepen stoffen lijkt
nodig.
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Anders staat het met de cannabisprodukten. Het gevaar daarvan is nog door geen
enkel wetenschappelijk rapport beschreven als groter dan dat van alcohol,
integendeel. Uit een publikatie uit het Brooklyn State Hospital wordt vermeld, dat in
1968 2.126 nieuwe patiënten opgenomen zijn in dat jaar. Daarvan waren er 165
cannabismisbruikers en van deze misbruikers waren er 14 waarvan de cannabis
een bijdrage tot het ziektebeeld had gegeven. Slechts in twee gevallen waren
ernstige psychische stoornissen direct en vooral te wijten aan het misbruik van
cannabis. Dat is dus van de misbruikers ongeveer 1 ½%. Misbruik in de zin van
verslaving en overmatig gebruik tesamen komt ongeveer bij 3% van de gebruikers
voor. (Bij alcohol ligt dit percentage hoger). Acute stoornissen vergelijkbaar met de
pathologische roes komen bij cannabis zelden voor, tenminste veel zeldzamer dan
bij alcohol-gebruik. 90% van de druggebruikers gebruikt alleen cannabis en daarvan
verreweg de meesten matig. Vele cannabisgebruikers laten alcohol en tabak staan.
Wat betreft de term ‘soft’ het volgende. Dit kan slaan op de drugs zelf: cannabis
geeft minder kans op verslaving, geen gewenning, geen ontwenningsverschijnselen
bij stoppen (in tegenstelling tot alcohol en tabak), geen longkanker of hartinfarct
(zoals bij tabak), geen leverziekten, delirium tremens, chronische psychosen,
aftakeling of andere chronische ziekten zoals bij en door alcoholisme. ‘Soft’ kan ook
slaan op het gebruik: er is weinig kans op overmatig gebruik. Tenslotte kan ‘soft’
slaan op de gebruiker: Black Panthers roken niet. Misschien zijn de gebruikers van
uitsluitend cannabis ‘soft’. In ieder geval is er nog steeds geen redelijke grond
gevonden om een gewone cannabisgebruiker als gestoord of misdadig te
beschouwen.
Het zou gewenst zijn om tot decriminalisering van het gebruik over te gaan, zoals
in Denemarken is geschied. Daarbij zou depathologisering moeten plaatsvinden,
want anders komt de gebruiker van de regen in de drup. Op den duur zouden
beperkende wettelijke bepalingen ontworpen kunnen worden in de trant van de
regeling van gebruik van alcoholica en tabak: warenwet-controle, leeftijdsgrens,
beperkte licentie tot verkoop, etc. Alle gebruikers, inclusief misbruikers en
verslaafden, missen deze vormen van wettelijke bescherming op dit moment. Op
deze wijze zou het ook mogelijk worden om de malafide opium- en
amphetamine-handelaren te onderscheiden van de dan bonafide
haschisch-handelaren. Maar wellicht zijn voor dit laatste weer veranderingen nodig
in de internationale afspraken.
Tenslotte moeten we nog stil blijven staan bij het generatieconflict als factor bij
druggebruik. Dat is dan geen nieuw probleem, alleen de vorm is wat nieuw.
Progressieve ideologie, andere roesmiddelen, andere haardracht, andere kleding
en taal dan de oudere generatie, eigen exclusieve clubs en
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verenigingen geven de mogelijkheid aan de jongeren om hun eigen identiteit op te
bouwen. De ouderen lijken wel bang dat hun cultuuroverdracht mislukt. Er zijn veel
veranderingen, en traditionele ritualiën en normen doen het niet zo goed meer.
Autoriteiten worden ondermijnd en dit leidt tot krampachtigheid bij overheden en
ouders. De bron van deze krampachtigheid is vooral angst, terwijl de soepelheid
ontbreekt om het wereldbeeld te herzien. Het nieuwe wordt als dreigend ervaren
en kan niet worden verwerkt. Er is ook wel veel nieuws dat verwerkt moet worden.
En wanneer het nu waar is, dat de nieuwe genotmiddelen (de hennepprodukten)
minder schadelijk zijn dan tabak in sommige opzichten en minder dan alcohol in
andere, wat moeten we dan nog met alcohol en tabak? Dan worden we bedreigd
in ons geloof, in onze gewoonten en dat gaan we tegenhouden door ontkenning.
Daar komt bij, dat de overheid als autoriteit dreigt te falen. De onzekerheden
hieromtrent worden eveneens ontkend. Het projecteren op een zondebok, in casu
de drugs, is nodig voor het behoud van het eigen geestelijk evenwicht. Hoe groter
de angst, hoe groter de zondebok moet zijn en hoe gevaarlijker alle drugs moeten
schijnen. Tenslotte is het een frustrerende situatie dat de jongere weigert om de
oudere voort te laten leven in zijn evenbeeld. Dit geeft nog een nieuwe dimensie
aan de angstige onzekerheid van de oudere en wellicht een motivering te meer om
de jongere zelfs agressief te bejegenen. De drugs zijn tenslotte het symbool van
het nieuwe, het gevaarlijke, het vernietigende, het dodelijke.
Het is gevaarlijk om deze dingen niet te willen zien. We kunnen ons afvragen,
waar deze enorme onzekerheid vandaan komt, die enerzijds aanleiding geeft tot
toenemend en vaak onoordeelkundig druggebruik enerzijds en toenemende en vaak
onoordeelkundige bestrijding daarvan anderzijds. Analyse van de structurele
maatschappelijke ontwikkeling zou ons te ver voeren. Het is te hopen dat
overwegingen zoals hierboven werden gegeven, aanleiding zijn tot een depolarisering
van de visies op drugs.
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Natuurrecht: ideologie of utopie?
Fernand Van Neste
Om tot een inzicht te komen in betekenis en inhoud van het natuurrecht, kan het
nuttig zijn eerst eens te zien met wat voor soort vragen en problemen het natuurrecht
zich in de loop van de eeuwen zoal heeft beziggehouden.
De slavernij bijvoorbeeld. Eeuwenlang is de slavernij een rechtsinstelling geweest,
maar vanuit het besef van de waardigheid van de mens zijn verschillende stromingen
in het natuurrecht - eerst de stoïcijnse, dan de christelijke, tenslotte die van de 18e
eeuw - dit instituut in vraag gaan stellen. Het recht en de ethiek van de oorlog werden
reeds door Aristoteles in verband gebracht met het natuurrecht; Grotius gaf een
verantwoording van de oorlog vanuit het natuurrecht en zocht in het natuurrecht de
grondslag van het moderne volkenrecht. Een steeds weer terugkerend thema is het
recht op verzet en weerstand tegen de machthebber. Kan rechtmatig verzet uitlopen
op tirannenmoord (Thomas van Aquino)? Het recht op verzet wordt erkend in de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring; evenals de Amerikaanse Grondwet was
deze tekst niet meer door het klassieke natuurrecht van de Oudheid en de
Middeleeuwen geïnspireerd, maar door het moderne natuurrecht dat met Locke
was begonnen. Ook de eerste Franse Grondwetten, met hun theatrale ophemeling
1
van ‘les droits sacrés et naturels’, vertonen nog de sporen van deze invloed . Ook
vandaag nog worden verzet en revolutie in verband gebracht met het natuurrecht.
Camus: ‘L'analyse de la révolte conduit au moins au soupçon qu'il y a une nature
humaine, comme le pensaient les Grecs, et contrairement aux postulats de la pensée
contemporaine. Pourquoi se révolter s'il n'y a, en soi, rien de permanent à
2
préserver?’ . H. Marcuse: ‘Maar ik geloof dat er voor onderdrukte en overweldigde
minderheden een ‘natuurrecht’ op verzet bestaat, een recht

1

2

Art. 33 van de Constitution van 1793: ‘La résistance à l'oppression est la conséquence des
autres Droits de l'Homme’. En art. 35: ‘Quand Ie gouvernement viole les droits du peuple,
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits
et le plus indispensable des devoirs’.
A. Camus, L'Homme révolté, 1951, p. 28.
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3

om onwettige middelen aan te wenden, zodra de wettige ontoereikend zijn’ .
Daarnaast zijn er in het natuurrecht nog tal van andere vragen aan bod gekomen.
De beginselen van de internationale rechtsorde bijvoorbeeld, met o.m. het probleem
van de kolonisatie. In de 16e eeuw vraagt het natuurrecht zich af: hebben wij het
recht andere volkeren te onderwerpen? Verder het probleem van de politieke vrijheid
en gelijkheid, dat van de privé eigendom, de willekeurige hechtenis, de zogenaamde
immorele wetten en bevelen (oorlogsmisdrijven b.v.), het recht van de ouders
tegenover hun kinderen, de gelijkberechtiging van man en vrouw, enz.. In het
Belgische rechtsstelsel speelde het natuurrecht een rol in het statuut van de
vreemdelingen. Art. 11 van het Burgerlijk Wetboek huldigt het beginsel van de
wederkerigheid, d.w.z.: ‘De vreemdeling geniet van dezelfde burgerlijke rechten als
de rechten die aan de Belgen zijn toegekend in het andere land’. Maar reeds sedert
de eerste helft van de 19e eeuw aanvaarden rechtspraak en rechtsleer dat de
zogenaamde ‘natuurrechten’: het recht om te huwen, eigendom te bezitten, het recht
op verdediging, het vorderingsrecht, niet afhankelijk zijn van het princiep van
wederkerigheid.
Wat kunnen we uit deze summiere, onvolledige inventaris afleiden? Wat voor
problemen werden en worden in het natuurrecht behandeld? In de eerste plaats
bestaande rechtsinstellingen of rechtsregels die om een of andere reden
problematisch zijn geworden, omdat ze niet meer beantwoorden aan hun doel of
functie of omdat de ethische eisen van menselijkheid, waardigheid van de persoon
anders zijn gaan evolueren (slavernij, eigendom, abortus, drugs). Verder bepaalde
politieke gedragingen die op hun ethische waarde worden getoetst of waarvan het
rechtskarakter wordt betwijfeld (oorlog, kolonisatie, willekeurige hechtenis, revolutie,
opstand, internationale politieke of economische verhoudingen). Tenslotte bepaalde
feitelijke toestanden die door de wetgever niet voorzien zijn (b.v. vreemdelingen in
de 19e eeuw).
Telkens kan het natuurrecht algemene rechtsbeginselen opstellen die een
richtsnoer kunnen zijn bij de verdere technisch-positieve uitwerking van een nieuwe
of te wijzigen wetgeving. De pogingen van het natuurrecht om, in telkens wisselende
historische omstandigheden, voor dringende vragen van het rechts- en politieke
leven een ethische verantwoording te vinden, hebben niet altijd het gewenste
resultaat gehad. In vele gevallen bleef het bij algemene beschouwingen, vage
beginselen, die aan de rand van het eigenlijke probleem bleven staan. Bovendien
ontsnapten de verschillende stelsels van natuurrecht niet altijd aan de invloed van
heersende ideolo-

3

H. Marcuse, Geweld en vrijheid, 1970, p. 52.
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gieën en politieke machten. De slavernij bijvoorbeeld werd nu eens erkend als
behorend tot de fundamentele structuren van de maatschappij, dan weer door een
ander natuurrecht verworpen en veroordeeld.

De functie van het natuurrecht
Eén karakteristiek is echter constant: het natuurrecht functioneert steeds naast,
boven of tegen de bestaande rechtsorde, nu eens als een rechtvaardiging van die
rechtsorde, en dus een norm die de positieve wet tot richtsnoer dient, dan weer als
een kritiek op de bestaande wetgeving of politieke orde. Die twee tendensen gaven
aanleiding tot het onderscheid tussen het conservatieve type van natuurrecht (de
Stoa, de Middeleeuwen) en het revolutionaire type (de Sofisten, de hedendaagse
opvatting van E. Bloch en Maihofer; ook Locke kan bij deze stroming worden
gerekend, hij heeft toch drie, zij het dan liberale, revoluties mede geïnspireerd: de
Engelse, de Amerikaanse, de Franse).
Dit fungeren naast, boven of tegen het positieve recht verklaart de latente spanning
die steeds aanwezig is tussen het natuurrecht en de bestaande rechts- en politieke
4
orde . Nu eens proberen de machthebbers het natuurrecht naar hun hand te zetten
en het wordt dan een gewillig instrument van hun politiek, dan weer gaat het
natuurrecht de hele bestaande orde maatschappijkritisch contesteren. Het zuiverste
voorbeeld hiervan is de opstelling van de Sofisten in de Atheense samenleving. In
de ‘Gorgias’ laat Plato deze maatschappijkritiek van de ‘jeunesse dorée’ van de 5e
eeuw voor Christus als volgt vertolken: ‘De besten en de kloeksten onder ons gaan
wij dresseren: we vangen hen jong als leeuwen; met bezweringen en toverkunstjes
houden we hen koest door hen wijs te maken dat iedereen op gelijke voet moet
staan en dat daarin het schone en rechtvaardige bestaat. Maar laat eens een man
geboren worden met een geschikte inborst en ge zult zien, denk ik, dat hij alles van
zich af zal schudden en uiteenrijten. Hij zal eraan weten te ontkomen door al onze
papieren formules, onze tovermiddeltjes, bezweringen en wetten - tegennatuurlijk
van de eerste tot de laatste - te vertrappen; zich oprichten zal hij, en hij, onze slaaf,
zal laten

4

Cfr. H. Marcuse, An Essay on Liberation, 1969. Ik heb alleen de Franse vertaling ter
beschikking: ‘C'est la vieille histoire: le droit s'oppose au droit; le droit positif, codifié, exécutoire,
de la société existante s'oppose au droit négatif, non écrit, non exécutoire, de la transcendance;
celui-ci appartient à l'existence même de l'homme dans l'histoire: c'est Ie droit à réclamer
pour l'humanité moins de compromissions, moins de culpabilité, moins d'exploitation. De
l'opposition de ces deux droits résultera nécessairement un conflit violent, aussi longtemps
que le fonctionnement de la société reposera sur l'exploitation et sur le sentiment de culpabilité’.
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zien dat hij onze meester is. Op dat ogenblik straalt voor ons in helle glans, het
5
Recht der Natuur’ .
De marxist E. Bloch toont aan dat het in de westerse geschiedenis een van de
constante functies van het natuurrecht is geweest, het bestaande recht te kritiseren
en te herscheppen vanuit een ‘toekomstig mensbeeld’. Samen met de Soziale
Utopien was het natuurrecht, vooral in de moderne tijden, een hefboom voor
vermenselijking van de bestaande orde. ‘Die Sozialutopie malte Verhältnisse voraus,
in denen die Mühseligen und Beladenen aufhören, das Naturrecht konstruierte
6
Verhältnisse, in denen die Erniedrigten und Beleidigten aufhören’ .
Naast deze eerste karakteristiek is er een tweede: het natuurrecht ontwikkelt zich
steeds op de achtergrond van een of ander filosofisch mens- en wereldbeeld. Ten
aanzien van recht en politiek geeft het natuurrecht telkens zijn visie op wat mens
en maatschappij fundamenteel zijn, moeten zijn of moeten worden, vanuit een
algemeen menselijke ordening, een globaal project. Deze filosofische achtergrond,
zeer dikwijls besmet door allerlei politieke en ideologische machten, verklaart de
grote verscheidenheid van inzichten die het natuurrecht biedt. ‘Natuur’ en ‘recht’
krijgen telkens weer een wisselende betekenis. In Das Problem der Naturrechtslehre
heeft E. Wolf twaalf betekenissen van het begrip ‘natuur’ en tien betekenissen van
het begrip ‘recht’ geanalyseerd en telkens de weerslag ervan onderzocht op de
betekenis van het begrip ‘natuurrecht’. Het begrip is dus onvermijdelijk ‘mehrdeutig’,
maar, zo besluit Wolf, de functie van de natuurrechtsidee is altijd dezelfde gebleven:
‘Naturrechtslehre hat die Aufgabe, immer und jederzeit über dem Recht zu wachen,
dass es in seinem Wesen bleibe (...) Es ist in Wahrheit ein Kampf für das Recht.
Es geht aber nicht um das Rechthaben oder -behalten, sondern um das Im Recht
7
Lassen und damit auch jedem ‘sein’ Recht lassen’ . Deze Eindeutigkeit van functie
ondanks de vele betekenissen van het begrip blijft er de bruikbaarheid van
verzekeren en verklaart de herhaalde renaissance's van het natuurrecht.
‘Wat mens en maatschappij fundamenteel zijn, moeten zijn of moeten worden’.
Elk woord is hier meerzinnig en kan verschillende filosofische ladingen dekken.
Toch lijkt dit wel het totale beeld samen te vatten van waaruit het natuurrecht zijn
inzichten put over maatschappelijke, rechts- en politieke vraagstukken.
Dit totale beeld wordt nu eens gezien als een vaste, onveranderlijke ordening,
waaruit de normering van alle menselijk handelen als het ware af te

5
6
7

Plato, Gorgias, vertaling I. De Win, pp. 144-146.
E. Bloch, Naturrecht und Menschliche Würde, 1961, p. 13.
E. Wolf, Das Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung, Karlsruhe, 1964, pp.
197-198.
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lezen is. Er is wel ruimte voor een zekere wording en verantwoordelijkheid, maar
slechts binnen de grenzen van deze ordening. Dit is zeer duidelijk in de platoonse,
de stoïcijnse en de thomistische opvatting. ‘Het natuurrecht in de traditionele zin is
het geheel van bovenpositieve (niet door menselijke rechtsvormende wilsverklaring
tot stand gebracht), onveranderlijke, universele en per se geldende rechtsnormen
en eventueel subjectieve natuurlijke rechten met daarmee correlate plichten, die
rusten in een al of niet op goddelijke oorsprong teruggevoerde natuurlijke orde en
door de mens op aprioristische wijze uit die natuurlijke orde met behulp van de
8
natuurlijke rede kunnen worden afgeleid’ .
Maar door andere auteurs (vooral hedendaagse Duitse auteurs zoals E. Bloch,
W. Maihofer en ook enigszins E. Fechner) wordt het natuuurrecht opgevat als een
ontwerp, een doel, een taak; het zegt wat mens en maatschappij moeten en kunnen
worden. Terwijl het eerste natuurrecht eerder steunt op het verleden, zoekt dit tweede
9
zijn inspiratie eerder in de toekomst . Terwijl het eerste min of meer statisch en
onveranderlijk voorkomt, vertoont het tweede een grote soepelheid, veranderlijkheid
en historiciteit; de mens blijft vrijer en creatiever.
In de opvattingen over het natuurrecht zijn dit twee uitersten die een waaier van
talloze schakeringen openvouwen. Om in die verscheidenheid een zekere orde te
scheppen, heeft W. Maihofer een interessant onderscheid gemaakt tussen het
10
natuurrecht als mythologie, als ideologie en als utopie .

Natuurrecht als mythologie
Mythologisch waren voor Maihofer het natuurrecht van de Middeleeuwse scholastiek
en dat van het neothomisme. Wat bedoelt hij daarmee? ‘Wir nennen heute eine
solche von der Wirklichkeit und Wirkungsmacht ausserund überweltlicher Abstrakta
und Absoluta ausgehende Denkweise mythologisch und eine auf solche Weise
11
begründete und gerechtfertigte Ethik supranaturalistisch’ . Deze kritiek doet natuurlijk
sterk denken aan de kritiek van Duitse en andere theologen op het mythologische
denken in de theologie, zoals die tien jaar geleden werd gevulgariseerd in Robinsons
Honest to God. Het is een kritiek van de wetenschappelijke methode; over de grond
van de zaak spreekt ze zich niet uit. Wel sluit ze in dat men met

8
9
10
11

H.J. Hommes, Een nieuwe herleving van het natuurrecht, Zwolle, 1961, p. 55.
Wat dit ethische denken vanuit de toekomst betreft, zie H. Ozbekhan, Toekomst als ethisch
concept, in Streven, mei 1970, pp. 771-779.
W. Maihofer, Ideologie und Naturrecht, in Ideologie und Recht, Hrsg. W. Maihofer, 1969, pp.
121-146.
O.c., p. 128.
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een dergelijke afgedane methode wel eens naast de kwestie kan zitten en aan de
grond van de zaak voorbij kan gaan. Fundamenteel blijft het de kritiek die men sedert
Grotius inbrengt tegen het klassieke Middeleeuwse natuurrecht: dit natuurrecht
impliceert een metafysica en zelfs een theologie. Men kan inderdaad in het systeem
van Thomas de lex naturalis niet losdenken van de lex aeterna. Dat doet niets af
aan de waarde van het thomistische natuurrecht: het is het eerste doordachte,
12
uitgebouwde natuurrechtssysteem in het Westen . Maar de Modernen en a fortiori
de hedendaagse denkers willen autonoom denken, zuiver, met een denkmethode
die niet belast is door moraal of theologie. Of men echter zó zuiver over recht kan
denken als Kelsen in zijn Reine Rechtslehre meent, is een andere vraag.

Natuurrecht als ideologie
Het tweede type natuurrechtsdenken dat volgens Maihofer te mijden is, is het
natuurrecht als ideologie, en ‘unter Ideologie verstehen wir seit Karl Mannheim und
13
Theodor Geiger ein gesellschaftliches Bewusstsein, das falsch ist’ . Het recht, zoals
alle andere cultuurverschijnselen, is een bewustzijnsvorm die een weerspiegeling
is van de reële intermenselijke verhoudingen, maar die vertekend, gekleurd kan zijn
door het standpunt dat men inneemt, het belang dat men vertegenwoordigt. Zo is
het bijvoorbeeld zeker dat op het beginsel ‘privaateigendom behoort tot het
natuurrecht’ (een beginsel dat niet van Thomas komt, maar pas sedert Locke ingang
vond in het Westen en.... in kerkelijke documenten), het sociaal en economisch
overwicht drukt van de grootgrondbezitter en de kapitaalkrachtige. Zo is het mogelijk
dat achter het principe ‘de man is hoofd van het gezin’ het vooroordeel van de
mannelijke superioriteit zit en het besef van de

12

13

Waardering en kritiek van het thomistische systeem zijn op een gelukkige wijze samengevat
door Langemeijer: ‘Men zou het misschien zo kunnen zeggen: waar hij spreekt over dingen
die algemeen erkend worden als liggende binnen de sfeer van het menselijk oordeel, daar
zou het meeste van wat hij zegt eigenlijk voor iedereen aanvaardbaar zijn (alleen is het dan
vaak ook, juist door zijn gave om alle kanten van een probleem te zien, zeer rekbaar) en het
is dikwijls veel redelijker en veel minder eenzijdig dan wat vele lateren hebben gezegd. Doordat
het echter onverbrekelijk is ingevoegd in een filosofisch stelsel, dat naar veler opvatting de
grenzen van het menselijk kenvermogen overschrijdt, wel te verstaan niet door irrationalistische
opvattingen, maar juist door een te groot vertrouwen in de rede, dat te gemakkelijk
redeneringen voor dwingend houdt (er is van de thomisten wel gezegd: ‘ils n'ignorent pas
assez’) stuiten ook de algemeen aanvaardbare onderdelen van zijn leer op een zeker
wantrouwen, doordat zij als het ware een hechter fundering pretenderen dan anderen kunnen
erkennen’ (G.E. Langemeijer, Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1970, p. 56).
W. Maihofer, o.c., p. 130.
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feitelijke overheersing van de man in het huwelijk. De hele huwelijksethiek is trouwens
eeuwenlang beheerst door mannen, van wie velen ongehuwd, en hetzelfde kan
men zeggen van het familierecht. Ook van een uitspraak als ‘het huwelijk is
monogaam’, wanneer dat monogame gezien wordt als ‘behorend tot het
onveranderlijke, overal geldende huwelijkspatroon voor alle mensen’ mogen we
gerust zeggen dat ze ideologisch gekleurd is, omdat men gewoonweg de
religieus-christelijke opvatting, hoe verheven deze ook moge zijn, op die wijze in
het natuurrecht heeft binnengesmokkeld.
Maihofer wijst op verschillende voorbeelden van het gebruik van een natuurrecht
met een ideologische inslag in de Duitse rechtspraak. In een beslissing van de
Grosser Strafsenat van 1954 lezen we bijvoorbeeld: ‘Die sittliche Ordnung will, dass
sich der Verkehr der Geschlechte grundsätzlich in der Einehe vollziehe (...). Indem
das Sittengesetz dem Menschen die Einehe und die Familie als verbindliche
Lebensform gesetzt und indem es diese Ordnung auch zur Grundlage des Lebens
14
der Völker und Staaten gemacht hat...’ . Hier worden onmiskenbaar hoogstaande
waarden wel al te vlug tot algemeen geldende normen verheven voor alle volkeren
en staten, voor heel de mensheid.
De Belgische rechtspraak kan men zeker niet verwijten dat zij het natuurrecht te
pas en te onpas, en dan vooral in ideologische zin, gebruikt. We wezen reeds op
het geval van het vreemdelingenstatuut. Hier werd vanuit een ruim algemeen
menselijk standpunt geredeneerd; niemand zal deze gedachtengang een
ideologische inslag verwijten. Lachwekkend is thans in onze ogen het arrest van
het Hof van Cassatie van 1889 waarin, mede op grond van de menselijke natuur,
verdedigd werd dat een vrouw niet in aanmerking komt voor het beroep van advocaat.
Hier woog natuurlijk een bepaalde ideologie nog sterk door. Overigens is de
Belgische rechtspraak heel zuinig in het aanwenden van beschouwingen uit het
natuurrecht. Inzake bezoekrecht van natuurlijke grootouders t.o.v. hun kleinkinderen
wordt wel eens een beroep gedaan op natuurrecht, natuurwet en zedenwet (omdat
het over ‘natuurlijke’ bloedverwantschap gaat?); in vele gevallen ook op ‘de natuur
der dingen’, ‘la nature des choses’, waarmee een bepaalde structuur bedoeld wordt
die in de werkelijkheid zelf ligt en die spontaan een bepaalde juridische normering
opdringt. Zo volgen heel wat regelingen in het familierecht, zoals bloedverwantschap,
ontkenning van vaderschap, ouderlijke macht, enz. uit de aard der dingen; werd het
leven op een andere manier doorgegeven en kwam het bijvoorbeeld in het
laboratorium tot stand, dan zou het familierecht er heel anders uitzien. Welnu, voor
het bezoekrecht zou het volstaan te verwijzen naar de natuur der dingen. Een

14

Citaat in Maihofer, o.c., p. 125.
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beroep op natuurrecht, natuurwet e.d., waarmee eerder ethische eisen en
waarderingen worden bedoeld, lijkt o.i. hier niet altijd overtuigend.

Natuurrecht als utopie
Het is goed dat we steeds weer gewaarschuwd worden tegen het gevaar van de
ideologie. Maar anderzijds moeten we ook beseffen dat een zekere ideologische
inslag in geen enkele benaderingswijze van de werkelijkheid volledig vermeden kan
worden. Zelfs niet in de opvatting van het natuurrecht als utopie, die Maihofer als
derde type behandelt. Het begrip ‘concrete utopie’ ontleent hij aan E. Bloch's Das
Prinzip Hoffnung. De concrete utopie is een voorstelling van de werkelijkheid die
onvervalst de realiteit van hier en nu in zich heeft opgenomen, ‘jedoch sich bei
15
diesem Augenblicklichen nicht beruhigt und befriedigt’ . De voorstelling wordt immers
aangevuld door een objectief reële mogelijkheid van een betere wereld. In deze
spanning tussen het tegenwoordige en het toekomstige betere ligt de grondslag
van een ‘Sollen’, een ethisch appèl. Als utopie heeft het iets te maken met de
‘Zukunftoffenheit des menschlichens Daseins’, ‘mit dem öffentlichen Entwurf der
16
Gesellschaft’ . In die zin gaat het natuurrecht fungeren als een ‘konkrete Antizipation
einer menschlicheren Gesellschaft’, als de ‘kritische horizon voor het positieve recht’.
Als horizon ligt het in de toekomst, maar het heeft een binding met het hier en nu,
waarvoor het referentiepunt en oriëntatie kan zijn.
Wat is echter de inhoud van dit natuurrecht als utopie? Maihofer meent er de
grote themata in terug te vinden die in de geschriften van vele modernen, van Locke
tot Kant en Marx, de inspiratiebron voor sociale en politieke hernieuwing zijn geweest
en die hij als volgt samenvat: ‘jene Rechtsutopie grösster und gleicher individualer
Freiheit und Sicherheit’ (in feite de liberale utopie) en ‘jene Sozialutopie grösster
und gleicher Wohlfahrt und Gerechtigkeit’ (in feite de socialistische utopie).
Aan dit utopische denken zijn wij nog altijd niet zo heel goed gewend. Eeuwenlang
hebben wij immers andersom gedacht: vanuit iets Vorgegebenes in plaats van iets
Aufgegebenes. De mens ging ervan uit ‘dat er achter dingen en gebeurtenissen
een soort voorafbestaande realiteit zit; eens dat hij dat model ontdekt heeft, kent hij
17
de realiteit’ . Uit dat model leidde hij dan als het ware een normering af. Het
natuurrecht was de wetenschap die deze ‘lezing’ van de fundamentele werkelijkheid
voor de rechts- en politieke orde verrichtte. Volgens de hier beschreven utopische
denkwijze echter

15
16
17

W. Maihofer, o.c., p. 136.
O.c., p. 137.
H. Ozbekhan, art. cit., p. 772.
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staan wij voor deze ‘kritische horizon’ van het natuurrecht als ‘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,
18
in tendensen die nu aan het werk zijn’ .
Dit is een andere wijze van denken over de werkelijkheid, maar de functie van
het natuurrecht blijft hier wat ze altijd geweest is: erover waken dat het bestaande
recht in de echte zin van het woord recht blijft, dat wil zeggen fundamentele eisen
proberen te formuleren waaraan rechtsorde en politieke orde moeten blijven
beantwoorden, willen mens en maatschappij niet het gevaar lopen niet te worden
wat ze behoren te worden. Vanzelfsprekend is dit ethisch inzicht niet voor iedereen
en alle tijden evident: in dergelijke vragen, zoals bijzondere ethiek en natuurrecht,
is er niets zonder meer evident. De ethiek toont het redelijke aan van de voorgestelde
gedraging, van de voorgestelde optie. Maar pas in de ervaring groeit de zekerheid
dat het werkelijk ‘deugdelijk’ was, goed, zinvol voor mens en maatschappij.
Een dergelijk utopisch natuurrecht is niet langer een codex van onveranderlijke,
ingeboren rechtsnormen, evenmin een na te tekenen model, maar het wordt een
inspiratiebron voor nieuw recht, een kritische waardemeter voor het bestaande recht.
Het werkt als een soort kompas, zonder evenwel het werk van de positieve uitbouw
van het recht te vervangen of overbodig te maken. Het is historisch, dus veranderlijk:
de vrijheid in 1789 is een andere dan die van Marx in zijn Frühschriften, en sedert
Marcuse heeft het zicht op die maatschappelijke vrijheid alweer een nieuw niveau
bereikt. Historisch en veranderlijk wil echter niet zeggen willekeurig wijzigbaar. Er
zijn constanten. Klemtonen kunnen anders vallen, we kunnen gevoeliger worden
voor bepaalde aspecten en dit zal de rechtsverfijning in de hand werken, maar er
zijn constanten, in de zin van niet omkeerbare tendensen. De mensheid is
bijvoorbeeld gericht op samen leven. Het hele recht moet die gerichtheid eerbiedigen
en technisch mogelijk maken. Een recht dat te werk zou gaan alsof de mensheid
meer een club van zelfmoordenaars was dan een op gemeenschap gerichte groep,
heft zichzelf op, beantwoordt niet langer aan een fundamentele ethische eis van
mens en maatschappij.
Vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, menswaardigheid zijn inderdaad de steeds
weer op de voorgrond tredende eisen waaraan het bestaande recht, de feitelijke
maatschappelijke verhoudingen moeten worden getoetst. Maar over deze waarden
hebben een Aristoteles, een Locke, een Rousseau, een
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Marx of een Bloch soms heel uiteenlopende opvattingen. Komen wij op die manier
niet terecht in het zuiverste relativisme? Het ‘mythologische’ natuurrechtsdenken
beweerde met zekerheid op fundamentele doelgerichtheden van het menselijke
handelen te wijzen, zijn lezing van de werkelijkheid pretendeerde doeltreffend te
zijn, de normen die eruit voortvloeiden algemeen geldend. Wij zijn tegenwoordig
voorzichtiger geworden. Reeds Rousseau legde de vinger op de wonde toen hij
over de methode van het natuurrecht schreef: ‘On commence par rechercher les
règies dont, pour l'utilité commune, il seroit à propos que les hommes convenissent
entr'eux; et puis on donne le nom de Loi naturelle à la collection de ces règies, sans
autre preuve que Ie bien qu'on trouve qui résulteroit de leur pratique universelle.
Voilà assurément une manière très-commode de composer des définitions, et
d'expliquer la nature des choses par des convenances presque arbitraires’.
Vooral vanwege het contingente karakter van de rechts- en politieke vraagstukken
is het moeilijk tot algemeen geldende, absolute normen te komen. In dit verband
blijft de zeer genuanceerde zienswijze van Langemeijer het overwegen waard. ‘Het
is zeker niet evident, dat een vaste rangorde van waarden voor alle tijden en
omstandigheden geldt. Daarentegen is een zekere algemeen menselijke of zelfs
bovenmenselijke structuur van ons waardeoordeel niet onwaarschijnlijk. Verder ligt
de mogelijkheid voor de hand, dat verschil in waardeoordeel uitsluitend of althans
mede bepaald is door toevallige oorzaken, die, indien ontmaskerd, door de
betrokkene zelf niet meer als grond voor zijn oordeel zouden kunnen worden erkend.
Dit alles brengt mede, dat men hopen kan tot zuivering en toenadering van
uiteenlopende waardeoordelen te komen door geestelijk contact, dat is gericht op
het nasporen van enerzijds de ‘vervalsende’ factoren tot in hun verste schuilhoeken
en anderzijds op de verst doorgevoerde ontleding en verificatie van de voorstellingen
waarop ons spontane waardeoordeel de reactie vormt. Welke beelden staan ons
voor ogen, wanneer wij ‘vrijheid’, ‘menswaardig bestaan’, ‘cultuur’ en wat al niet als
onze idealen uitroepen? De zekerheid echter, dat dit in alle gevallen tot
overeenstemming leiden zal, of zelfs maar eigenlijk zou moeten leiden, die zekerheid
19
kunnen wij niet hebben’ . Toch is het merkwaardig dat men, ondanks die marge
van onzekerheid, in het natuurrecht een ethische toetssteen voor de rechtsorde
blijft zoeken. En zo komen we tot de vraag naar het waarom of naar de grondslag
van het natuurrecht.

De grondslag van het natuurrecht
Waarom zoeken we naar een kritische horizon voor het positieve recht?
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Om een grondslag te vinden, moeten we, zoals steeds in de filosofische reflectie,
teruggaan tot een oorspronkelijke ervaring. Misschien kan J.Y. Calvez ons helpen,
die in zijn Introduction à la vie politique deze oorspronkelijke ervaring legt in wat
Hegel noemde die Begierde, het begeren, een ervaring die enige gelijkenis vertoont
met die van Hobbes' natuurstaat. Dit ‘begeren’ stuurt aan op grijpen, bezitten, groter
en sterker worden, en daarom de andere onderwerpen of uitschakelen, want de
andere is rivaal of vijand. Dit komt tot uiting in de economische activiteit, in de
seksuele beleving, in het politieke handelen. Het ‘begeren’ voert de mens naar
geweld, overheersing, onderdrukking, uitbuiting, vernietiging, kortom naar de Dood.
Er is maar één oplossing, zegt Hobbes: een sterke politieke macht, die als een
Leviathan-monster gaat fungeren. Van ethiek en vrijheid komt in dat geval niet veel
terecht. Er is echter een alternatief, zegt Hegel: de Anerkennung. Daarin wordt de
ethiek geboren. De erkenning en aanvaarding van de andere impliceert immers het
ethische appèl, de andere niet langer als een bedreiging te zien, de andere in zijn
vrijheid te eerbiedigen. De Anerkennung kan als een ethische grondslag worden
gezien voor alle menselijk samen-leven. Zij corrigeert het oorspronkelijke begeren,
laat de andere zichzelf worden, als vrijheid. Op die manier kan het samen-leven
leefbaar worden, menselijk, en dit geldt zowel voor het economische handelen en
de seksualiteit als voor de politiek, nationaal en internationaal. Deze ethische eis
moet dan verder concreet vorm krijgen in alle sectoren van 't menselijke handelen,
ook in het recht, en zo vinden we in dezelfde Anerkennung als houding een grondslag
voor het natuurrecht. Het natuurrecht heeft dan, volgens deze gedachtengang, als
voorwerp, na te gaan wat er voor de rechts- en politieke orde volgt uit de
Anerkennung, welke eerste beginselen er voor recht en politiek uit voortvloeien.
Maar hier verlaten we dan de vraag naar de grondslag en komen we terug tot de
reeds besproken inhoud van het natuurrecht. Het is duidelijk dat vrijheid, gelijkheid,
rechtvaardigheid, menswaardigheid zonder veel moeite beschouwd kunnen worden
als zovele te vervullen voorwaarden om de Anerkennung concreet vorm te geven
in de rechtsorde, om ze in de rechtsorde te realiseren.
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Terzijde
Biografieën en herinneringen
K. Fens
Het jongste boek van W.H. Auden is er een van een soort dat wij niet kennen; het
Nederlands heeft er ook geen woord voor. Auden noemt A Certain World, zoals het
boek heet, ‘A Commonplace Book’, en dat schijnt een woord te zijn dat ook
Engelstaligen niet vertrouwd is. Op de blurb van de Amerikaanse editie (de Engelse
verscheen onlangs bij Faber and Faber) wordt althans de omschrijving uit de ‘Oxford
English Dictionary’ geciteerd en volgens die adellijke Van Dale is het een boek ‘in
which one records passages or matters to be especially remembered or referred
to, with or without arrangement’. Auden koos de ordening van het alfabet. En zo
heeft hij op trefwoorden een wat ik nu maar noem bloemlezing van voornamelijk
citaten gemaakt. Waarom? Ik denk, op de eerste plaats omdat het een heerlijke
bezigheid moet zijn alles wat je in een lang leven van lezen getroffen of geërgerd
heeft (en dat laatste uiteraard niet door gebrek aan kwaliteit) voor je zelf bijeen te
zoeken en te zetten. Wie Audens boek in handen krijgt, valt meteen in de bekoring
zelf ook zo'n boek te gaan maken. En de eerste citaten dienen zich aan. Auden zal
er terecht vanuit gegaan zijn, dat in elke persoonlijke boekenkast van bladzijde naar
bladzijde lijntjes te trekken zijn, die bladzijden die een spoor in je achtergelaten
hebben. En die lijntjes samen moeten iets van een zelfportret te voorschijn brengen.
Het was bekend dat Auden tegen biografieën van schrijvers is, of nu anderen of
zij zelf die schrijven. En in zijn voorwoord bij A Certain World herhaalt hij de afkeer
nog eens; hij acht ze overbodig en doorgaans getuigend van slechte smaak. Het
persoonlijk leven van de schrijver is of hoorde van geen enkel belang te zijn voor
iemand, behalve voor hemzelf, zijn familie en zijn vrienden. Uiteraard is Auden er
zich bewust van, met de bloemlezing een soort autobiografie samengesteld te
hebben; hij vindt dan, geïnspireerd door Chesterton, voor het boek de mooie
omschrijving ‘kaart van mijn planeet’.
Na lezing van het boek - wat een proces van maanden zal zijn; want een boek
als A Certain World moet je stuksgewijs lezen - zal het toch niet

Streven. Jaargang 24

963
gemakkelijk zijn, de kaart zó goed te lezen, dat de auteur er scherp uitkomt. Er zal
bij het ontwerp van een portret van de schrijver door de lezer toch wel enig kaartlezen
in andere zin aan te pas komen. Auden zelf wijst op lacunes: de muziek, die in zijn
leven veel betekend heeft, moest ontbreken. En, al heeft hij zelf nogal wat notities
in het boek verzorgd, ik geloof dat zijn planeet meer relief had gekregen, had hij
enkele van zijn eigen gedichten opgenomen. Voor een paar van zijn beste zou
tussen de bijna altijd zeer fraaie gedichten van Audens voorkeur wel een alfabetische
plaats te vinden zijn geweest.
De gedichten zijn nogal eens van nagenoeg onbekende dichters. En dat is alleen
maar fijn. De onbekendheid wijst op een speciale moeilijkheid bij de samenstelling
van een dergelijk boek. Tot ieders persoonlijke voorkeur behoren teksten van
algemene voorkeur. Bij keuze van uitsluitend of bijna uitsluitend heel aparte teksten
geeft men zichzelf te veel eer: je pretendeert een oorspronkelijkheid die niemand
eigen is; de algemene trekken in je portret wis je uit. Ze mogen voor anderen niet
zo boeiend zijn, ze horen er integraal bij. Aan gebrek aan oorspronkelijkheid is
Auden niet ontkomen; zijn boek werd er beter door, zijn portret vertekend. Een
gevarieerde mens, althans een mens met een gevarieerde lectuur is hij zeker.
Alweer: gelukkig voor het boek. De eenzijdig belezene zal aan een boek als dit niet
moeten beginnen, hoe getrouw de kaart ook zal zijn. En je lectuur moet niet alleen
gevarieerd zijn, maar ook omvangrijk, wil je althans zoveel bon mots kunnen
verzamelen als Auden. Want ook bij de briljante schrijvers liggen de briljante
uitspraken niet dozijnsgewijs in elk hoofdstuk uit hun werk. Vestdijk heeft ooit
opgemerkt, Goethe bij lezing van een van zijn werken bijna altijd vervelend te vinden,
maar verrukt te zijn als hij een uitspraak van hem los geciteerd vindt. En hij voegt
daaraan toe: Goethe is als jenever, alleen te genieten in heel kleine glaasjes. Vestdijk
kende los citaat en werk beide. Wie alleen het eerste leest, komt gauw in de bekoring
te denken dat heel het werk van de auteur op het niveau van dat ene gedicht of dat
ene citaat is geschreven. Maar een knoopje kan midden in een eindeloos touw
zitten. Een heel rake opmerking vind ik bijvoorbeeld de volgende; ze is van ene Kin
Hubbard, wiens identiteit ik alleen via een encyclopedie te weten kwam. Onder het
trefwoord ‘Forgiveness’ staat van hem: ‘Niemand vergeet ooit waar hij de strijdbijl
begraven heeft’. Maar misschien is de humor van Hubbard verder wel erg gedateerd
geraakt.
(Kort voor het verschijnen van dit nummer is in Nederland ook een ‘Commonplace
Book’ verschenen. Michel van der Plas is de maker ervan, het heet (wat ongelukkig,
vind ik) Een mens leeft niet alleen van bloot alleen en hij maakte het nadat hij in
een Amerikaans blad een recensie van Audens boek gelezen had. A Certain World
zelf kreeg hij pas in handen na
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voltooiing van zijn eigen boek. Ik ben benieuwd. Naar ik heb gehoord, blijkt Van der
Plas maar een héél klein beetje op Auden te lijken: er zijn maar twee citaten gelijk).
Moest ik een dergelijk boek maken, ik zou onder het trefwoord ‘biografie’ een
uitspraak van de Amerikaanse schrijfster, dichteres, journaliste en spitse tong Dorothy
Parker opnemen. Een uitgever vroeg haar, haar autobiografie te schrijven. Zij
antwoordde: ‘Ik zal dat nooit kunnen doen, hoewel ik er zin in heb, alleen om de
kans te krijgen het “Mormel” te noemen’. Zij weigerde ook, onderwerp van een
biografie te worden. Over haar laatste levensjaren kan men lezen in de herinneringen
van Lillian Hellman, A Unfinished Woman. Lillian Helman, in Dorothy Parker's laatste
levensjaren bevriend met de schrijfster, beheert ook haar nalatenschap. En zij
weigert dan ook elke medewerking aan auteurs die een biografie van deze vrouw,
die zoveel jaren in het centrum van de aandacht heeft gestaan en vooral voor de
periode van de twintiger en dertiger jaren een stukje Amerikaanse geschiedenis
representeert, willen schrijven. John Keats heeft die biografie desalniettemin
geschreven: You Might as Well Live is het resultaat, waaraan het gebrek aan
medewerking wel te merken is: brieven kon de auteur bijvoorbeeld niet raadplegen.
Hij moest volstaan met vraaggesprekken met tijdgenoten en vrienden; er staan
nogal wat gissingen in het boek (die het een enkele keer het karakter van een vie
romancée geven) en er zijn nogal wat lacunes. De beste traditie van de biografie en welke hebben de Angelsaksische landen niet - wordt met Keats' boek zeker niet
voortgezet, zijn soms nogal erg populaire manier van schrijven is daar mede debet
aan. Het begin van het trefwoord is al meteen een beetje luidruchtig: ‘Once upon a
time, the world was bright and new, and Dorothy Parker was one of the brightest
and newest people in it’. Dat is romantisering van een periode - de twintiger jaren
met name - door iemand die door zijn leeftijd tot dat romantiseren in staat is. En erg
sprookjesachtig gaat het er in het tumultueuze leven van de schrijfster niet toe;
alleen haar verzen zijn er al om het sprookje te weerleggen.
Misschien kan men Keats' boek, in afwachting van een rustigere en ook meer
kritische biografie, het best lezen als een vie romancée of als een brok soms wat
opgeschroefde journalistiek. En verzamelaars van cynische bon mots vinden in You
Might as Well Live heel wat materiaal: de scherpe tong van Dorothy Parker is even
legendarisch als die van Oscar Wilde. In 1917 trouwde zij, die van haar meisjesnaam
Rothschild heette (een Rothschild in kleine letters weliswaar) de effectenmakelaar
Edwin Parker. ‘Ik ben met hem getrouwd om van naam te kunnen veranderen’, zei
ze tegen haar vrienden. In 1933, zij was toen veertig, hertrouwde zij met Alan
Campbell, die elf jaar jonger was. (Na een scheiding zou zij later weer met
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hem trouwen). Op het commentaar van vrienden dat Campbell zo jong was,
antwoordde zij: Inderdaad. Ik denk er over hem naar de militaire school te sturen
als hij oud genoeg is’. Na een van haar twee zelfmoordpogingen merkte zij op ‘dat
Eddy (Campbell) niet eens in staat was zijn scheermesjes te slijpen, en dat de
moeilijkheid was geweest’.
Het is jammer dat Keats nergens het punt haalt dat hij de lezer er van bewust
maakt, dat Dorothy Parker's cynismen pure kunstproducten zijn: zij moeten een
schijn voor de vriendenkring ophouden. Achter die schijnwereld weet de auteur
nauwelijks door te dringen. Valt de omringende wereld weg, als in haar laatste
levensjaren, dan resteert, als het wat oneerbiedig gezegd mag worden, een heel
zielige vrouw, tot weinig meer dan tot harde afweer in staat, afweer als laatste poging
de schijn te redden. Gezien de publieke rol van de schrijfster en haar vele relaties
met belangrijke generatiegenoten, kon Keats rond haar heen ook een stuk
tijdsgeschiedenis schrijven. En, voor zover ik dat kan beoordelen, is dat het best
geslaagde deel van zijn boek: er staat heel veel informatie in. Maar ook in die
geschiedschrijving verlaat zijn neiging tot romantiseren hem niet.
Ten tweede male: Moest ik een boek als dat van Auden maken, ik zou onder het
trefwoord ‘leermeester’ deze uitspraak van Annie Romein-Verschoor over de
beroemde taalkundige Uhlenbeck opnemen: ‘Ik heb nooit meer dan een paar
oppervlakkige noties van zijn wetenschap opgestoken en toch heel veel van hem
geleerd’. Dat vind ik een geweldig rake omschrijving van een ervaring die ieder die
ooit met een groot leermeester geconfronteerd is, zal hebben. De uitspraak staat
in het eerste van haar twee delen ‘Herinneringen’ die zij Omzien in verwondering
noemde. De titel wordt verklaard in het ‘Woord vooraf’: ‘Zijn er ooit mensen geweest
die niet in hun ouderdom het bewustzijn hadden, in een bewogen tijd te hebben
geleefd? Of waren dat paradoxalerwijs de mensen die onbewust geleefd hadden?
In ieder geval ben ik ervan overtuigd dat, als het volgende van enige belang is, dat
voortkomt uit verwondering, in mij gewekt door wat zich de afgelopen vijfenzeventig
jaar voltrokken heeft in de wereld om mij heen, een verwondering die zich spiegelt
in dit - vertekend - beeld’. Herinneringen worden bij ons te weinig geschreven, wellicht doordat velen zich te weinig hebben te herinneren. Een oorzaak zou ook
kunnen zijn dat schrijfcultuur buiten de literatuur in Nederland nauwelijks bestaat.
(Wat weer als gevolg heeft, dat auteurs van formaat die geen literair werk in strikte
zin leveren, ook bijna altijd buiten de literatuur worden gehouden, - het werk van de
historicus Jan Romein, de in 1962 gestorven echtgenoot van Annie
Romein-Verschoor bijvoorbeeld). Ook Annie Romein zelf is zo'n randfiguur, al stond
zij met onderdelen van haar werk dichter

Streven. Jaargang 24

966
bij die literatuur in de strikte zin dan haar man. Voor het vorig jaar verschenen eerste
deel van haar herinneringen kreeg ze toch in elk geval de hoog genoteerde
Constantijn Huygensprijs. Het tweede deel is onlangs verschenen. Veel lovende
kritieken hebben het eerste deel begeleid naar herdrukken die voor een boek als
dit uitzonderlijk zijn.
Toch heb ik de aangehaalde zin, behalve met enthousiasme, ook niet zonder
teleurstelling geciteerd. Ik heb deel I en II achtereen gelezen en tot mijn grote spijt
bevat het proza van de bijna zeshonderd pagina's te weinig van die knooppunten
die stijl verraden en die een boek om meer dan de feiten en meningen in je geheugen
houden. Nu wil ik er wel aan toevoegen, dat bepaalde periodes uit de twee delen
toch ook in het geheugen blijven door de wijze van beschrijven: de indische jeugd
van de schrijfster, de periode van de oorlog (die laatste tijd ligt voor mij iets
gemakkelijker, omdat hier mijn geheugen parallel begint te lopen).
Het boek had ook de titel ‘Omzien in bewondering’ kunnen hebben, want het
grootste deel ervan is een bewonderende, zij het heus niet onkritische terugblik, op
haar man, wiens persoon veelal zo centraal staat dat de schrijfster zelf er enigszins
achter verdwijnt. En de wijze waarop aan het einde van het tweede deel Romeins
ziekte en sterven worden beschreven is werkelijk zo goed in haar eenvoud dat het
zich niet snel laat vergeten. De Romeins, die zich al in hun studententijd bij de
communistische beweging aansloten - later verlieten zij de partij weer en noemden
zich na de oorlog bij voorkeur marxisten - hebben voor hun principes ontstellend
veel moeten verduren, - sommige zaken doen bijna ongelooflijk aan. Wie niet zonder
respect daarvoor het boek sluit, is reddeloos. Bij dat alles zijn er toch dingen die ik
mis, zoals er ook zaken zijn die mij, in het tweede deel meer dan in het eerste,
irriteren. Wat het eerste betreft: de schrijfster en haar man hebben heel veel
belangrijke mensen ontmoet. Van een aantal van hen wordt een karakteristiek, van
enkelen ook een portret gegeven. Over het merendeel van de figuren worden echter
meer meningen gelanceerd (meningen die hard kunnen aankomen) dan dat van
hen portretten worden gegeven waarbinnen voor die meningen plaats is. Aan een
oordeel gaat vaak te weinig een beschrijving vooraf. Het lijkt erop - en dat zou voor
de schrijfster typerend kunnen zijn - dat veel mensen bij Annie Romein-Verschoor
teruggebracht zijn tot de ideeën die zij over hen had. Zij is meer essayiste dan
beschrijfster, - de combinatie van beiden levert de ideale auteur van memoires op.
Juist de vele meningen en de weinige mensen maken deze herinneringen soms
schraal.
Wat mij irriteert, laat zich moeilijker omschrijven. Misschien kan ik het het best zo
benaderen: achter de wijze waarop meningen worden gegeven, de manier ook
waarop de auteur haar zelfonderzoek verricht, de veroordelin-
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gen die zij uitspreekt, voel ik (ik moet die term wel gebruiken) een angst voor emoties
en vooral voor het slachtoffer worden van emoties. Typerend is, dunkt mij, wat de
schrijfster heel eerlijk op bladzijde 53 van het tweede deel vermeldt: ‘Ik kan niet
tegen charmante mannen (en vrouwen), evenmin als tegen briljante of joviale. Het
zijn allemaal surrogaateigenschappen, die tot niets verplichten’. Hiermee kan
samenhangen dat de schrijfster, wanneer zij een positiebepaling van zichzelf wil
geven, veelal een tegenpartij nodig heeft waartegen ze zich kan afzetten. En die
tegenpartij wordt dan doorgaans getroffen in een zwak dat emotioneel
gepredisponeerd is. Ik geloof dat je die tegenpartij dan onrecht doet, maar daarmee
ook angst voor eigen gelijksoortige emoties laat blijken. Op ongeveer gelijke wijze
wordt vaak een mening geformuleerd nadat eerst de tegenmening wat overtrokken
is weergegeven. Dat de angst voor emoties groot kan zijn en het vermogen tot
verwoorden als gevolg daarvan klein, kan een passage op bladzijde 78 van het
tweede deel bewijzen. De gemengde vreugden van na de bevrijding worden
beschreven. Ongeschonden vreugde was er alleen, aldus de schrijfster, om het
weerzien van vrienden voor wie je gevreesd had. Aan het slot van de betreffende
passage schrijft zij dan: ‘Ongeschonden vreugde? Neen, er ontbraken er te veel!’
Dat is dan alles.
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Malaise in de landbouw
A. De Tavernier
Toen Joannes XXIII in Mater et Magistra een kernachtige beschrijving gaf van de
toestand op wereldschaal van de landbouw en de landbouw typeerde als een bijna
overal noodlijdende sector met lage levensstandaard, had hij wel minder direct de
gemiddelde situatie van de Noordeuropese en zeker niet die van de Nederlandse
en Belgische landbouw op het oog. Toch hebben enkele recente gebeurtenissen
in de E.E.G.-landbouw ons aan deze beschrijving terug doen denken. De Europese
boer vergelijkt zijn situatie immers niet op de eerste plaats met die van zijn
beroepsgenoten in minder ontwikkelde werelddelen, maar wel met die van zijn
naaste medeburgers. De relatieve inkomensachterstand van vele landbouwgezinnen,
die gepaard gaat met een aantal andere tekorten of frustraties van
sociaal-economische, culturele en psychologische aard, is een feit. Dat feit kan men
op allerlei wijzen proberen te omschrijven en te verklaren, maar in Europa zal het
waarschijnlijk nog geruime tijd een pijnlijk aspect van ons sociaal-economisch bestel
blijven vormen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de landbouwsector het monopolie
bezit van de sociaal-economische moeilijkheden, evenmin als sommige andere
bedrijfstakken de alleenbezitters zouden zijn van positieve mogelijkheden en
groeikansen. Al te vaak wordt de toestand terzake te veel zwart-wit geschetst; ook
de landbouw - maar niet de landbouw alleen - bezondigt zich daaraan.

Enkele gegevens ter oriëntering
Heel in het kort geschetst, kunnen enkele grootheden of feiten misschien als baken
dienen op dit niet al te gemakkelijke terrein. De landbouwbevolking van de Euromarkt,
waarvan Benelux niet zo'n groot maar toch een wezenlijk onderdeel is, telt zowat
tien miljoen arbeidskrachten. In feite gaat het hier om een raming van het aantal
arbeidseenheden, waartoe de in de landbouw werkzame arbeidskrachten (fulltime
of parttime tewerkgesteld) herleid werden. In 1960 waren er nog ongeveer vijftien
miljoen; tegen
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1980 zal hun aantal gereduceerd zijn tot vijf miljoen. Deze getallen spreken
boekdelen over de diepgaande en voortdurende evolutie in de sector. Ze bieden
ook een verklaring voor heel wat sociaal-economische en psychologische
spanningen, die met een dergelijke afvloeiing uit de sector gepaard gaan.
In 1960 stelde de Euromarktlandbouw zowat 20% van de totale actieve bevolking
tewerk en realiseerde ongeveer 10% van het bruto nationaal produkt. In 1970 is dit
ongeveer 14% geworden met een bijdrage in het sociaal produkt van zowat 7%.
Een juiste interpretatie van deze gegevens zou heel wat nuancering vergen, maar
zelfs mét die nuancering blijven ze revelerend. Alle fraseologie betreffende de
volgens sommigen te forceren structuurhervormingen kan het feit niet verdoezelen,
dat zelfs in een land als de Verenigde Staten de landbouwbevolking, die 5% van
de actieve bevolking vertegenwoordigt, slechts half zoveel van het bruto nationaal
produkt kan realiseren. En men denke dan niet te gauw dat het bijvoorbeeld
uitsluitend over een probleem van de zwarte landbouwbevolking in het Zuiden zou
gaan. Terloops weze hier vermeld dat de landbouwbevolking in de Verenigde Staten
jaarlijks zowat 5 miljard dollar subsidies ontvangt.... dat is zoveel als die van de
E.E.G.
Door het hele landbouwprobleem loopt een rode draad van een relatief te geringe
toegevoegde waarde, een te laag inkomen, enz.. Dat is te wijten aan bepaalde
toestanden op het micro-economisch vlak, maar ook - het heeft geen zin hier de
dosering proberen te bepalen - aan vele elementen die boven het individuele bedrijf
uitstijgen. De prijsvorming van de land- en tuinbouwprodukten speelt zich in een
belangrijke mate af onder ‘wereldvoorwaarden’, dat wil vaak zeggen in een
wereldmarkt van miljoenen producenten, die stroomop- en -afwaarts van hun positie
dikwijls een grotere, meer geconcentreerde leverancier of afnemer ontmoeten. Dit
soort van commerciële confrontatie kan men in vele omstandigheden het best
vergelijken met een slag van een ijzeren tegen een aarden pot. De landbouwpolitiek
die de meeste landen ter wereld voeren, heeft ondermeer tot doel die slag te
verzachten. Overal ter wereld heeft het landbouwbeleid echter ook andere doeleinden
of kenmerken, bijvoorbeeld met betrekking tot de evolutie van de kosten van
levensonderhoud van de hele bevolking.
De geschiedenis bewijst en de komende jaren zullen waarschijnlijk verder
aantonen, dat deze voor de landbouw in zijn geheel niet rooskleurige situatie tot op
belangrijke hoogte een - men zou soms kunnen vrezen bijna fataal - algemeen
voorkomend sociaal economisch gegeven is. Het is dan ook niet te verwonderen
dat een sector met problemen van die omvang telkens weer het actieveld schijnt te
worden van politieke wonderdokters die - vaak met de beste bedoelingen - met
globale hervormingsplannen,
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met dé radicale oplossing komen aandraven. De ervaring met dat soort plannen en
oplossingen heeft echter niet alleen de boeren maar ook hun leiders allang de nodige
dosis scepticisme bijgebracht.

Landbouw in de E.E.G.
Ook zonder Euromarkt zou een schets van de landbouwproblematiek in het algemeen
er ongeveer uit gezien hebben als die hierboven. Dit mogen wij niet uit het oog
verliezen. Het alternatief van een Belgische of Nederlandse landbouw buiten de
Euromarkt zou op de dag van vandaag eveneens zijn problemen hebben gehad.
Toch brengt het Euromarktbeleid natuurlijk enkele specifieke problemen met zich
mee.
Op het ogenblik dat de E.E.G. nog maar pas een aanvang heeft gemaakt met het
grondwerk voor een ruimer sociaal-economisch beleid, staat, als een wolkenkrabber
op een grote onvoltooide werf, het gebouw van de Europese landbouwpolitiek al
met de mei in het dak. Dit beeld moge overtrokken zijn, maar het laat toch aanvoelen:
1) dat men bij de toepassing van het Verdrag van Rome met de landbouwregelingen
vooruitgelopen is op de rest; 2) dat deze vooruitgekomen sector vaak hinder
ondervindt van het feit dat andere aspecten van het Europese beleid niet méér
gelijktijdig gerealiseerd werden.
Er zijn verschillende redenen te noemen voor deze gang van zaken. Het Verdrag
van Rome voorziet inzake landbouwbeleid een nauwkeuriger uitgestippelde
processus dan voor sommige andere aspecten van de sociaal-economische politiek.
Dit was voor een belangrijk gedeelte te verklaren door het feit dat elk partnerland
een eigen uitgebouwde vorm van landbouwbeleid had: dus zes specifieke vormen,
die als zodanig niet of slechts zeer moeilijk te integreren waren, zodat er nieuwe,
meer gemeenschappelijke constructies opgebouwd moesten worden. Anderzijds
heeft ook het feit meegespeeld dat een landbouwbeleid belangrijke openbare
financiën vergde. Velen die de politieke eenmaking van Europa via de omweg van
de economische integratie wilden realiseren, zagen in het Europees Landbouwfonds
ook een soort vliegwiel, dat de Europese integratie over de dode momenten heen
moest helpen stuwen. Een in dit verband treffend feit was het zgn. Franse ultimatum
van oktober 1964, waarin er sprake van was ‘van de gemeenschappelijke
landbouwmarkt de toetssteen te maken en de voorwaarde zelf van iedere Europese
1)
constructie’ . Vanaf 1958 is het Europese landbouwbeleid met veel horten en stoten
tot stand gekomen.

1)

Cfr. A. De Tavernier, Het groene Europa. Landbouw in de E.E.G., in Streven, maart 1965,
pp. 565-569.
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Wie op de afgelegde weg terugkijkt, kan constateren dat bij iedere
gemeenschappelijke beslissing alle ledenlanden telkens met meer nieuwigheden
en compromissen geconfronteerd werden dan in het toch meer bekende en
aangepaste kader van de corresponderende vroegere nationale beslissing. Dit feit
alsmede de onvermijdelijke moeilijkheden die met het inrijden van een nieuw systeem
gepaard gaan, heeft de jongste jaren in landbouwkringen herhaaldelijk (en
begrijpelijk) wrevel gewekt. Moeilijkheden van die aard waren vanzelfsprekend te
verwachten, hoewel ze door enkele bijkomende factoren sterk vergroot werden.
Het lag in de lijn van de verwachtingen dat zich in de Europese landbouw tijdens
de overgangsperiode aanpassingsmoeilijkheden zouden voordoen. Tal van niet
zomaar te harmoniseren sociaal-economische data (lonen, sociale voorzieningen,
fiscaliteit, enz.) liggen van land tot land soms zo ver uiteen, dat een bepaald
geharmoniseerd economisch gegeven - b.v. de richtprijs van een produkt - fataal
voor de enen te hoog, voor de anderen te laag en voor weinigen gepast uitvalt. Een
van de meest ernstige aanpassingsstoornissen betrof de zuivelsector, die ongeveer
een vierde van de omzet en een relatief nog belangrijker deel van de arbeidsbehoefte
in de landbouw vertegenwoordigt. Wie herinnert zich niet de zuiveloverschotten,
die intussen tot de verleden tijd behoren, maar indertijd door een bepaald soort
sensatiepers en de propagandadiensten van de Commissie tot hooggebergten
werden gepromoveerd.
Ondertussen stond ook de hele Europese economie en de rest van de wereld
niet stil. De Franse devaluatie en de Westduitse revaluatie van 1969 hebben de
Europese landbouwpolitiek tot in zijn fundamenten geschokt en in de landbouw
sterke inkomensdiscrepanties veroorzaakt. Voor de Franse landbouw, die zowat
de helft van de E.E.G.-landbouw vertegenwoordigt, bracht de devaluatie bepaalde
voordelen, die Frankrijk praktisch tot een partner van de Europese Commissie
maakte in haar streven om het Europese peil van de landbouwprijs gedurende
enkele jaren te bevriezen. In de wereldeconomie vielen enkele jaren van
landbouwtopproduktie samen met een analoog fenomeen in de Euromarkt. De
specifieke economische doelstellingen van een paar belangrijke handelsblokken
als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië (met de Commonwealth) brachten voor
de Europese landbouw tijdens de voorbije moeilijke jaren meer kommer mee dan
soelaas.
Dat alles kunnen wij evenwel nog tot de ‘normale’ perikelen van een
gemeenschap-in-wording en van een ruimere internationale confrontatie rekenen.
Met een verstandige pragmatische aanpak waren die wel te verhelpen geweest.
Maar - en dat is een maar - de Europese Commissie achtte die moeilijke periode
opportuun om voor de Europese landbouw een vrij
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strakke en harde, zelfs ietwat ideologisch getinte lijn te propageren. En dit was
volgens ons een van de belangrijkste oorzaken en/of aanleidingen van de
landbouwmalaise van de jongste jaren.

Het plan Mansholt
Het ‘Memorandum inzake hervorming van de landbouw in de Europese
Gemeenschap’ - in de volksmond het plan Mansholt genoemd - behelsde een
ambitieus plan om de produktiestructuren in de landbouw te hervormen. Aan de
commercialisatiestructuren - een thema dat in de landbouw-economische wereld
niet van de lucht is - wijdde het Commissie-memorandum slechts heel weinig
aandacht; en van hervorming was hier helemaal geen sprake meer, slechts van
aanpassing.
Een andere nogal pikante bijzonderheid van het plan was, dat een op zichzelf
normale evolutie naar grotere bedrijfseenheden geforceerd werd door een eenzijdige
affectatie van openbare steun, waarbij vele boeren gediscrimineerd dreigden te
worden. Dit, samen met de bedoeling de landbouw-prijzen verder te bevriezen, gaf
aan het Commissievoorstel een zeker ideologisch tintje: de Staat zou als de grote
hervormer optreden, de zelfstandige onderneming werd in haar economisch
vermogen aangetast. Ongetwijfeld tegen zijn bedoeling in, maar dan toch als een
gevolg van zijn radicaal, uitdagend en vaak nogal machiavellistisch optreden,
versterkte Mansholt bij de openbare mening een bepaalde verkeerde opvatting over
de landbouw en maakte hij vele boeren en tuinders nog meer defaitistisch of
verbitterd.
Was het de taak van de Europese Commissie een dergelijk beleid te
onderschrijven ten opzichte van een sector die sinds tientallen jaren inzake
arbeidsproduktiviteit met andere industrieën mee aan de top staat? Had een matiger
en voor het beroep meer aanvaardbaar beleid geen positiever effect gesorteerd?
Nu de Europese Ministerraad het landbouwschip eindelijk door de gevaarlijke
stormzome heeft kunnen loodsen waarin het door de gebeurtenissen van de laatste
jaren verzeild was geraakt, heeft het niet veel zin meer, over dat hervormingsplan
van de Europese Commissie verder te peroreren. Hopelijk zitten wij nu weer in een
wat rustiger vaarwater. Zowel micro- als macro-economisch en sociaal kan de
landbouw die rust goed gebruiken. Van hun ‘landbouwpolitiek Rome’ verwachten
de boeren in de toekomst meer zegeningen en minder banbliksems.
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Politiek Overzicht
Nederland
De laatste zes maanden voorafgaande aan de Tweede-Kamerverkiezingen op 28
april heeft het in Nederland gegonsd van elkaar tegensprekende en elkaar zoekende
en toch weer in de ban slaande politici.
In dit halfjaar waren twee politieke combinaties van de grond gekomen. Allereerst
die van de confessionele partijen KVP, ARP en CHU; na lange beraadslagingen en
soms elkaar doorkruisende activiteiten slaagden deze er in om een
gemeenschappelijk programma op te stellen, dat het kernprogram van de KVP'er
prof. Steenkamp zeer dicht benaderde. Zij zagen dit program als grondslag voor
vergelijking met dat van andere partijen, waarna een partnerkeuze voor een
eventueel te vormen regering zou moeten volgen; liefst zouden zij vóór de
kamerverkiezingen een duidelijke uitspraak doen over de vorm van een nieuwe
coalitie, maar een dergelijke voorkeursuitspraak zou toch pas mogelijk zijn als de
programma's van alle belangrijke politieke partijen bekend zouden zijn.
Samenwerking met de PvdA werd niet uitgesloten, maar dan op basis van
wederkerigheid.
Einde vorig jaar probeerde ook de PvdA de eens uitgesproken ban over de KVP
weer in te slikken; ook zij pleitte voor een beslissing op basis van een
programvergelijking en voor een politieke beoordeling van de kandidaat-ministers.
Na de debatten over de loonmaatregelen in december echter verklaarde zij, dat
samenwerking met de confessionelen voor haar onmogelijk was geworden, daar
het voor een modern sociaal-economisch beleid huns inziens noodzakelijk was, dat
het de steun had van de vakbeweging en de confessionele partijen deze nu duidelijk
in de kou hadden laten staan.
Toen echter de ex-voorzitter van het NW, Kloos, de voorzitter van het CNV, Lanser,
en de grand old PvdA'er Drees sr. pleitten voor samenwerking met de confessionelen,
wijzigde zich weer de koers van de PvdA. Zij vond een combinatie van haar plan
tot samengaan met de PPR en D'66 binnen een partijblok en samenwerking met
de confessionele groepering.
Na de mislukte pogingen in het PAK, een progressief akkoord tussen PvdA, D'66,
PSP, PPR en radicalen uit KVP en ARP bij de Provinciale Statenverkiezingen
verleden jaar, was er al een Actiegroep Progressief Akkoord (APA) gevormd, die
mikte op samenwerking van de vier eerstgenoemde partijen om een gezamenlijk,
alvast progressief genoemd verkiezingsprogram op te stellen en een alternatief voor
het kabinet De Jong aan te bieden; hiervan viel de
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Pacifistisch Socialistische Partij al spoedig af wegens haar voor de anderen
onaanvaardbaar standpunt inzake de defensiepolitiek en tevens omdat zijzelf de
PvdA zich teveel in rechtse richting zag ontwikkelen. De drie andere partijen - D'66
met enige aarzeling - kwamen in februari van dit jaar tot overeenstemming over een
gemeenschappelijk regeringsprogramma, over het sluiten van een stembusakkoord
en de vorming van een schaduwkabinet vóór de verkiezingen om zo de duidelijkheid
te bevorderen. Dit gemeenschappelijk program zou worden voorgelegd aan de
confessionele combinatie; deze moest echter bereid zijn bindende afspraken te
maken vóór de verkiezingen over een regeringsprogram en kandidaat-ministers;
na de verkiezingen zou er geen mogelijkheid meer zijn om tot samenwerking te
komen. Het PvdA-congres, waarop deze opening naar de confessionelen werd
goedgekeurd, liet dit besluit echter vergezeld gaan van een scherpe veroordeling
van het beleid van het kabinetde Jong, dat juist steunde op de drie confessionele
partijen en de VVD.
Toen beide groeperingen in maart inderdaad gingen overleggen bleek men het
niet eens te kunnen worden waarover nu eigenlijk overlegd moest worden. De
confessionelen achtten overleg nuttig omdat daarbij een programvergelijking kon
plaats hebben en gezocht kon worden naar de mogelijkheid om tot samenwerking
te komen, waarbij zij vanzelfsprekend zouden proberen zoveel mogelijk van hun
eigen urgentieprogram te realiseren. De andere drie stelden als onmiddellijk doel
een stembusakkoord en de confessionelen wensten zich - overigens niet geheel in
overeenstemming met hun oorspronkelijk standpunt - niet bij voorbaat te binden;
uitdrukkelijk wensten zij de weg voor een gesprek met de VVD open te houden. Na
de mislukking van deze poging verklaarden de ‘progressieve’ drie bij monde van
Van Mierlo, dat zij onder geen voorwaarde na de verkiezingen met andere partijen
zouden samenwerken.
Het overleg van de confessionelen en de VVD leverde ook geen resultaat op;
geen stembusakkoord, zelfs geen intentieverklaring kon er van de drie worden
losgepeuterd; slechts werd de mogelijkheid open gelaten voor nieuwe gesprekken
na de verkiezingen.
Van de twintig andere partijen, die aan de wedren naar een kamerzetel deelnamen
- blijkbaar zijn er vele lieden in ons land die zich gedrongen voelen om de schatkist
een extraatje te bezorgen - was voor een aanstaande regeringsformatie alleen nog
de nieuwe partij Democratisch Socialisten '70 van Drees jr. belangrijk. Zou deze
door prominente figuren uit de PvdA - omdat zij de nieuw-linkse richting niet konden
waarderen - opgerichte partij, die ook boordevol kritiek zat op de zittende
regeringscoalitie, er in slagen om de status van splinterpartij over te slaan en welke
houding zou zij dan in de Kamer aannemen? Zelf verklaarde zij open te staan voor
een gesprek met ieder ander, maar door de reeds bovenvermelde uitspraak van
Van Mierlo zou er geen kans zijn op een eventuele samenwerking met de zich
noemende progressieve combinatie. En aan samenwerking met de confessionelen
zitten in elk geval talrijke haken en ogen.
Het antwoord op vele vragen kwam op 28 april maar het werd er niet gemakkelijker
op. Verrassend was het grote percentage kiezers dat een stem uit-
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bracht: 78,5% tegen 68,1% bij de Provinciale-Statenverkiezingen in het vorig jaar,
de eerste na de afschaffing van de opkomstplicht.
Voor de regeringspartijen kan gesproken worden van een duidelijke nederlaag.
Van 55,2% in 1967 via 53,9% in '70 nu 47,1% van de stemmen. Als oorzaak hiervan
wordt allereerst genoemd de deconfessionalisering, maar wij menen, dat de
confessionele partijen bij hun propaganda te weinig de aandacht hebben gevestigd
op diverse progressieve punten in hun program, zodat zij automatisch in de
conservatieve hoek terecht kwamen, waarin hun tegenstanders hen wilden hebben;
het optreden van de CHU-lijstaanvoerder, Udink, met zijn law-and-order-opvattingen
werkte dit nog in de hand; ook lijkt het ons, dat een aantal Christelijke kiezers zijn
geschrokken van het feit van de confessionele samenwerking en hun stem hebben
gegeven aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (resp. 2, 2,5 en 2,4%), het
Gereformeerd Politiek Verbond (0,9, 1,1 en 1,6%) en de spiksplinternieuwe splinter
Nieuw Rooms, die 0,4% kreeg.
Opmerkelijk was de uitslag voor de VVD, die blijkbaar een beetje te zelfverzekerd
heeft gerekend op het voor haar gunstige percentage het vorig jaar behaald n.l.
12,7; zij zag haar aandeel nu terugvallen op 10,3% tegen 10,7 in 1967.
Dit alles betekende voor de regeringspartijen een verlies van negen zetels, zodat
zij hun absolute meerderheid kwijt zijn; met hun 74 zetels zullen zij of er een vijfde
partner bij moeten halen - geen rooskleurig vooruitzicht - of een minderheidsregering
vormen.
De combinatie PvdA, D'66 en PPR geeft een eigenaardig beeld. Daar de PPR in
'67 ontbrak vermelden wij alleen de totaalpercentages van het vorig jaar en nu, resp.
33,3 en 33,2%, hetgeen hoogstens een gelijkblijven betekent en zeker geen reden
is voor een overwinningsroes. Hierbij was alleen de PvdA in stijgende lijn, nl. 23,5
in '67, 23,2 en 24,6%; voor D'66 was dit resp. 4,5, 7,7 en 6,8 en voor de PPR 2,4
tegen nu 1,8%.
De zetelwinst kwam voornamelijk terecht bij de PvdA, die van 34 opklom naar 39
zetels en daarmee de grootste partij is geworden; D'66 won vergeleken bij de
samenstelling van de vorige kamer wel 4 zetels en steeg tot 11 maar had
vermoedelijk hogere verwachtingen; dit was ook het geval bij de PPR, die een van
haar drie zetels moest prijsgeven met als enige troost, dat die wel bij de grote broer
is terecht gekomen. De combinatie heeft nu de beschikking over 52 zetels.
DS'70 was de grootste winnaar; zij overtrof het succes van D'66, die in 1967 voor
het eerst deelnam aan de verkiezingen en 7 zetels haalde; Drees jr kreeg 5,3% en
acht zetels.
De situatie in verband met de kabinetsformatie is door deze uitslag erg onduidelijk
geworden. De confessionele partijen komen tezamen tot 58 zetels en vormen een
minderheid, waarop nauwelijks een regering kan worden gebaseerd. De zogenaamde
progressieve drie hebben 52 zetels en vinden dit uiteraard ook te weinig voor een
minderheidsregering.
Confessionelen en VVD brengen het tot 74 zetels, een minderheid, die
mogelijkheden zou bieden als deze uitslag niet een duidelijke nederlaag betekende
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voor de huidige combinatie en een afkeuring van het de laatste jaren gevoerde
beleid.
Samengaan van deze vier met DS'70? Hoe sterk is een vijfpartijenkabinet?
Bovendien moeten de confessionelen toch rekneing houden met hun program! In
het samengaan met de VVD zouden verschillende progressieve ideeën al in het
gedrang komen en dat zal nog meer het geval zijn als men DS'70 er bij gaat
betrekken. De geloofwaardigheid van het program Steenkamp zou dan wel eens
ernstig kunnen worden betwijfeld en dat is iets dat de confessionelen zich in het
geheel niet kunnen veroorloven.
Wij zouden willen pleiten voor een zich opnieuw bezinnen op de huidige situatie
en voor een op de voorgrond stellen van het algemeen belang met op zij zetten van
alle partijbelangen. Met enige goede wil zijn er voldoende punten van
overeenstemming te vinden tussen de programma's van beide combinaties. Dan
zou Nederland een regering kunnen krijgen, die reëel de zaken bekijkend niet alleen
het hoofd kan bieden aan de dreigende economische en financiële moeilijkheden,
maar ook nog verschillende prioriteiten van de programma's zou kunnen
verwezenlijken.
In de gegeven omstandigheden is het de vraag of de staatsrechtelijke nieuwigheid
- het openbare debat in de Tweede Kamer over een advies aan de Koningin over
een te benoemen kabinetsformateur - met veel succes zal worden bekroond. Men
houdt er rekening mee, dat hoogstens als resultaat een informateur zal worden
voorgedragen en zelfs dat er helemaal geen overeenstemming kan worden
verkregen, waarop dan het zo aangevallen ‘geheim van Soestdijk’ voor deze keer
tenminste weer redding moet brengen.
De oplossingen die voor dat geval aan de hand worden gedaan, zijn een
minderheidskabinet van een van de twee groeperingen, waarbij de mogelijkheid of
de noodzaak van nieuwe verkiezingen zich spoedig kan voordoen. Er wordt echter
ook gesproken over een zaken-kabinet, waarin confessionelen en ‘progressieve’
drie zouden kunnen zitting nemen en waarin beide groeperingen zouden kunnen
ontdekken in hoeverre zij gezamenlijk toch een groot deel van hun verlangens
kunnen waarmaken.

Internationaal

DDR.
Met het aftreden van Walter Ulbricht als partijleider was reeds lang rekening
gehouden; speculaties over zijn opvolging waren er weinig. Vandaar dat men niet
opkeek, toen begin mei de mededeling kwam, dat Ulbricht voorzitter van de
Staatsraad bleef maar als partijsecretaris werd opgevolgd door Erich Honecker, die
reeds langs als kroonprins gold, al had men dan enige tijd gehoopt dat deze positie
werd aangetast door de populariteit van premier Stoph.
Honecker dankt zijn functie aan het trouw volgen van de Ulbricht-lijn. In de
verhouding tot Bonn zal dus voorlopig weinig veranderen. Wel dachten wij,
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dat door deze wisseling de positie van de DDR in het Oostblok veranderd is; Ulbricht
had er een groot persoonlijk gezag en wist dit ook uit te buiten; Honecker echter
mist dit en de invloed van Moskou zal daarom groter worden, hetgeen - gezien het
Russische ijveren voor een Europese Veiligheidsconferentie en de daarmee
samenhangende behoefte aan ontspanning ook van de situatie in Duitsland - op
den duur toch veranderingen kan veroorzaken.
10-5-'71
J. Oomes

België

Davidsfonds
Weken voor zijn congres was het Davidsfonds (DF) een mikpunt in de Vlaamse
katholieke pers. De bedoeling was het DF aan te porren een duidelijke uitspraak te
doen over zijn Vlaamse en katholieke wezenstrekken, wat dan ook geschiedde.
Waarop die pers met een zucht van verlichting verder afliet. Deze feiten kunnen als
typerend beschouwd worden tegenover een evolutie die haar weg zoekt in de
christelijke bevolkingsgroep, zodat het ons de moeite waard lijkt dit gebeuren nader
te ontleden.
Een reeks feiten vormde de aanleiding om bij enkele journalisten de vrees te
inspireren dat het DF zijn oude huid zou verliezen. In maart hield Jong-Davidsfonds
(JDF) een landdag waarvan Gazet van Antwerpen schreef dat er in marxistische
termen gedacht werd, en dat er geen sprake meer was van de christelijke en Vlaamse
ideologie die het JDF toch nog ergens moet hebben. Na die landdag gaf de
JDF-voorzitster Annemie Van Poucke een erg openhartig interview weg aan Het
Belang van Limburg, waarin ze verklaarde dat het JDF zijn eigen doelstellingen
heeft en geen voorportaal is voor het DF. Kort daarop werd het JDF opnieuw
aangevallen in Gazet van Antwerpen en Kerkelijk Leven naar aanleiding van hun
nieuw blad, Jongerenkrant, waarin wel veel aandacht werd besteed aan de derde
wereld, maar ‘geen interesse meer voor Vlaamse strijd’ (titel GvA). Tenslotte was
er een hevige aanval in Kerkelijk Leven, Gazet van Antwerpen en later ook in Het
Volk op de DF-uitgave van Willy Spillebeen's Steen des aanstoots. Wanneer het
DF overgaat tot het verspreiden van ‘pornografie’, ‘kan men als reactie zijn
lidmaatschap van DF opgeven’ (Kerkelijk Leven).
Wat er in feite in DF gebeurt, is dat er een stuwing aanwezig is om de beweging
sterker sociaal-economisch te oriënteren, gericht op een brede maatschappelijke
bewustwording van de leden als aanzet voor een politiek engagement, ‘dat uiteindelijk
moet leiden tot gedrags- en structurele veranderingen. De culturele revolutie van
het DF is er een van besliste wil tot fundamentele verandering’.
Nu is het merkwaardig dat een dergelijke evolutie in tegenstelling wordt gezien
met ‘katholiek en Vlaams’. Het verslag van het congres op 17 april droeg in Gazet
van Antwerpen de titel: ‘Davidsfonds is en blijft Vlaams en katholiek’.
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In Het Volk luidde de kop: ‘Davidsfonds op het rechte spoor’. Wij citeren: ‘De grote
verdienste van dit jongste congres is, dat het Davidsfonds zijn trouw heeft bevestigd
aan de beginselen die vanaf de stichting aan de grondslag lagen: voor godsdienst,
taal en volk. Er was de jongste jaren ter zake wel enige deining ontstaan. Vooral
het Jong-Davidsfonds...’. Aanleiding tot deze evaluatie vormden gedeelten uit de
redevoeringen van voorzitter Derine en secretaris-generaal de Ridder; de eerste
bevestigde dat de bestaansreden van het DF is: de katholieke en Vlaamse belangen
te verdedigen; de tweede, dat het DF tot de rooms-katholieke kerk behoort en dat
in het DF enkel plaats is voor wie de Vlaamse en katholieke eigenheid van de
vereniging erkent. In feite komt dit erop neer dat bewust getracht wordt een
opsplitsing te doen ontstaan tussen een tendens tot algemene politisering met een
zeker links cachet, en het ‘Vlaams en katholiek’ zijn. In se hoeven deze twee
strekkingen absoluut niet tegenstrijdig te zijn. Waarom die tegenstelling er a.h.w.
wordt ingepompt, wordt duidelijk wanneer men de verschillende fasen van de huidige
evolutie karakteriseert.
Organisaties als het DF hadden in hun beginfase én als uitgangspunt én als doel:
Vlaams en katholiek zijn. Ze zijn middelpuntzoekend, gericht op de ontplooiing en
verspreiding van reeds aanwezige en dus eerder traditionele waarden. Men kan ze
in deze fase karakteriseren als naar binnen gekeerde, zichzelf zoekende bewegingen.
Een tweede fase in het groeiproces ontstaat wanneer deze verenigingen de
problematiek opentrekken, zoals nu door het inbouwen van contestatiethema's in
het klassieke gezichtsveld. Zo is ‘Vlaams’-zijn niet langer synoniem van taal, toneel,
cultuurspreiding, maar wordt het Vlaamse belang gericht naar streekontwikkeling,
ruimtelijke ordening, leefmilieu. De inzet wordt verwijd naar derde wereld en
welzijnszorg. Seksualiteitsbeleving wordt evenzeer een thema als opvoeding.
Typerend voor deze fase is dat ‘Vlaams’ en ‘christen’ uitgangspunt blijven, maar
niet langer op zichzelf doelstellingen vormen. In 1969 werd het in het DF als volgt
geformuleerd: ‘Bij zijn inzet weet de christen zich solidair met alle mensen van goede
wil.... Zijn inspiratie en motivering echter put de christen uit zijn geloof’.
Op deze fase zal naar onze mening onvermijdelijk een derde volgen, met twee
kenmerken die het verzet van het ‘Vlaams en katholiek belang’ zullen oproepen.
Wanneer een Vlaamse of christelijke vereniging is geëvolueerd naar doelstellingen
die niet typisch Vlaams en christelijk zijn en die ze gemeenschappelijk heeft met
andere niet-Vlaamse en niet-christelijke organisaties, dan zal een gedeelte van haar
leden vaststellen dat de motivatie voor dit engagement evenmin noodzakelijk Vlaams
en christelijk hoeft te zijn. Het kan, maar het moet niet absoluut. ‘Inspiratie en
motivering’ kunnen, ook voor de christen, voortkomen uit algemeen menselijke
ethische waarden, die hij eveneens gemeenschappelijk heeft met andersdenkenden.
In dit stadium van zijn evolutie heeft het voor de christen weinig zin dat zijn
organisatie uitdrukkelijk Vlamingen en katholieken wil bundelen. Wat hier in het
gedrang komt, is het belang van die organisaties.... Het tweede kenmerk is, dat het
voormelde opentrekken niet alleen zal slaan op maatschappelijk-politieke
doelstellingen, maar ook op het persoonlijke gedragspatroon. Mede als gevolg van
de evolutie in de kerk naar
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een persoonlijke kritische houding tegenover de geloofsinhoud, zullen steeds meer
christenen zelf verder willen zoeken, samen met de anderen, welke de normen van
hun mens zijn zullen zijn. Dit betekent echter het einde van de kerk als
machtsinstituut. Zolang iemand, een organisatie of instelling, het gedragspatroon
voor andere mensen kan bepalen, heeft hij macht over hen. Zogauw mensen zich
losmaken van het feit dat hun gedragsnormen door anderen voor hen worden
bepaald, bevrijden ze zich van die macht over hen, en zij vernietigen ze tegelijkertijd.
Organisaties zoals het DF, de CVP en zovele andere, verkeren in de tweede fase
van de evolutie. Op zichzelf is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen een verbreden
van doelstellingen en opentrekken van een engagement. Maar wanneer de volgende
fase van deze evolutie raakt aan de belangen van een reeks instituten en organisaties
die samen een machtsblok vormen in onze samenleving, dan moet die evolutie tijdig
worden afgeremd, nl. in de fase van de politisering.
Nu kan men zich natuurlijk moeilijk verzetten tegen die politisering als zodanig.
Daarom is het zo typisch dat het DF werd beschuldigd van het uitgeven van
pornografie. Toevallig heeft Willy Spillebeen's werk niets te maken met pornografie.
Dat heeft ook minder belang. Felix Dalle die de aanval in Kerkelijk Leven lanceerde,
heeft trouwens moeten toegeven dat hij het boek niet had gelezen. Dalle wist van
horen zeggen dat enkele traditionele taboeregels werden verschoven, en dit volstaat
om door te steken naar de kern van de zaak: aan deze regels mag noch door
Spillebeen, noch door het DF worden geraakt. Het gaat hier om normen die worden
vastgehouden door traditionele instituten. Daarom moet het Davidsfonds Vlaams
blijven en katholiek, en niet links. Niet omdat links worden verkeerd is. Maar wie
links wordt, zal ook de normen van het mens-zijn mee willen bepalen, en als dat
gebeurt zal al wat christelijk en kerkelijk is, als zodanig de macht moeten prijsgeven,
om zuiver een inspirerende functie te gaan vervullen.

Gezondheidszorg
Zo stilaan is de gezondheidszorg als belangrijk deel van de welzijnszorg voorwerp
geworden van politiek denken en ageren. Zoals het vroeger reeds gebeurde met
het onderwijs, wordt het nu voor de gezondheid duidelijk dat dit niet langer meer
een privé-zaak van individuele mensen en groepen kan zijn, maar dat het intrinsiek
verweven is met de organisatie en doelstellingen van de maatschappij, met het
nemen van opties door de gemeenschap en dus met politiek beleid.
Doch op dit terrein is België nog niet ver gevorderd. In de landen benoorden ons
zien wij wel voorbeelden van de richting waar wij naartoe moeten, bezuiden staat
men nog verder achter. Ondertussen is de Belgische toestand chaotisch gegroeid,
vol improvisatie en met de nodige concurrentiegeest en prestige-politiek. De kosten
van de gezondheidszorg nemen voortdurend toe, omdat de mogelijkheden van de
geneeskunde zijn toegenomen, wat een beter welzijn voor de mensen kan betekenen,
maar dit brengt mee dat de gemeenschap de

Streven. Jaargang 24

980
tekorten van de begroting moet bijleggen. Hier rijst onmiddellijk de vraag naar de
verantwoording van de kosten en naar nieuwe bronnen van inkomsten. Maar het
echte probleem wordt daarmee niet opgelost. Wel zijn wij op het ogenblik zo ver,
dat algemeen wordt aangenomen dat een grondige hervorming hier geboden is.
1. Deze constatering blijft echter zonder gevolg, omdat wij niet beschikken over
de instrumenten die een dergelijk beleid mogelijk maken. Om te beginnen ontbreekt
cijfermateriaal. Er zijn geen betrouwbare cijfers over de werkelijke kostenstructuur
van de gezondheidszorg. Er is geen evaluatie van de voorhanden voorzieningen,
noch van de werkelijke prestaties. Er is geen studie van de reële behoeften van de
bevolking. Een tweede factor die vereist is om een echt beleid op te zetten, is de
aanwezigheid van een visie op maatschappij en gezondheid. Het doel dat men wil
bereiken moet duidelijk voorop gesteld worden. De grootte van de beurs bepaalt
wel wat men kan besteden maar niet waaraan men het geld bij voorkeur zal besteden
en dus moeten prioriteiten worden vastgelegd. Een derde vereiste is het opbouwen
van een democratische besluitvorming langs kanalen van behoefteformulering vanuit
de bestaande situatie en met kennis van de beschikbare mogelijkheden. Is het nodig
hieraan toe te voegen dat dit heel iets anders is dan de gebruikelijke methode van
consultatie van alle belangengroepen waar bij elk het hemdeke nader is dan het
rokske? Bij belangengroepen is meestal niemand bereid ook maar iets te wijzigen,
de bestaande toestand wordt bevroren, wat niets minder betekent dan een volstrekt
immobilisme.
Met deze problemen sinds jaren geconfronteerd, staan we nog steeds voor het
feit dat de drie voorwaarden niet vervuld zijn en een grondige planning altijd maar
verwezen wordt naar een volgende regering.
2. Ondertussen kost de gezondheidszorg miljarden die de begroting niet voorzag
en moeten dringende maatregelen genomen worden om het deficit weg te werken.
Het wetsontwerp De Paepe ter sanering van de Ziekteverzekering valt op door zijn
voorzichtig en voorlopig geïmproviseerde karakter: enkele besparingen hier en daar
en nog maar eens een kraantje meer openzetten. Wat dit laatste betreft, gaat het
o.m. om de verhoging van het plafond van de bijdragen voor de verplichte verzekering
der geneeskundige verzorging met een overheveling van 0,65% van het
werknemersaandeel naar de werkgevers. Dit brengt naar berekening 2.300 miljoen
Fr op, in hoofdzaak gedragen door de werkgevers en voor een deel door de
werknemers met een maandinkomen van 23.500 Fr tot 25.000 Fr.
Er zijn ook een aantal voorstellen die organisatorisch dieper ingrijpen, maar deze
staan in de Memorie van Toelichting. Het gaat om de verwijzingsrol die de huisarts
kan worden toevertrouwd en waardoor hij toegang verleent tot de specialistische
geneeskunde, en een stelsel van controle op de prestaties, o.m. door het zo
gevreesde verstrekkingenboekje om overbodige prestaties uit te sluiten. Maar
daarover zullen nog uitvoerige besprekingen met alle belangengroepen gevoerd
worden in een uitgebreide conferentie, waar het belangen-verdedigende element
waarschijnlijk de ingebouwde rem zal blijken te zijn.
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Sommige doktersgroepen roerden zich reeds heftig en schermden met de grote
leuzen van de vrije geneeskunde. Anderen, zoals de vereniging van de huisartsen,
gaven hun goedkeuring. De socialisten zagen de maatregelen veel liever rechtstreeks
in de wet ingeschreven en zullen daar vermoedelijk in het parlement nog op
terugkomen.
Ook over de prijzen van de farmaceutische produkten staat iets in de Memorie
van Toelichting. Doch wellicht is dit al achterhaald door meer recente gebeurtenissen.
3. Tijdens de paasvakantie moet er in de departementen van de twee nieuwe
socialistische ministers, Cools en Namèche, een drukke bedrijvigheid geheerst
hebben, getuige de verrassende koninklijke besluiten en wetsvoorstellen waarmee
beide ministers de publieke opinie in beroering brachten. In een Koninklijk Besluit
over de prijzenbeheersing werd gesteld dat de prijs van de farmaceutische produkten
met 6% omlaag moest. Minister Namèche kwam met een wetsvoorstel voor de dag
dat een grondige aanpak van de ziekenhuisorganisatie voorziet. De definitieve tekst
is op dit ogenblik nog niet bekend.
Op de voorstellen tot prijsdaling kwam protest van de farmaceutische firma's en
van de apothekers. Op dit terrein heerst een erg ingewikkelde toestand omwille van
het gebrek aan studie en cijfermateriaal. Publiek heerst er ongenoegen over de
grote winsten die hier gemaakt worden, maar het is haast onmogelijk de berekening
van de reële kosten, de investeringen, de gelden voor research, de
publiciteitsuitgaven en de opgestreken winsten van deze sterk risicodragende
nijverheidstak over te doen. In ieder geval wijzen recente cijfers op een uitgave van
15 miljard aan farmaceutische produkten.
Wanneer wij ons baseren op de studie van Prof. Dr. P.J. De Schepper, Het
geneesmiddel in België, verschenen in Leiding Nr. I. 1971, dan lijkt de 6%
verantwoord, maar niet het eind van de zaak. Het wetsvoorstel Namèche over de
hervorming van de ziekenhuisorganisatie gaat uit van de idee dat de gemeenschap
inkijkrecht heeft daar waar zij de rekening voorgeschoteld krijgt. De voorgestelde
maatregelen, die heel wat ingrijpen van de Minister mogelijk maken, wekten hevige
weerstand bij Caritas, de vereniging van de katholieke verpleeginstellingen. In deze
termen gesteld steekt er stof in voor een equivalent van de schooloorlog van de
voorbije jaren, een oorlog nu tussen de officiële instellingen en de ziekenhuizen van
de privé sector.
Waar in principe planning en het vastleggen van nonnen broodnodig zijn en ook
de controle van de gemeenschap bij subsidiëring normaal is, blijft het gevaar van
willekeur vanwege etatiserende bemoeiingen niet denkbeeldig, juist gezien het
gebrek aan objectief cijfermateriaal en studie van de behoeften. Ook hier is een
nieuwe democratische beleidsopbouw wellicht de oplossing van het conflict en zou
een regionaal opzetten van het ziekenhuisbeleid binnen een nationaal raam zowel
de dreigende etatisering als de chaotische improvisatie uit de weg gaan. Maar op
dit ogenblik lijken noch Caritas, noch Minister Namèche bereid tot deze visie.
10-5-'71
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Abortus en universele ethiek
In het aprilnummer verdedigt A.J. Leijen het afwijzende standpunt van de
1)
Nederlandse Bisschoppen inzake abortus provocatus (A.P.) . Hij doet dit op grond
van traditionele ethische argumenten, zoals op p. 685: ‘Pluriformiteit is een feit,
maar het zich erbij neerleggen is een aantasting van het ethos dat wij moeten
opbouwen om een menselijke samenleving te verzekeren. Wat zich binnen een
ethos aandient als ethisch geldig, dient zich aan met universele pretentie’. Zo zijn
er nog meer zinnen te citeren van dezelfde strekking. Met Aristoteles gaat de schrijver
op zoek naar de ‘orthos logos’ van de wijze en prudente mens. Tenslotte komen er
imperatieve stellingen met zogenaamde concrete universaliteit van geldigheid te
voorschijn. Eén ervan betreft de afwijzing van A.P.. Daarvoor worden door de
schrijver de volgende gronden aangevoerd. Er wordt door de bisschoppen verband
gelegd tussen de eerbied voor ieder menselijk leven (of liever de eis van eerbied
voor etc.) en doodstraf, oorlog en ‘gewelddadige sociale en politieke verhoudingen’.
Verder wordt abortus beschouwd als: ‘... een weigering om een plaats in te ruimen
voor de vraag om opgenomen te worden in de gemeenschap van mensen’. En
tenslotte ‘recht en wet zijn er op de eerste plaats voor om de ruimte van het
menselijke open te houden’. Legaliseren van abortus zou kunnen leiden tot
legaliseren van euthanasie en eugenesie. Tot zover A.J. Leijen.
Het is moeilijk om iets tegen deze stellingen in te brengen. Niet omdat ze zo sterk
zijn, maar omdat ze onvoldoende verbonden zijn met de ervaarbare werkelijkheid,
d.w.z. ze hebben weinig of geen empirische referentie. Enkele wel. Het probleem
van de agressie in de zin van levensbedreiging komt aan de orde bij oorlog,
doodstraf, euthanasie en abortus. Nu is in Nederland de situatie zo, dat abortus als
‘spoedige hulp bij ongelukken’ wordt geclaimd door de geemancipeerde vrouwen.
Dergelijke ongelukken komen legio voor. Schattingen over A.P.-cijfers in Nederland
lopen naar de 20.000 per jaar. Abortus medicinalis is dus al geïnstitutionaliseerd
en er is een modus gevonden om de medicus een zekere garantie van straffeloosheid
te geven. Tot dusverre heeft deze situatie nog geen toename van actieve euthanasie
doen zien, voor zover bekend. Doodstraf is niet ingevoerd, maar afgeschaft in
dezelfde tijd dat onze laatste oorlogsmisdaden ook net achter de rug waren,
omstreeks 1947. In die tijd kwamen er nog regelmatig medici voor abortus provocatus
voor de rechtbank. We vinden dus geen grond voor de bange vermoedens van de
bisschoppen omtrent de koppeling van diverse agressiviteitsuitingen, aangenomen
dat ze dit bedoeld hebben.

1)

A.J. Leijen, Bisschoppen over abortus provocatus. Enkele wijsgerige notities, in Streven, april
1971, pp. 683-688.
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De functie van de wet kan zijn om repressief te werken, om bepaalde ontwikkelingen
tegen te houden. Dit zien we vooral in totalitaire systemen. Ik dacht dat de meeste
juristen bij ons er vanuit gingen, dat het niet de bedoeling van de wetgeving is dat
de ene groep de andere haar moraal (ethos) oplegt; en dat gebeurt bij handhaving
van het formele verbod op A.P. in feite wel. De bisschoppen mogen dan de pretentie
hebben dat hun moraal universeel geldig is en Leijen mag dat met hen eens zijn,
maar dat impliceert niet dat een andere groep niet of dezelfde universaliteitspretentie
heeft met een ander ethos of - op democratische wijze - pluriformiteit, d.i. het anders
zijn van de ander, als diens goede recht aanvaardt. Ik zie niet in, dat een zedelijk
recht op abortus ‘de concrete orde van het menselijke (...) eigenmachtig inperkt’,
terwijl het verbod op abortus dat niet zou doen. Een dergelijke stelling is gewoon
het resultaat van meten met twee maten.
‘De vraag om opgenomen te worden in de gemeenschap van mensen’ wordt niet
gesteld door een embryo. Een embryo vraagt niets. Een eenmaal geboren kind
vraagt ook niets. Wéét het kind veel! Om gaaf groot te kunnen worden, heeft het
wel objectief enig comfort en een beetje liefde nodig. Een ongewenst kind komt
veelal aan beide te kort en heeft daardoor minder goede kansen, evenals trouwens
het hele gezin waar het in geboren wordt. Daar zijn empirische onderzoekingen
over gedaan (met name door Forsman en Thuwe).
De diepere motivering van afwijzing van A.P. moet samenhangen met de algemene
attitude. De cultus van baby en gezin, de dwang van de vrouw in de moederrol als
exclusieve rol, het patriarchaat binnen een moederkerk, waarin gedeseksualiseerde
mannen exclusieve leiding hebben, wellicht is er een samenhang tussen al deze
subculturele trekken. Psychoanalytisch kan het ook zo zijn, dat met de opstelling
tegen abortus een demonstratie van humaniteit wordt gegeven, die op andere wellicht zelfs wezenlijker - punten niet voldoende is gebleken. De bescherming van
het embryo kan een hypocriet ritueel zijn, waarbij zelfs eigen sadistische impulsen
(tegen vrouwen?) bedekt worden. Het sadisme richt zich dan weer tegen de vrouwen
en meisjes die voor hun ‘onkuisheid’ moeten boeten met het uitdragen van hun
ongewenste zwangerschap. Ik bedoel maar... om met Bommel te spreken.
Het bovenstaande is bepaald geen pleidooi voor A.P.. Iedereen heeft het recht
om voor zichzelf A.P. te aanvaarden of te verwerpen en de bisschoppen kunnen
en mogen vanuit hun specifieke rol hun opinie nog generaliseren ook. Zelfs mogen
ze politieke aktie voeren, waarom niet? Medici daarentegen moeten naar beste
weten en kunnen hetlpen bij alles wat ze tegenkomen in hun werk. Worden ze daarin
belemmerd door het ethos van de bisschoppen, dan hebben we dat te accepteren.
Als medici echter hun persoonlijke beperking algemene geldigheid toekennen, dan
matigen zij zichzelf hetzelfde recht aan als de bisschoppen en dat lijkt ons onjuist.
2)
Wat Leijen daarover ook moge zeggen. Quod licet Jovi non licet bovi .
J.H. van Meurs

Dubbele Worp
Als je in historisch verband een opstel over het Nederlandse drama schrijft of leest,
is verwijzen naar Worp een klassiek gebaar; hij behoort tot de basisbibliografie.
Maar hij dateert van 1904-1908 en de omgang met deze dikke bundel
wetenswaardigheden vraagt nu toch wel enige omzichtigheid. Als dus een pienter
handelsman een volstrekt ongewijzigde herdruk van de oorspronkelijke editie
2)

N. v.d. R.: in het volgende nummer hoopt A.J. Leijers hierop te antwoorden.
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uitbrengt , dringt zich de vraag op of zo iets eigenlijk wel zin heeft, of de verdienste
van vele decennia geleden nog helemaal standhoudt.
Worp heeft zijn boek gedacht als een

1)

Dr. J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland, 2 dln., 466 + 577
pp., (1904-1908). Reprint Editions Bel-Rose, Rotterdam, 1970, f 58,-.
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confrontatie met de vakspecialist. Tegelijk echter heeft hij de hoop uitgesproken dat
dit werk ‘niet alleen eene plaats zal vinden in de studeerkamer van vakgeleerden,
maar ook in handen zal komen van velen, die belangstellen in ons toneel’ (1, VI).
Deze verwachting is uitgekomen en het tweedelige werk heeft zijn weg gevonden
naar een breed publiek. Om vele redenen. Worp maakt geen gebruik van een
etherische vaktaal, die enkel de ingewijden ontroert. Nergens verzwijgt hij zijn zalige
verering voor het theater en hij pakt auteur, toneelstuk en schouwburg onder de
arm met een vanzelfsprekende sympathie. Hij geeft niet hoog op van zijn
detaillerende kennis van hoe, wat en waarom en schrijft bedaard als een ontdekker
die telkens zelf weer blij en verrast staat. Hij heeft herhaaldelijk het individuele werk
uitputtend voorgesteld, is dicht bij de tekst gebleven en heeft, waar nodig of gewenst,
de menselijke achtergrond erbij betrokken. De wetenschappelijke betrouwbaarheid
van de globale prestatie werd door deze intieme vriendelijkheid niet geschaad en
de persoonlijke band tussen auteur en lezer verstevigde de blijvende bijval.
Hoe weinig systematisch er intussen aan het opsporen van ontstaan en evolutie
van het Nederlandse drama en theater ook is gewerkt, een en ander is er toch echt
wel gebeurd. Vele nieuwe gegevens en inzichten ontbreken dus in deze koude
herdruk. De vakman is wellicht in staat intuïtief of methodisch een aantal vergissingen
of blunders recht te zetten, een aantal nieuwigheden toe te voegen, maar het feit
dat dit nodig is, hindert hoe dan ook de bruikbaarheid van deze uitgave. Je kunt
Worp niet opvatten als een autonome poging om een arsenaal van exacte dingen
en feiten ter beschikking te leggen; evenmin echter manifesteert hij een gerichte en
persoonlijke visie op een ontwikkelingsfenomeen, zoals b.v. een M. Martersteig dat
- ook al in 1904 - voor de Duitse 19e eeuw heeft gedaan. Eerbied voor de
overlevering is een vroom gegeven; drama- en theaterhistorisch word je er echter
niet zalig mee.
In zijn Voorrede beklemtoont Dr. Worp dat drama en theater ‘een grootendeels
onbekend terrein van onze letterkunde’ (1, V) zijn; dat was in 1904 wel juist, en ook
vandaag nog wel enigszins. Maar daarmee wordt in dezelfde adem het drama
exclusief naar de letterkunde toegeschoven. Ook wanneer een ultrapuristisch
standpunt i.v.m. de autonomie van het theater (waarin de tekst slechts meespeelt
als een construerend onderdeel) niet zonder meer aan elk drama kan worden
opgedrongen, dan valt toch niet te loochenen dat Worp zich alvast te eenzijdig
opstelt; het is een interpretatiekader dat vandaag niet meer integraal bijgetreden
kan worden. Als Worp anderzijds klaagt over het feit dat wij van sommige tijdvakken,
met name de 18e eeuw, zo weinig weten, dan blijft deze klacht helaas ook vandaag
nog geldig.
De systematiek in Worps indeling berust op de vorm, niet op de inhoud van het
drama. Dat zou een eminent dramaturgisch procédé zijn geweest, ook in zijn tijd
verrassend en baanbrekend. Bij nader toezien echter herleidt zich Worps kritische
behandeling van de dramatische produktie meestal tot een parafrasering van het
binnenverhaal, terwijl het formele karakter slechts fungeert als een bovenpersoonlijk
genretheoretisch element. Afgezien van de terminologische suggestie en de
aansluitende verwachtingen, is dit nog steeds een aanvaardbaar criterium, werd er
maar mee gewerkt en werd het globale perspectief er inderdaad door bepaald. Deze
consequente lijn heeft Worp echter niet aangehouden; hij ving dit toch wel structurele
bezwaar op door te stellen dat ‘die indeeling wel niet altijd streng vol te houden
(was), omdat de uiterlijke vorm langzamerhand afslijt’. Dat blijft een enigmatische
formule. Kennelijk ging Worp uit van een ideaal prototype waaraan hij de per periode
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en auteur verschillende vormoplossingen kon toetsen. Hij zag niet in (hier ontbreekt
enig relativisme dat ondertussen evolutieve analysecriteria heeft geproduceerd) dat
wat hij slijtage noemde en opvatte als een vermoeidheidsverschijnsel van de optimale
vorm, in wezen een mentale muta-
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tiecategorie uitmaakt die zich binnen het dramatische fenomeen objectief ervaarbaar
weet te maken in de corresponderende vormcode.
Dit uitblijven van wezenlijke aandacht voor het structuurbeginsel van het drama
tekent de globale Worp. Zijn geschiedenis ziet eruit als een logische bouwdoos en
is gebaseerd op een ideologisch principe, dat latent blijft, maar des te opvallender
de constructie en evaluatie determineert. Als een exponent van de 19e eeuw gelooft
hij in de volstrekte perfectibiliteit van mens en wereld en dus ook van hun uitingen,
drama en theater; hij ziet ze continu vooruitgaan. Die steeds opgaande beweging
beschrijft hij vanuit het liberalistische optimisme dat de slechts voorlopig onvolmaakte
levensaspecten sublimeert en opheft in een concreet nog onbestemde maar alleszins
realiseerbare zekere toekomst. Natuurlijk evolueert iedere generatie naar eigen
impulsen en behoeften en formuleert ze nieuwe inhouden en vormen; dat gebeurt
echter in een moeizaam proces van opstandigheid en verwerping, door mensen die
zich opstellen als fanatieke dissidenten of iconoclastische onverzoenlijken. Worp
echter heeft enkel oog en begrip voor een hiërarchische soliditeit, die, gehandhaafd
als kenmerk van elke volgende periode, steevast ook de consolidatie van de
kenmerken van de vorige moet meebrengen en bijgevolg ontbreekt hier elke ruimte
voor enig evolutiepatroon. Continuïteit wordt verwaarloosd omdat ze een formele
breuk onderstelt, organisch; iedere grotere periode krijgt aldus een artificiële gesloten
eenheid. Worp tracht deze eenheidseuforie consequent langs alle kanten te
argumenteren en dit is lang niet de minst boeiende zijde van zijn studie, zelfs
wanneer hij in deze poging niet altijd slaagt en b.v. de hele 19e eeuw in de
schematische vernieling praat. Hoe dan ook, deze egaliseringsbehoefte heeft hem
enig dieper inzicht in de motorische evolutiebewegingen ontzegd.
Worp brengt het drama dus bij de letterkunde onder. Dat wil nog niet zeggen dat
hij het opvat in de enge zin van een esthetisch maakwerk; wel ziet hij het nauwelijks
deel uitmaken van een bredere conversatie tussen auteur en tijd. Blijkbaar is elk
drama een autonoom fragment van een volstrekt uniek universum, dat van de
stilistische uniciteit en van de persoonlijke verbeelding. Een dergelijk standpunt
maakt iedere discussie van vorm en compositie overbodig, maar dat heeft Worp
niet ingezien. Zijn (ondanks alles boeiend) resultaat is een intuïtief opportunisme;
waar de structuurbinding tussen auteur en tijd niet wordt opgezocht, presenteert hij
nochtans de vormbinding als een persoonlijke uitkomst van een verhouding tussen
een tijdsnorm en een individuele visie. Zijn geschiedschrijving bouwt zich op volgens
het Asterix-systeem: geestdriftig en in een controleerbaar kader, maar fantastisch
en inaccuraat. Hij brengt nooit een veelheid van realia en objectieve elementen
samen (de afwezigheid van deze verzamelwoede blijft trouwens materieel een
hindernis uitmaken bij deze wetenschap van het theater in de Nederlanden) en toch
onderscheiden zich zijn periode-overzichten meer door de behoefte aan objectieve
opstapeling dan door de zin voor kritische verantwoording.
Het theater lijdt het sterkst onder deze systematisch-ondoordachte principes. Het
theater is voor Worp een hulpinstrument bij de dramatische letterkunde. Als hij i.v.m.
de letterkunde reeds geen melding maakt van een dramatische theorievorming, dan
blijft er uiteraard helemaal geen ruimte over voor de opvattingen i.v.m. de
toneelspeelkunst. Een internationaal geciteerd vakman als Jelgerhuis bijvoorbeeld,
een analist die Worp echt wel aan enige criteria voor het theater in de 18e eeuw
had kunnen helpen, wordt met een bibliografische verwijzing afgedaan (2, 397). Het
afhankelijk stellen van het theater van het drama heeft anderzijds ook zijn relevante
mogelijkheden; de coherentie tussen en de interpenetratie van drama en theater
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zouden niet te ontwijken vallen en ze zouden een adembenemend-nieuwe globaliteit
hebben opgeleverd. Toch presenteert Worp, om redenen die evident in de tijdgeest
liggen maar dan helemaal niet
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meer als werkprincipes gewaardeerd kunnen worden, het drama en het theater als
gescheiden compartimenten; hij deelt het theater op in onafhankelijke kenmerken
en facetten en hij heft bijgevolg de samenhang van het theater als
uitdrukkingsfenomeen volkomen op.
‘Eén man kan uit een zoo grooten akker, die altijd braak heeft gelegen, niet alles
halen, wat er in zit’ (1, V). Dit inzicht, door Worp enkel gebruikt om zijn menselijke
ontoereikendheid te verontschuldigen, had voor een eventuele nieuwe druk als
sleutelzin moeten gelden. Het heeft geen zin, hedendaagse ideeën tegen Worp uit
te spelen, ook als je van mening bent dat Worps bijdrage van 1904 ook voor dat
jaar nu niet zo bijster modern is geweest. Zijn onvervangbare verdienste is geweest
dat hij drama en theater heeft samengebundeld in een samenhang die, hoe
aanvechtbaar ook, althans enige duidelijkheid en cohesie vertoont. Deze toch
belangrijke kwaliteiten hebben Worp verhinderd in de historische mist te verdwijnen.
De ongewijzigde herdruk vandaag herlezen en beoordelen, betekent onvermijdelijk
Worp boeiend blijven vinden om wat hij is, tegelijk ook om wat hij onmogelijk kan
zijn. Zijn oordeel over de 17e eeuw houdt geestdriftig stand, alle schakeringen van
recente bevindingen incluis, ook al is hij minder kwistig met stimulerende ideeën
over de aard van het drama dan met rijke feiteninformatie. Een toevallige
overeenstemming in finaal oordeel kan ons echter niet afleiden van een fundamenteel
verschil van inzicht in de wijze waarop een historisch overzicht en een evaluerende
visie opgebouwd worden. Ook deze wat zure bedenking kun je Worp postuum niet
voorhouden. We hebben hier immers te maken met een louter commerciële herdruk,
opgezet vanuit de berichten uit het antikwariaat, niet uit wetenschappelijke
overwegingen. Precies daarom blijft de behoefte onverzwakt overeind: wij hebben
(dringend) een grondige geschiedenis van het drama en het theater in de
Nederlanden nodig. Dat deze behoefte nog steeds niet geleid heeft tot een
editieproject waarbij een aantal historiografen betrokken worden, is, melancholisch
opgemerkt n.a.v. deze al te gemakkelijke vervangoplossing, uiteindelijk niet te
begrijpen.
C. Tindemans

De Duitse kwestie
Nauwelijks een maand na de publikatie van het rapport over de Europese Veiligheid
heeft het Centrum voor Staatkundige Vorming van de Katholieke Volkspartij een
1)
tweede rapport gepubliceerd over de Duitse kwestie . Dit goed gedocumenteerd
geschrift begint met de historische achtergrond - het ontstaan van de deling, enz. van de zgn. Duitse kwestie. Vervolgens wordt de verhouding tussen beide Duitse
staten geschetst en tenslotte worden de posities van de D.D.R. en de Duitse
Bondsrepubliek in de Oostelijke en Westelijke alliantiesystemen nader onderzocht.
Zeer terecht concludeert men dat het Duitslandvraagstuk een der centrale
problemen is van de vredesordening waarvoor door middel van Europees
veiligheidsoverleg een oplossing moet worden gevonden. Tegelijkertijd wordt
gewaarschuwd tegen een misvatting dat door eenzijdige concessies een bijdrage
kan worden geleverd tot de oplossing van het Duitse vraagstuk. Men dient
voortdurend rekening te houden met de positie van de Bondsrepubliek. Zoveel
mogelijk moet worden vermeden Bonn in een dwangpositie te plaatsen, waardoor
de bondsregering de mogelijkheid zou worden ontnomen een politiek te voeren die
1)

De Duitse kwestie, Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, 1970, 51 pp., f 2,50.
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aan het legitieme verlangen van het Duitse volk beantwoord. Het verdrag van Moskou
is niet alleen een verbetering van de betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de
Sovjet-Unie, het is tevens een constructieve stap in de
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normalisering van de verhoudingen in Europa.
Men kan echter het afsluiten van het Duits-Russische akkoord zo interpreteren
dat daardoor de politieke doelstellingen van Moskou op lange termijn concreter en
duidelijker zijn geworden. Hier is niet zozeer de communistischrevolutionaire als
wel de klassiek-imperialistische school aan het werk. Het verdrag behelst twee
grondstellingen van verschillende betekenis: a) de gedachte van non-agressie en
b) het aanbod van samenwerking.
Ook is de functie van het verdrag tweeledig, nl. statisch: legalisering van de Sovjet
hegemonie in Centraal Europa - en dynamisch: de beoogde samenwerking.
Het verdrag is uniek. In 1955 had de Sovjet regering haar defensieverdragen met
Groot-Brittannië en Frankrijk wegens de herbewapening van de Bondsrepubliek
opgezegd. Het nu gesloten verdrag is ten dele een klassiek niet-aanvals-verdrag,
maar kan worden tot vervangmiddel van een ontbrekend vredesverdrag. Het is in
elk geval een akkoord dat Moskou het diplomatieke instrumentarium verschaft
waarmee het kan manipuleren. Moskou heeft de Bondsrepubliek de kans
aangeboden een vijfde grote mogendheid te worden, maar dat hangt van het gedrag
van Bonn af.
In dit licht bezien is de doelstelling voor een door Nederland te bepleiten
bondgenootschappelijke politiek bedenkelijk, nl. dat de NATO-landen - in overleg
met de Bondsrepubliek - niet moeten aarzelen over te gaan tot volkenrechtelijke
erkenning van de D.D.R., zodra een voor alle partijen bevredigende regeling is
getroffen inzake de kwestie Berlijn. De houding van de huidige bondsregering in
het kader van haar nieuwe Duitsland- en ‘Ostpolitik’ tegenover de D.D.R. kan als
volgt worden gedefinieerd. Door Bonn wordt de D.D.R. als een van de twee staten
van de Duitse ‘Nation’ beschouwd. Een volkenrechtelijke erkenning van de D.D.R.
wordt echter door de regering-Brandt afgewezen, omdat men de D.D.R. niet als
buitenland kan beschouwen. Wanneer de regering in Oost-Berlijn op grond van
deze voorwaarden bereid zou zijn met Bonn samen te werken, dan zal de
bondsregering erkenning van de D.D.R. door derde staten niet proberen te
verhinderen.
Niet alleen met betrekking tot de erkenning van de D.D.R. verkondigt het rapport
een van de huidige Bondsregering afwijkende mening, maar ook wat betreft een
regeling inzake Berlijn. Het rapport concludeert dat deze zou moeten omvatten:
a) een herbevestiging van de verantwoordelijkheid van de vier grote mogendheden
voor geheel Berlijn;
b) betere garanties ten aanzien van de toegangswegen naar West-Berlijn;
c) normalisering van de betrekkingen tussen de beide stadsdelen.
Volgens het bondskabinet moet echter de handhaving van de verantwoordelijkheid
van de vier grote mogendheden voor Berlijn op de volgende grondslagen berusten:
a) de bestaande politieke, economische en culturele betrekkingen tussen
West-Berlijn en de Bondsrepubliek moeten worden erkend;
d) de inter-menselijke contacten tussen beide stadsdelen moeten worden verbeterd
en
c) ongehinderd reisverkeer tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek zal door
de vier mogendheden moeten worden gegarandeerd.
Brandt zegt in zijn rede over de toestand van de natie: ‘er bestaat volledige
overeenstemming over de criteria en de inhoud die de regeling voor Berlijn moet
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krijgen, wanneer zij in onze zin en in die van de westelijke mogendheden bevredigend
moet zijn’.
Wat de erkenning van de Oder-Neissegrens betreft, is het rapport van mening
dat, aangezien het geen volkenrechtelijke praktijk is de grenzen tussen derde landen
formeel te erkennen, hiervoor geen formele akte van Nederlandse zijde vereist is.
Over de nietigverklaring van het verdrag van München zegt het rapport dat tussen
Bonn en Praag een formule moet worden gevonden die o.m. de mogelijk-
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heid openlaat voor een regeling van de uit het verdrag voortvloeiende juridische
problemen. Men streefde vermoedelijk naar een perfecte inventarisatie van de Duitse
problematiek, anders is moeilijk te begrijpen waarom men dit vraagstuk heeft
behandeld. Immers deze kwestie is een bilaterale aangelegenheid tussen Bonn en
Praag geworden.
Tenslotte moet volgens het rapport worden nagegaan op welke wijze de
Bondsrepubliek en de D.D.R. kunnen worden toegelaten tot de Verenigde Naties.
De opname van beide Duitse staten zou nl. de universaliteit van de wereldorganisatie
onderstrepen.
L.L.S. Bartalits

De paradox van het recht
Indien men er van uitgaat dat de mens doel in zichzelf is en dat mens-zijn gelijk is
aan zelfbewustzijn, dan kan men daaruit een aantal normen afleiden voor de
menselijke samenleving. Het menselijke zelfbewustzijn vloeit immers voort uit zijn
begripsmatige kennis van de buitenwereld. Die begrippen echter hanteert hij weer
met behulp van taal en die taal ontstaat steeds in de gemeenschap. Meer taal
betekent dus betere hantering van de begrippen en zo grotere zelfkennis en dus
meer mens zijn.
Hieruit kan men een aantal regels afleiden over de noodzaak van vrije ontwikkeling
van de taal voor alle mensen. Dit komt dan feitelijk neer op communicatievrijheid,
vrijheid van pers en meningsuiting en wat daar allemaal aan vast zit en uit voortvloeit.
Op deze wijze kan men zich een aantal regels denken bij het recht die uit de natuur
van de mens worden afgeleid. De rechten van de mens. Natuurrecht.
Anderzijds is het recht zonder twijfel een axiomatisch systeem. Een groot aantal
wettelijke bepalingen hebben geen logische grondslag. De regels bijvoorbeeld die
vaststellen waar men een bepaald goed moet leveren of waar een betaling moet
plaatsvinden, de regels van haal- en breng-schulden, zijn volkomen willekeurig. Het
zijn geen wetten in de wetenschappelijke zin van het woord, maar axioma's.
Verwerpt men de opvatting dat er menselijke rechten afleidbaar zijn uit de
menselijke natuur, dan is het gehele recht een axiomatisch systeem.
Nu kan men het recht nog op een andere manier omschrijven, namelijk als de
verzameling van alle rechtsvragen en hun antwoorden. Hier doet zich nu een
moeilijkheid voor. Het is namelijk een rechtsvraag wat een rechtsvraag is. De rechter
bepaalt zijn eigen competentie. Hij is volkomen bevoegd om een sociaal conflict als
een staking als een rechtsconflict te duiden en heeft dat ook in feite gedaan.
De omschrijving van het geheel van alle rechtsvragen is dus een onderdeel van die
rechtsvragen. Anders gezegd: de verzameling rechtsvragen behoort tot zichzelf.
Hieruit vloeit het paradoxale karakter van het recht voort. Dit is gemakkelijk genoeg
in te zien, want iedere verzameling die tot zichzelf behoort, heeft dit karakter. Neem
bijvoorbeeld een verzameling A die tot zichzelf behoort, dan bestaat deze
verzameling dus niet alleen uit de leden B, C, D, enz., maar ook uit A zelf. Dat houdt
in dat A niet identiek is met B, maar zelfs een totaal ander feit is dat daar geheel
los van staat. Maar toch is B een onderdeel van A. Er is dus sprake van een
tegenspraak; nauwkeuriger, in verband met het bovenstaande: we hebben hier te
doen met een axiomatisch systeem dat zich zelf op minstens één punt tegenspreekt.
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Nu bestaat er een officieel mathematisch bewijs voor het feit dat in een axiomatisch
systeem waarin een tegenspraak voorkomt, alles te bewijzen is. Men kan dit echter
ook zelf proefondervindelijk vaststellen door bij voorbeeld een systeem te nemen
waarvoor de gewone regels van de rekenkunde gelden en waarin verder voorkomt
niet alleen 2 + 1 = 3, maar ook 2 + 1 = 4. Men kan dan heel eenvoudig bewijzen dat
ieder willekeurig getal gelijk is aan 1 en dus ook al die getallen aan elkaar
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gelijk zijn, maar natuurlijk ook ongelijk zijn. Uit iedere optelling of andere
rekenkundige bewerking kan men dus ook iedere willekeurige uitkomst krijgen. Het
zoëven bedoelde bewijs toont nu aan dat dit geldt voor ieder willekeurig systeem
dat een tegenspraak behelst.
We hebben nu gezien dat het recht een dergelijk systeem is. Met andere woorden:
iedere rechterlijke uitspraak is steeds juist. De hele gewichtigdoenerij van rechtspraak
in cassatie, juiste interpretatie van de wet en wat daar allemaal nog meer bij gehaald
wordt, is in feite niets anders dan een procedure die binnen het systeem blijft.
Nu zou men misschien kunnen zeggen, dat een rechterlijke uitspraak alleen dan
maar juist zou kunnen zijn indien zij in overeenstemming is met de bovengenoemde
rechten die de mens van nature toekomen. Dat zou echter alleen opgaan indien wij
die rechten in haar totaliteit zouden kennen. Dat is echter niet het geval, wat al
bewezen wordt door het feit dat de codificatie van deze rechten nog altijd aan de
gang is en er geschillen over bestaan. Daar komt dan nog bij dat het vaststaat dat
die vrijheidsrechten niet misbruikt mogen worden, zodat er duidelijk
uitzonderingsbepalingen op bestaan. Dit houdt in dat het recht zoals het nu bestaat,
nooit volledig aan zijn doel, de realisering van de menselijke vrijheid, kan voldoen.
C.J. Boschheurne

Edith Stein
In zijn aanval op Pius XII zegt Hochhuth in Der Stellvertreter: ‘Onlangs werd Doctor
Edith Stein, de beroemdste non van Europa, geloof ik, in Auschwitz vergast. Sedert
jaren was zij bekeerd, een belangrijke katholieke schrijfster. Ik vraagt u: Hoe kan
de Gestapo eigenlijk te weten komen, dat deze éne non Joods bloed heeft! Zij werd
uit haar klooster in Nederland weggehaald - Begrijpen kan ik het niet, dat een non
in een of ander klooster van haar orde niet heeft kunnen onderduiken! Arme vrouw!
Zij zal het zelf ook niet begrepen hebben!’ In deze korte passage toont Hochhuth,
dat hij heel weinig weet van de oorlogsomstandigheden in Nederland. Hij is niet de
enige. Kort geleden vroeg me een Canadese dame, of de deportering van Edith
Stein in 1942 een sterke reactie in Nederland had opgeroepen. Zij stond ruimtelijk
en tijdelijk zover van de situatie in 1942, dat het haar nauwelijks duidelijk kon worden,
dat met de dictatoriale censuur zo'n gevangenname nauwelijks in de publiciteit kon
komen en revoluties tegen het naziregime niet zo eenvoudig te organiseren waren.
Eigenlijk is het veel erger voor het Nederland van vandaag, dat men in de periode
van vrijheid wel belangstelling heeft voor de onwaarheden van Hochhuth en niet
voor de martelares van de waarheid Edith Stein. Het prachtige initiatief van bewoners
van Echt, in 1967, om de deportatie van Edith Stein uit de Echter karmel te gedenken
werd door geen Nederlandse uitgever gehonoreerd. Het boek met het verslag van
de herdenking moest privé worden uitgegeven. De lezer die de moeite doet om dit
goed gedocumenteerde en prachtig geïllustreerde werk te kopen zal voor weinig
1)
geld veel kunnen krijgen .
Er zijn nogal wat onjuistheden neergeschreven over leven en sterven van Edith
Stein, de befaamde Joodse filosofe die karmelites werd en op bevel van Seyss
Inquart naar aanleiding van de brief van de Nederlandse bisschoppen naar
Westerbork werd gebracht en in Auschwitz vergast.... Hier wordt nauwkeurig
nagegaan door de verschillende sprekers en schrijvers en vooral door de anonieme
1)

Als een brandende toorts, 276 pp., te verkrijgen bij: Karmel, Bovenste straat 48, Echt (L.),
voor f 12,90.
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redactie (ooggetuige in de Karmel) wat werkelijk is gebeurd. Hochhuts verhaal wordt
weerlegd met de feiten. Edith Stein wilde wel legitiem naar naar Zwitserland gaan,
maar de Zwitserse regering weigerde een visum voor haar en haar zuster Rosa. Er
was
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geen plaats om deze vrouw van de dood te redden, antwoordde de bureaucratie
op de verzoeken uit Echt. Onderduiken wilde Edith zelf niet, om niet het hele klooster
in gevaar te brengen. Zij werd het slachtoffer van het heroieke protest der
Nederlandse bisschoppen tegen de Jodenvervolging, ondanks de belofte aan mgr.
Lemmens gegeven, toen deze de nazi-districtsleider persoonlijk ging bezoeken om
voor de zusters Stein te pleiten Het proces te München in 1967 tegen de nazi Harster
maakt met de hier geciteerde boeken van Joodse zijde duidelijk hoe unfair Hochhuth
in zijn aanval op Pius XII wilde zijn. Hij weet blijkbaar niet eens, dat Pius XII in zijn
tijd als nuntius in Duitsland Edith Stein eens ontmoet had en bijzonder onder de
indruk van deze vrouw was gekomen.
Het boek, dat een enkele maal te ‘plaatselijk’ is, gaat als geheel daar ver bovenuit.
Vele bladzijden worden ook gewijd aan andere Joodse katholieken die met Edith
Stein op die augustusdag van 1942 werden opgepakt en later vergast. We lezen
hier heel wat bijzonderheden die tot nu slechts in kleine kring bekend waren. Daarom
verdient dit gedenkboek wijde verspreiding. Het is een der diep tragische, maar
tegelijk grootse gebeurtenissen uit een periode in de Nederlandse geschiedenis
waarin ook zoveel halfheid, compromis, lafheid en gemeenheid is te vermelden.
Joden en christenen zullen hun onderlinge verbondenheid beter beseffen uit deze
belangrijke publikatie over Edith Stein en haar medeslachtoffers in het oorlogsjaar
1942.
J.H. Nota.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Godsdienst
Godin, André - Het groepsleven in de kerk. - Patmos, Antwerpen, 1971, 96
pp., BF. 130.
Lehmann, Johannes - Mao, Marx en Jezus. - Ten Have, Baarn, 1971, 131 pp.,
f 7,90.
Plessix Gray, Francine du - Divine disobedience. - Hamish Hamilton, London,
1969, 341 pp., £ 3,-.

Godfried Bomans
Van dichtbij gezien
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 208 pp., BF. 158.
Niet velen zijn onbekend gebleven met het NCRV-televisieprogramma ‘Bomans in
triplo’. De tekst van dit gesprek van schrijver met zijn broer en zus, religieuzen,
vormt het sluitstuk van dit boek. Daaraan gaan de teksten vooraf van zijn
televisieprogramma's over de Kerk in Rome en de plaatsen in Palestina waar Christus
werkelijk geweest is. Nu ben ik iemand die toevallig geen van de drie programma's
heeft kunnen bekijken. Ik moet dus wel het boek zuiver op de lezing beoordelen, al
zijn de foto's een hulp om af en toe enigszins het beeld en de sfeer te vermoeden
die het gesproken woord begeleidden. Dan nog valt het goed mee. Wel zijn er
bladzijden waar de tekst zo zuiver commentaar is, dat ze wat mager uitvallen zonder
visuele voorstelling. De originele, vaak in paradoxen geformuleerde kijk van Bomans
is altijd het overdenken waard. Altijd al had ik hem het liefst wan-neer hij ernstig
schreef en zijn humor als een verluchtend franje de lezing veraangenaamde of de
mening relativeerde. Dat is niet het minst omdat hij in moeilijke kwesties - zoals hier
de taak van de Kerk, de oorspronkelijke bedoelingen van Christus, de zin van
vroomheid - zijn mening tegelijk onomwonden en toch met verrassende nuances
geeft en met een taalvaardigheid waarin weinigen hem evenaren.
G. Boeve

Jean Paillard O.P.
Christ unter Atheisten
Knecht, Frankfurt am Main, 1971, 206 pp., DM. 19,80.
Paillard is vele jaren in Helsinki en Stockholm als priester werkzaam geweest. Tegen
de achtergrond van het leven en de gedachten in deze steden schetst hij zijn
innerlijke groei in dit boek dat oorspronkelijk in het Frans verscheen (Quand Dieu
est inutile, Edit. du Cerf, Paris, 1970). Wie een christelijke boodschap tracht te
brengen aan ongelovigen, ervaart niet alleen de verrassing van hùn reacties, maar
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ook van een eigen ontworteling. Hij moet telkens opnieuw zijn verleden en toekomst,
zijn nieuwe ervaringen proberen te vertalen in woorden die voor niet gelovigen
betekenis hebben. Dat verplicht hem ertoe door de verwoordingen heen te breken
waarin hij ze zelf meegekregen heeft en spontaan zou willen doorgeven. Een aantal
van Paillard's bedenkingen zijn wel reeds gemeengoed geworden in ons taalgebied;
maar hij geeft er nog voldoende andere om het lezen van dit boek lonend te maken.
G. Boeve
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Roger Gryson
Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième siècle
J. Duculot, Gembloux, 1970, VII-XII, 228 pp., BF.300.
Na Le prêtre selon saint Ambroise (Louvain, Editions orientalistes, 1968), waarmee
hij magister in de theologie werd aan de Leuvense universiteit, laat Gryson nu deze
machtige studie verschijnen als deel II van de geschiedkundige sectie in de reeks
‘Recherches et Synthèses’. De historische analyse van de teksten uit het Oosten
en het Westen brengt hem tot de conclusie dat de invoering van de
celibaatsverplichting gebaseerd is op het princiep van de rituele onreinheid verbonden
aan de geslachtelijke gemeenschap. De studie van de vóór-constantijnse periode,
het eerste hoofdstuk, toont aan hoe er vóór de IVe eeuw geen spoor te vinden is
van de verplichting tot celibaat of onthouding voor de clerici. Wel vindt men in die
tijd gehuwden en anderen die vrijwillig het celibaat gekozen hebben. Dat deze
laatsten talrijker zouden geweest zijn, valt zeker niet uit de teksten op te maken. In
een algemeen klimaat van misprijzen voor het huwelijk en enthoesiasme voor de
maagdelijkheid, veroorzaakt door heel verschillende invloeden, ontstond in de IIIde
eeuw de beweging ten gunste van het celibaat of de onthouding van de clerici. Men
meende daarbij ten onrechte zich op de eschatologisch gerichte tekst van 1 Cor. 7
te kunnen beroepen. Van daaruit werd gaandeweg meer de tegenstelling aangevoerd
tussen seksuele omgang en gebed. Nadat in de loop van de IIIde eeuw het verbod
van een tweede huwelijk voor clerici reeds degelijk ingang had gevonden, was het
pas het Concilie van Elvira (300-303) met zijn canon 33, dat de blijvende onthouding
voor het eerst als verplichting probeerde op te leggen: ‘Abstinere se a coniugibus
et non generare filios’.
In het tweede hoofdstuk, de Oosterse traditie van de IVde tot de VIIe eeuw, ziet
men hoe geleidelijk een versmalling doorgevoerd werd: tot de clerus werden alleen
diegenen toegelaten op wie zedelijk niets viel aan te merken, b.v. dat ze hertrouwd
waren. Terwijl de ‘hogere’ clerus, waaronder al niet zelden de subdiakens gerekend
werden, na de wijding geen huwelijk meer mochten aangaan, kon de lagere clerus
dit wel.
Hoofdstuk III beschrijft de Westerse traditie van IVde tot de VIIde eeuw. Zij loopt
op heel wat punten met de Oosterse traditie parallel. Tegen het einde van de IVde
eeuw evenwel gaat de praktijk enigszins uiteen: om te beginnen mogen gehuwde
mannen na het ontvangen van de hogere wijdingen geen huwelijksbetrekkingen
meer hebben. Paus Damasus (366-384) eist in zijn decretaliën voor de bisschoppen
van Gallië dat de gewijde bedienaars (waarschijnlijk zijn hier de subdiakens nog
niet inbegrepen) vanaf hun wijding zich voor altijd verbinden tot onthouding.
De Romeinse auteurs bedoelen hun voorschrift te stoelen op de H. Schrift zowel
het Oude als het Nieuwe Testament (vooral 1 Cor. 7 - onthouding om zich aan het
gebed te wijden). Maar de achtergrond hiervan was duidelijk een zeer negatieve
opvatting over de seksualiteit, als zou die gewoon dierlijk zijn. Aldus opgevat kon
zij niet samengaan met de waardigheid van God. Het is zeker, aldus Gryson, hoe
hier het princiep van de rituele reinheid speelt: om tot het heilige te naderen moet
men zich verwijderd houden van alles wat met het seksuele te maken heeft. Bij de
overgang van de IVde naar de Vde eeuw ligt dan ook volgens hem het vertrekpunt
van de verplichting tot onthouding, die door Rome wordt opgelegd. Leo de Grote
(440-461) heeft de verplichting zelfs uitgebreid tot de subdiakens. Daarop hebben
de Westerse bisschoppen en de Concilies van Vde tot de VIIde eeuw de pauselijke
voorschriften ter zake aanvaard en doen toepassen, al heeft dat heel wat tijd
gevraagd. Het merendeel immers van de mannen die de wijdingen ontvingen waren
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gehuwd en aan hen werd gevraagd hun vrouw in huis te houden - minstens tot het
begin van de VIde eeuw. Pas later kregen zij toelating van hun vrouw te scheiden,
ja werd hun dit aangeraden. Al deze maatregelen bleven echter zo goed als zonder
resultaat, zoals blijkt uit het IXde Concilie van Toledo (655), en zo kwam men ertoe
alleen ongehuwden tot de hogere wijdingen toe te laten.
Wie het geduld opbrengt de auteur in zijn analyse van deze massa teksten te
volgen, zal toch de indruk hebben dat de voorstelling van Gryson celibaatsverplichting die uiteindelijk berust op het princiep van de seksuele onreinheid
- niet aan een zekere eenzijdigheid ontsnapt. Immers uit dezelfde teksten die hij
ontleedt kan men eveneens afleiden dat deze verplichting te maken heeft met de
verhevenheid van de bediening ‘omwille van het Rijk der hemelen’. Daaraan schenkt
de auteur zo goed als geen aandacht, terwijl het toch heel wat anders is dan het
onredelijke taboe waar hij het over heeft.
H. Leuridan
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Cultuuranalyse
Bos, Ben, e.a. - Praten met politie. - Bruna, Utrecht, 1971, 144 pp., BF. 145.
Braunschweig, Denise et Michel Fain - Eros et antéros. Réflexions
psychanalytiques sur la sexualité. - Payot, Paris, 1971, 282 pp..
Gillett, Charlie - The sound of the city. - Outerbridge & Dienstfrey, New York,
1971, 375 pp..
Miller, Jonathan - MacLuhan. - Fontana / Collins, London, 1971, 140 pp., £
0,30.
Morin, Edgar - Journal de Californie. - Le Seuil, Paris, 1970, 268 pp..
Ollendorf Reich, Ilse - Wilhelm Reich. - Belfond, Paris, 1970, 216 pp..
Reck-Malleczewen, Friedrich P.. - Tagebuch eines Verzweifelten. Fischerbücherei, Frankfurt, 1971, 158 pp..
Die rotschoot van U. - Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1970, 184 pp., BF. 145.
Schulz, Charles M. - Wat je ook doet, Charlie Brown. - Bruna, Utrecht /
Antwerpen, 1970, 128 pp., BF. 40.
Schulz, Charles M. - Kop op, Charlie Brown. - Bruna, Utrecht / Antwerpen,
1970, 128 pp., BF. 40.
Whitehorn, Katharine - Observations. - Methuen, London, 1971, 200 pp., £
1,25.

Wolf Vostell
Aktionen
Rowohlt, Hamburg, 1970, geïll., DM. 25,-.
Aktionen is een vervolg op het Happeningboek van dezelfde Vostell. Het bevat
afbeeldingen, documenten, originele teksten en pamfletten die verband houden met
happenings en demonstraties, sedert 1965. Een waardevol document, omdat het
zoveel materiaal samenbrengt dat anders nogal verspreid ligt. Alleen de ideologie
die er achter schuilgaat, lijkt me erg dubieus en revelerend voor een bepaalde
anti-culturele en pseudo-maatschappijkritische strekking die zich het best laat
illustreren aan de hand van happenings-ideologen zoals Lebel, Kaprow en Vostell
zelf. De noemer is ‘schouwspel’; de basis ‘rein-ästhetisch’, of het nu om een
Christo-evenement gaat of om een studentendemonstratie in Berlijn. Alles past in
deze context, als het maar 1) een eenmalige gebeurtenis geldt, 2) die buiten
plaatsvindt, 3) en waar publiek aan deelneemt. Vostell lijkt me een ‘neophiliac’ te
zijn van het ergste soort en zijn cultuurpolitiek beperkt zich tot een anemiek ‘anti’.
Kunst en politiek worden verbonden door de alles smerende olie van het ‘sacrale’.
Eric De Kuyper

Günter Metken
Comics
Fischer Verlag, Frankfurt a. Main, 192 pp., geïll..
Handig werkje over de evolutie van de comic-strip. Nieuwe inzichten of origineel
materiaal hoeft men hier niet te zoeken. De vele afbeeldingen verliezen doorgaans
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veel van hun oorspronkelijkheid door het niet zo gelukkige formaat waarin ze door
de lay-out worden gedrukt.
Eric De Kuyper

Hannah Arendt
On Violence
Allen Lane The Penguin Press, London, 1970, 106 pp., 25/-. Hannah
Arendt
Men in Dark Times
Jonathan Cape, London, 1970, 272 pp., 45/-.
Het nieuwe boek van H. Arendt is minder een sluitend essay dan een mijmering
over het thema van het geweld. Aanleiding hiervoor is de verwording van het
revolutionaire denken en het veelvuldig aanwenden van de niet zuivere
geweld-thematiek. Ze gaat vervolgens op zoek naar meer exacte definities van het
begrip ‘geweld’ dat ze afweegt tegen de begrippen ‘macht’, ‘kracht’, ‘autoriteit’ en
‘gezag’. Het wordt uiteindelijk in een derde deel een (m.i. weinig overtuigend) pleidooi
voor ‘macht’ in het politieke denken, geopponeerd aan ‘geweld’. Het boek is vaak
irriterend vanwege een fundamentele onevenwichtigheid. In de eerste plaats reeds
valt de belangrijkheid op van de voetnoten en de relatieve beknoptheid, soms
werkelijk oppervlakkigheid in behandeling van het corpus. Maar S. irriteert hier
voornamelijk omdat ze blijkbaar onzeker en ongerust is, dit gevoelen haar wrevelig
maakt, en uitmondt in een vrij
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hautaine en paternalistische toon. Het is het onbehagen dat de lezer overvalt
wanneer hij merkt dat iemand hem iets wil meedelen en tegelijk hem te onbelangrijk
acht daarvoor. In onderdelen en detailaspecten blijft Arendt vaak ongemeen boeiend.
Het tweede boek is een verzameling essays, gewijd aan verschillende
beroemdheden zoals: Lessing, Rosa Luxemburg, A.G. Roncalli, Karl Jaspers, Isak
Dinesen, Hermann Broch, Walter Benjamin, B. Brecht, Waldemar Gurian en Randall
Jarrell. Ook hier treft men dikwijls een latente agressiviteit, een willen forceren van
de lezer in een bepaalde richting. Het belangrijkste essay is gewijd aan W. Benjamin
(waarschijnlijk typerend voor haar werkwijze is dat S. in dit vrij omvangrijke stuk het
nooit belangrijk vindt Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit te citeren!). Meteen valt ook op wat Arendt van Benjamin
onverbiddelijk scheidt: de generositeit. Hannah Arendt is scherp, spits en intelligent.
Maar ze houdt niet van haar lezers! Waarom zouden haar lezers dan van haar
houden?
Eric De Kuyper

Benjamin de Mott
Supergrow
Essays and Reports on Contemporary Imagination
Victor Gollancz, London, 1970, 188 pp., 2/6/-.
Dit boek bevat een reeks opstellen, gepubliceerd in verschillende Amerikaanse
tijdschriften (gaande van Esquire tot de New American Review). Rock, MacLuhan,
de seks-onderzoeken van Masters en Johnson, en regelmatig ook problemen in
verband met opvoeding (S. is zelf professor Engels): het zijn allemaal onderwerpen
die ‘in’ zijn, maar door deze essayist op een oorspronkelijke en soms verrassende
manier benaderd worden. Altijd het lezen waard maar toch behoort hij niet tot die
categorie waarin een Susan Sontag of een Gore Vidal in schitteren. Meestal wordt
zijn ongewone approach, die veelbelovend is, tenietgedaan door een verdere
uitwerking die ietwat aan de logge kant is. Dit is niet alleen een stilistische opmerking:
het is alsof S's ernst - die ik erg waardeer - telkens weer in conflict komt met het
onrustwekkende van zijn gekozen thematiek, met als gevolg dat zijn denktrant wel
eens ‘bevriest’.
Eric De Kuyper

Jean-Francois Revel
Ni Marx ni Jésus
De la seconde révolution américaine à le seconde révolution mondiale
Editions Robert Laffont, Paris, 1970, 264 pp..

Marx noch Jezus / ideologie noch religie
Inleiding van G. van Benthem van den Bergh.
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 238 pp., f 15,90.
‘La révolution du vingtième siècle aura lieu aux Etats-Unis. Elle ne peut avoir lieu
que là. Elle a déjà commencé à s'y dérouler. Elle ne se produira dans Ie reste du
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monde qui si elle réussit d'abord en Amérique du Nord’. Zo begint J.F. Revel een
essay dat nogal wat stof heeft doen opwaaien in Frankrijk. S. heeft een twee-voudige
bedoeling: het goedkope anti-amerikanisme dat (ook) in Frankrijk welig tiert, vooral
in linkse kringen, de kop indrukken, en daarbij nauw aansluitend, een scherpe
zelf-analyse leveren van de linkse gedachte in Frankrijk (en de rest van Europa).
Het is natuurlijk niet geheel toevallig dat juist dit laatste aspect - dat bovendien het
belangrijkste deel van het boek beslaat - in Frankrijk zelf minder naar waarde werd
geschat dan de belangstelling van S. (in de Franse context inderdaad vrij ongewoon)
voor de eigenzinnige Amerikaanse voering van de ‘revolutie’. Revel slaagt erin het
wezenlijke van de Amerikaanse counter-culture aan te geven; hij laat zich niet
verleiden door het exotische aspect van de hippiecultuur, waardoor de Latijnse
volkeren blijkbaar nog meer gefascineerd zijn dan hun noordelijke buren. Hij ziet
de evolutie die zich in de States voltrekt, voor volwassen aan; pittoreske en
commerciële franjes knipt hij weg. En toch gaat hij in zijn analyse van het
hedendaagse Amerika soms erg ongenuanceerd te werk. Veel pertinenter is zijn
soms bitterscherpe kritiek op het linkse denken en handelen in het oude Westen,
dat, volgens hem, misschien veel rijker is aan traditie en ervaring, maar de nodige
spontaneïteit en dynamiek volkomen mist. Een belangrijk werk, dat velen misschien
zal irriteren vanwege de vlotpolemische toon waarin het gesteld is, maar indirect
heel wat te vertellen heeft over de Franse context waarin het verschijnt.
Eric De Kuyper
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Ron Goulart
The Assault on Childhood
Victor Gollancz, London, 1970, 278 pp., 44/-.
Het speelgoed heeft altijd als voornaamste bijfunctie gehad, het kind in te leiden in
de wereld van de volwassenen en voor te bereiden op zijn toekomstige rol in de
maatschappij. Dat deze vorm van indoctrinatie vroeger aangepast was aan de wereld
van het kind, zoals R. Goulart meent, valt m.i. zeer te betwijfelen; wel getuigen de
methodes tegenwoordig van een onvoorstelbare directheid en agressiviteit. De
wereld van de volwassenen wordt in het Westen getekend door de
‘consumptiedrang’; kinderen zijn de potentiële consumenten van morgen: ze moeten
daartoe dus opgeleid worden. Die opleiding zelf houdt al ongelooflijke
winstmogelijkheden in. Van de omvang van die business zijn weinig ouders zich
bewust. Aan de hand van een uitgebreid feiten- en cijfermateriaal schetst S. de
situatie in de VS (o.m. ook het samenspel van de verschillende media). Maar S.'s
vrij hysterische toon is op z'n minst verkeerd gericht. Het is de Amerikaanse en
Westerse maatschappij in haar geheel die in het geding is. Verwachten dat de
speelgoedmarkt gespaard zou blijven van het alomtegenwoordige winstbejag, getuigt
van veel naïviteit. Verwachten dat de opvoeders de kinderen buiten dit mechanisme
zouden houden, bevat een goede dosis hypocrisie: zij zijn namelijk zelf helemaal
betrokken in het produktieconsumptieproces. Het gevaar is dat zij hun
produktie-consumptiefrustratiesyndroom alleen maar afreageren op de kinderen.
Zolang je de volwassenen zelf niet kunt doen inzien dat ze verantwoordelijk zijn
voor deze maatschappij, heeft het weinig zin zo veel aandacht te schenken aan een
bijverschijnsel als de exploitatie van de kinderen. M.a.w. deze studie gaat mank aan
het euvel waar zovele Amerikaanse ‘aanklachten’ aan mank gaan: ze hebben een
juiste kijk op een onderdeel, maar ‘recuperen’ dat onderdeel omdat ze de ruimere
maatschappelijke samenhang niet ter sprake brengen: schelden op onderdelen,
terwijl men zelf verantwoordelijk is voor de totaliteit. Maar wie nog niet overtuigd
was van wat een Vance Packard, een Daniel Boorstin of zopas een Joe McGinnis
(The Setting Of A President) aankloegen, vindt ook bij Ron Goulart hard en toch
nog altijd onthutsend cijfermateriaal.
E. De Kuyper

Genevieve Lefevre-Toussaint
Plaidoyer pour une Ame l'Affaire Gabrielle Russier
Editions Denoël, Paris, 1970, 231 pp., FF. 18,-.
De herinnering aan de ‘zaak Russier’ (cfr. G. Russier, Lettres de Prison, in Streven,
februari 1971, p. 553) blijft het Franse geweten teisteren. Te veel themata
(psychologische, ethische, politieke, juridische, pedagogische, informatieve) allemaal
even sterk taboe-geladen, lopen hier door elkaar. S'ster bezit te weinig afstand en
analytisch vermogen om dit banale fait-divers uit het kader van de emotionaliteit te
halen en er een kritisch model mee uit te werken dat de Franse maatschappij van
na 1968 dienstbaar zou kunnen zijn. Het boek bestaat voor de helft uit getuigenissen
van vooraanstaanden (merkwaardig genoeg geen enkele linkse figuur); ook hier zal
de buitenstaander merken hoe kortzichtig dit soort humanisme is, en alleen maar
de radeloosheid te kennen geeft van die bizarre Pompidou-maatschappij.
E. De Kuyper
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Jan Myrdal
Bekenntnisse eines unmutigen Europäers Insel Verlag, Frankfurt a/M.,
1970, 217 pp..
De Zweedse auteur - vooral bekend door zijn Report from a Chinese Village - heeft
in dit boek op een mozaïekachtige wijze herinneringen bijeengebracht die alle min
of meer uitmonden op ‘intellectuele lafheid’. Banale feitjes, flarden uit een dialoog,
beelden uit zijn vele reizen in het buitenland: alles verwijst naar de onmacht van de
Europese intellectueel die zijn ellende wel scherp weet te analyseren, maar niets
doet om haar te verhinderen. ‘Wir sind nicht die Träger des Bewusstseins. Wir sind
die Huren des Verstandes’. De grauwe banaliteit waarin S. zijn getuigenis aflegt,
maakt zijn geschrijf zo bitter, dat je er slechts 'n paar pagina's in een keer van kunt
lezen. Meteen is daarmee ook alle gevaar voor exhibitionisme, narcisme, literaire
of ideologische retoriek geweken; blijven over de naakte feiten, die in hun
onbenulligheid het net van ons ‘lijden’ tekenen. Een opmerking over de Duitse
vertaling: ze klinkt zo mooi, dat je je afvraagt hoe het oorspronkelijk Engels er moet
uitgezien hebben.
E. De Kuyper
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Geschiedenis
Bachman, Peter und Kurt Zeisler - Der deutsche Militarismus. Illustrierte
Geschichte I. - Deutscher Militärverlag, Berlin, 1971, 351 pp..
Birke, Adolf M. - Bischof Ketteler und der deutsche Liberalismus. - Matthias
Grünewald Verlag, Mainz, 1971, 135 pp., DM. 28,-.
Jedin, Hubert e.a. - Atlas zur Kirchengeschichte. - Herder, Freiburg, 1970, 273
pp., DM. 122,50.
Madaule, Jacques - Julius Caesar. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt,
1970, 310 pp., BF. 525.
Taylor, A.J.P. - The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918. - Oxford Univ.
Press, London, 1971, 638 pp., £ 1,40.
Turner, L.C.F. - Origins of the First World War. - Edward Arnold, London, 1970,
120 pp., 70 p.
Vriendt, S. de - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in
Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen.
- Kon. Vlaamse Academie, Gent, 1971, 259 pp..
Witcombe, Dennis - Britain, Europe and the World 1485-1713. - Cambridge
Univ. Press, London, 1971, 264 pp., £ 1,20.
Zeman, Z.A.B. - A Diplomatic History of the First World War. - Weidenfeld &
Nicolson, London, 1971, 402 pp., £5.

Jaap ter Haar
Geschiedenis van de Lage Landen
Deel I
Prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen
Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1971, 432 pp., f 39,50.
‘Wie in het heden leeft en het verleden niet kent, zweeft vervaarlijk doelloos naar
de toekomst’ - ziedaar het adagium dat de kinderboekenschrijver Jaap ter Haar als
zinspreuk opvatte toen hij begon met dit eerste deel van een serie van vier lijvige
lees- en platenboeken over wat wij vroeger ‘onze vaderlandse geschiedenis’ plachten
te noemen (in onze dagen is ‘vaderlands’ een paternalistisch besmet woord
geworden). Het schijnt, dat wij langzamerhand weer toe zijn aan een nieuw
geschiedenisboekvoor-jong-en-oud, ofschoon het tegenwoordig allesbehalve
gemakkelijk moet zijn om iets te schrijven dat alle generaties gelijkelijk vermag te
boeien. Ter Haar zal er slapeloze nachten van gehad hebben, want hij is een serieus
man, die graag sappige verhalen vertelt maar voor niets ter wereld de ware
werkelijkheid aan die sappigheid wil opofferen. Hij hield vooral rekening met nieuwe
inzichten omtrent allerlei verschijningen en verschijnselen in onze landshistorie;
daartoe was voortdurend raadpleging nodig van mensen die het wetenschappelijke
naadje van de kous weten. Men kan immers niet zomaar gesprekken tussen
prehistorische mensen (stenen tijdperk) construeren zonder voldoende besef te
hebben van de zaken die zulke mensen bezig hielden.
Door prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen voortdurend malse tafereeltjes
die klaarblijkelijk de bedoeling hebben, de zeer oude tijden voor Jan, Piet en Jet
van Bijlmermeer en Zoetermeer verstaanbaar te maken. Het mag alles
wetenschappelijk verantwoord heten, voor lezers die historisch wat nuchterder en
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objectiever zijn ingesteld is dit boek ongeduldbarend en zuchtverwekkend. Het lijkt
alsof Jaap ter Haar overal met zijn neus en een bandrecorder bij gestaan heeft. En
tóch is de inhoud van het werk hoogst serieus; alles klopt met wat de archeologen
als waar- en werkelijkheid hebben weten vast te stellen. Het boek is rijkelijk
geïllustreerd met een indrukwekkende hoeveelheid foto's en reprodukties van kunst.
Rien Poortvliet maakte ook een groot aantal tekeningen - ook fantasieën, evenals
de geschreven gesprekken - die stuk voor stuk wetenschappelijk getest zijn (de
archeologische raadgevers waren soms heel lastig) maar die ook wel een beetje
irriterend werken. In zijn voorwoord zegt Ter Haar: ‘de grootste moeite heb ik gehad
met de prehistorie, die ongrijpbare periode van potten, scherven en menselijke
sporen in de grond’. Het klinkt als een excuus; het moet toch dankbaar aanvaard
worden en het is zeker een gebeurtenis van belang dat er weer een prachtig
verzorgde vernieuwde geschiedenis van de Lage Landen voor ons ligt.
Herman Besselaar
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Wemer Krauss
Studiën zur deutschen und französischen Aufklärung
Rütten & Loening, Berlin, 1963, 569 pp., M. 24,80.
Dit is een bijzonder belangwekkende studie over de verschillen tussen de verlichting
in Duitsland en in Frankrijk. Het is ook een duidelijk antwoord op de vraag, die anders
nogal eens ontkennend wordt beantwoord: is er een Duitse verlichting geweest?
De conclusies van de schrijver gaan hierbij bijzonder ver in zoverre hij meent dat
de Duitse verlichting in het begin vooral in politiek opzicht radikaler was dan de
Franse. De tegenstelling tussen patriotten en adel zou zich in Duitsland sterker
hebben ontwikkeld dan in Frankrijk, doordat de adel door het onderling gebruik van
een andere taal, het Frans, zich duidelijker van het volk vervreemd had dan de
Franse adel, waarbij het verschil alleen in de mentaliteit te vinden was. Voor zover
de adel, en daarbij hoort dan ook Frederik de Grote, zelf enige sympathie voelt voor
de verlichting, is dat voor een verlichting zuiver in het letterkundig vlak. Als de
verlichting ook in Frankrijk radicalere vormen gaat aannemen, komen deze edelen
daarop terug.
Voor de hele opvatting van deze schrijver is veel te zeggen. De radicaliteit van
wat men wel de Duitse jacobijnen noemt, komt in de revolutieperiode niet uit de
lucht vallen. Wat in kringen als die waarin Hölderlin verkeerde, in het begin van de
Franse revolutie wordt gesteld, is niet alleen vaak radicaler dan wat in Frankrijk
wordt gezegd, maar klinkt ook vaak veel overwogener.
Er is iets te zeggen voor de stelling die de schrijver ontwikkelt, dat ook de
zevenjarige oorlog mee bijgedragen heeft in het ontstaan van een diepe kloof tussen
adel en burgerij, vooral die van de toen nog talrijke rijkssteden. Het was de laatste
van de ‘kabinets-kriege’, dat wil zeggen oorlogen waarbij alleen de belangen van
de vorsten waren betrokken. De belangen van die vorsten waren wezenlijk in strijd
met die van de adel. Het opkomend kapitalisme had alleen behoefte aan rust. De
oorlog bedreigde haar produktiemiddelen. Pas veel later, in de periode van de
napoleontische oorlogen, als het liberale belang evenwijdig gaat lopen aan dat van
de vorsten, ontstaat dat eigenaardige verbond tussen groot-kapitaal en adel dat zo
kenmerkend is geweest voor de Duitse geschiedenis van de vorige eeuw.
Bij dat alles moet men echter een ding voor ogen houden. Men kan de schrijver
toegeven dat de Duitse verlichting radicaler is dan de Franse, zelfs kan men
misschien wel meegaan met de opvatting dat ze zich in vrij veel opzichten
onafhankelijk daarvan ontwikkelde, maar men mag niet vergeten dat het aantal
deelnemers aan deze beweging onvergelijkelijk veel kleiner was dan in Frankrijk.
C.J. Boschheurne

Philip Ziegler
The Black Death
Penguin Books, Harmondsworth, 1970, 332 pp., 8/-.
Aan de hand van vele bronnen en publikaties tracht S. een inzicht te geven in het
fenomeen van de zwarte dood. Allereerst verklaart hij de naam, de uiterlijke
verschijningsvormen, de oorzaken en de uitwerking, om daarna het vernietigende
spoor ervan te volgen. Vanuit Azië bereikte de pest Italië, Frankrijk, Duitsland en
Engeland, overal gewillige en niet begrijpende slachtoffers ontmoetend en
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overrompelend. Men zag de pest als een straf van Godswege, maar noch
flagellanten, noch bloedige jodenvervolgingen konden het onheil bezweren en
evenmin wist de gebrekkige medische kennis uitkomst te brengen. Zo viel tussen
1347 en 1350 een derde van Europa's bewoners aan de pest ten slachtoffer. Een
algehele desintegratie van het toenmalige levensbestel bleek onvermijdelijk; op
kerkelijk en maatschappelijk, maar vooral op sociaal en economisch gebied had de
zwarte dood ingrijpende gevolgen, waaronder de boerenopstand in verder verschiet.
Het is een boeiend geschreven boek, doorspekt met citaten uit kronieken en
auteurs van die dagen; het geheel terdege verantwoord in indrukwekkend
notenapparaat en literatuurlijst.
Een kaartje laat nog eens duidelijk de veroveringstocht van de pest in Europa
zien.
Dat S. zijn eigen vaderland méér onder de loep neemt dan de andere Europese
landen, lag voor de hand, maar is geen bezwaar, omdat men daardoor een nog
meer gedetailleerd beeld krijgt van het fenomeen van de zwarte dood.
P. Begheyn
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Beedham, Brian - De crisis van het communisme. - (Reflector), Keesing, Deurne,
1971, 24 pp., BF. 25.
Greene, Felix - The enemy. - Jonathan Cape, London, 1971, 341 pp., £ 2,40.
Grewe, Wilhelm G. - Spiegel der Kräfte in der Weltpolitik. - Econ Verlag,
Düsseldorf/Wien, 1970, 688 pp., DM.48,-.
Havemann, Robert - Rückantworten an die Hauptverwaltung ‘Ewige Wahrheiten’
- Piper, München, 1971, 157 pp., DM. 8,-.
Kroon, Joh. - De Brits-Nederlands-Israël visie. - Blommendaal, 's-Gravenhage,
1971, 132 pp., f 5,-.
Raalte, Dr. E. van - Staatshoofd en Ministers. - Tjeenk Willink, Zwolle, 1971,
308 pp., f 35,-.
Reissmüller, J.G. - Jugoslawien. - Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln,
1971, 240 pp., DM. 24,-.
Ridder, H. De en Fr. Verleyen - Waar is nu mijn mooie boomgaard? - Lannoo,
Tielt, 1971, 236 pp., geïll., BF. 210.

Walter Roland
Art. 113
Parallel, Antwerpen, 1970, 212 pp., geïll..
Dit boek is geen roman, al is het boeiend en sterk geschreven. Het is een collage
van belevenissen die alle betrekking hebben op een pijnlijke episode uit de
geschiedenis van België. Van de 23.000 Vlamingen die als Oostfronters de tweede
wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn er ongeveer 8.000 gesneuveld of vermist,
nagenoeg 2.500 zwaar verminkt. Voor de overigen dreigde art. 113. In deze
besluitwet van 1916 wordt bepaald dat ieder Belg die de wapens opneemt tegen
België, gestraft wordt met de dood. Het boek is geen pleidooi of vergoelijking, geen
beschimping of aanklacht, al slaat de climax aan het einde van het boek de lezer
met ontzetting.
Augustus 1941, Brussel, Noordstation: een eerste contingent van 400 Vlaamse
SS-ers voorafgegaan door muziekkapel reist af naar Polen. Op de treinportieren
staan leuzen te lezen als AVV - WK. Goed drie jaar later komen een duizendtal
ontwapende havelozen terug thuis ditmaal in een goederentransport, langs
secundaire lijnen uit Nederland over Turnhout tot Ath, met andere leuzen,
dreigementen van hen die op het winnende paard gokten en van het eigen volk dat
gereed staat voor wraak.
Zelf houdt S. zich op de achtergrond. Bijna tot vervelens toe laat hij ooggetuigen
verhalen afwisselen met nuchtere verslagen. Dagboekstijl en laconieke
legermeldingen vormen een kader voor 32 foto's. Men hoort de jonge mensen
spreken, vloeken, kozewoordjes fluisteren, zichzelf vermannen, luisteren naar de
Russen die ook spreken en zingen om er de moed in te houden. Ze verschijnen bij
name genoemd, even in het gezichtsveld, de aanvoerders, de melders, de vechters,
de doden, de sanitären in het opleidingskamp en in de chaos van de catastrofe,
wonden verbindend en helpend, zorgend voor hun gevallen kameraden in uitzichtloze
aanvals- en afweergevechten, wachtend op het bevel hun allerlaatste munitie te
gebruiken.
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Als het interneringskamp in gereedheid is geraakt worden maandelijkse bezoeken
toegestaan. Thuis gevangen na alles wat zij doorstaan hebben, in het vooruitzicht
van art. 113. Geen klacht, geen pleidooi, maar ontreddering. Geschreven vanuit het
hart van iemand die zich niet hoefde te schamen wanneer bij de schaarse
bezoekdagen geliefden van achter het gesloten hek riepen: ‘Niet over idealisme
praten, dat willen ze niet horen. Zeg maar dat je het voor het geld hebt gedaan, of
omdat je honger had, of omdat je geen werk kon krijgen en wanneer ze je wat in de
schoenen willen schuiven, mag je niet tegenspreken, anders krijg je een zwaardere
straf, heeft de advokaat gezegd’.
Een document dat elk onvertogen woord ontkracht, elk lichtvaardig oordeel
vreedzaam vonnist.
S. De Smet

Rolf Italiaander, Hrsg.
Albanien - Vorposten Chinas
Delp'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1970, 282 pp., Ln., DM. 18,-.
Terwijl vele publicisten nog steeds geneigd zijn Albanië zonder meer als een
vazalstaat van de Chinese Volksrepubliek te kwalificeren, heeft Rolf Italiaander in
het door hem uitgegeven boek beweerd, dat de Albanese communistische leiders
door middel van normalisering van de betrekkingen met de overige Europese landen
hun onafhankelijke positie willen versterken, resp. onderstrepen.
De veranderingen in de politiek van Tirana betekenen meer dan een proces van
aanpassing aan de nieuwe Chinese buitenlandse staatkunde. Sinds het laatste
plenum van
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het Centraal Comité van de Albanese Arbeiderspartij van juni 1970 is duidelijk
geworden dat de stappen die ter doorbreking van het isolement op het terrein van
de buitenlandse politiek zijn gezet, grotendeels een gevolg zijn van het economisch
‘Umdenken’. Ook Albanië heeft gedurende de afgelopen jaren een
produktiviteitsniveau bereikt waarin de handhaving van een streng gecentraliseerde
planning een anachronisme genoemd mag worden. Sinds einde 1969 wordt de
uitbreiding van de competentie van de lagere administratieve organen, economische
organisaties en van de bedrijven gepredikt en ook voorzichtig geprobeerd.
Het door Rolf Italiaander uitgegeven boek is in vier delen verdeeld. In het eerste
deel, ‘Reiseberichte’, zijn bijdragen van Ilja Ehrenburg, Italiaander zelf en Francesco
Petrone. Het tweede deel van het boek, ‘Dokumentationen’, omvat zeven overzichten
en bijdragen onder meer van Kristo Frashëri, Mehmet Shehu, Enver Hoxha en Koco
Bihiku. Deel drie van het boek is aan de poëzie van Albanië gewijd en in het vierde
deel, ‘Auslandsbeziehungen’, schrijven Peter R. Prifti over Joegoslavië en het lot
van de Albaanse minderheden in dit land, en Wolfgang Bartke over de betrekkingen
tussen Albanië en de Chinese Volksrepubliek en Harry Hamm over Albanië en
Europa.
Door middel van deze bijdragen van diverse auteurs slaagde Italiaander erin
begrip te wekken voor de ‘Entwicklungsbedingungen eines Volkes, das nur mit
radikaler Widerspenstigkeit durch die Jahrhunderte den Imperialismus der kleinen
Nachbarn und die Aufteilungspolitik der Grossmächte überlebt hat’. Niet alle door
Italiaander geselecteerde bijdragen zijn echter even informatief. In plaats van
artikelen zols die van Ilja Ehrenburg, gedateerd 1945, en van de Italiaanse communist
Francesco Petrone had men bv. een langer artikel van de Albanië-deskundige
Stravro Skeudi kunnen opnemen.
De rede van minister-president Mehmet Sheku ter gelegenheid van het verlaten
van het Warschaupact door Albanië na de Sovjet-bezetting van Tsjechoslowakije
geeft een overzicht van Tirana's politiek van 1960 tot 1968. De intellectuele
voorsprong van de communistische leiders op de Albaanse bevolking was lange
tijd groter dan in de andere socialistische landen, zoals uit de toespraak van
partijsecretaris Enver Hoxha over de vrouwenemancipatie blijkt.
Het is jammer dat in het boek elke analyse ontbreekt over de afkomst van de
communistische leiders van Albanië en over de machtsstrijd in de jaren vijftig en
zestig in de topleiding van de partij en de regering. In de topleiding van de Albaanse
communistische partij zijn meer academisch gevormde intellectuelen dan in het
partij-apparaat van de andere Oosteuropese landen. Interessant zijn ook de korte
studies van Wolfgang Bartke en Harry Hamm over de verhouding tussen Tirana en
Peking. Volgens Bartke zijn de betrekkingen tussen beide landen tijdens de laatste
jaren verslechterd, onder andere als gevolg van de culturele revolutie in China.
L.L. Bartalits

Jörg Mittelsten Scheid
Die Teilung Indiens.
Zur Zwei-Nationen-Theorie
Wissenschaft und Politik, Köln, 1970, 160 pp., DM. 28,-.
Het is in India niet moeilijk om geconfronteerd te worden met het probleem van de
verhoudingen tussen de Hindoes en de Moslems in de beide delen van het vroegere
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Brits-Indië, India en Pakistan. Het probleem vindt zijn grond in de absoluut
verschillende godsdienstige overtuigingen. S. geeft een overzicht van de
moeilijkheden tussen Hindoes en Moslems. In de eerste plaats gaat hij de
verhoudingen na in hun historisch perspectief tot op het ogenblik van de scheiding.
Vervolgens komt het volkenrechtelijk probleem aan de orde, de juridische opvattingen
over de twee-natiëntheorie zoals deze werd geformuleerd door de Moslemliga en
door de Congrespartij, de Britse opvattingen terzake en de uitwerking in de
grondwetgevingen van India en Pakistan zelf. Tenslotte een beschrijving van de
feitelijke toestand en de behandeling van de Hindoes en de Moslems in beide delen
van het land. Dit laatste deel is het minst gefundeerde, daar het enkel kon en kan
steunen op persoonlijke waarnemingen die uiteraard beperkt blijven.
Al met al geen optimistisch beeld van de bestaande situatie. Alhoewel de
grondwetten van beide landen wel een zekerheid geven aan de minderheden, gaat
het in de praktijk wel anders en worden de wetten niet altijd toegepast. S.
onderstreept het feit dat Pakistan in zichzelf een moslemstaat is, terwijl India officieel
een godsdienstig neutrale staat is. Of dat in de praktijk een grote rol speelt, zou ik
uit eigen ervaring wel durven betwijfelen. In de optie van Pakistan wil men de
minderheden recht geven op een autonome ontwikkeling; in de
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optie van India wil men de minderheden integreren.
S. geeft een goede presentatie van het probleem, uiteraard beknopt en in veel
punten schematisch. Het boek besluit met een degelijke bibliografie. Geschikt voor
de historicus en de beoefenaar van het volkenrecht.
A. Van Peteghem

Axel Kuhn
Hitlers aussenpolitisches Programm
Entstehung und Entwicklung 1919-1939
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 286 pp., DM. 24,-.
De doelstellingen van Hitlers buitenlandse politiek werden reeds tien jaar voor zijn
machtsaanvaarding bepaald. Dit was een programma, dat volgens Axel Kuhn ‘im
Kriegswillen gipfelte, das zum Intrieb seines Kamptes um die Alleinherrschaft wurde
und das er nach der Machtsergreifung Schritt für Schritt zu verwirklichen suchte’.
Op vragen hoe en wanneer dit programma werd ontworpen en waarom Hitler zo
‘unbeirrbar an ihm festhielt’, probeert de auteur van dit boek een antwoord te geven.
Door Axel Kuhn werd de vraag naar ontstaan en ontwikkeling van de Hitleriaanse
buitenlandse politieke conceptie opnieuw gesteld. Bij zijn onderzoek hield de auteur
hoofdzakelijk rekening met Hitlers ‘eigene Aussagen’, ‘die über den Versuchen,
konservatieve Vorläufer in der deutschen Geschichte und zeitgenössische Parallelen
im europäischen Fascismus zu finden’, tot op heden ‘weitgehend unbeachtet blieben’.
Indien men, zoals de auteur, ook de vroegere redevoeringen en geschriften van
Hitler interpreteert, manifesteert zich zijn programma op het terrein van de
buitenlandse politiek als combinatie van verschillende factoren. Het originele concept
van Hitler beoogde ongetwijfeld de herziening van de bij het verdrag van Versailles
vastgestelde grenzen, o.m. ook het terugkrijgen van de verlorengegane Duitse
kolonies in Afrika. Groot-Brittanië wordt echter door de gewijzigde machtsconstellatie
na de eerste wereldoorlog (Sovjet-Rusland) als mogelijke bondgenoot voor Hitler
interessant. ‘Die einmal verfolgten Ziele geraten dadurch in Widerspruch’. Een plan
van ‘drang’ naar het Oosten heeft de oplossing geboden. Deze conceptie maakte
't voor Hitler mogelijk een politiek te volgen waarin zowel het anticommunisme als
ook de rassenideologie verwezenlijkt zou kunnen worden.
In de periode van 1935 tot 1939 heeft Hitler ingezien, dat zijn plan een
‘Lebensraumkrieg’ samen met Groot-Brittannie en Italië te voeren tegen de
Sovjet-Unie mislukte. Axel Kuhn levert in zijn boek het overtuigende bewijs dat door
de Britse weigering om samen met Duitsland een veroveringsoorlog tegen de
Sovjet-Unie te voeren Hitlers doel op het terrein van de buitenlandse politiek niet
beïnvloed werd. De führer probeerde de factor Engeland door een nieuw systeem
van bondgenootschap te vervangen.
Volgens de auteur is de ‘Abwendung’ van Hitler van zijn oorspronkelijke
‘Bundnisplänen’ niet in oktober 1937 voltrokken. Het is bijna ondenkbaar dat Hitler
met zijn ‘Lieblingsgedankes’ het bondgenootschap met Groot-Brittannië in een
‘einmaligen Akt’ (conferentie van Hossbach) heeft opgegeven. De wijzigingen in
Hitlers buitenlandse staatkunde tegenover Engeland dateren van begin 1936. Met
het begin van de ‘Kolonialpropaganda’, de verbetering van de betrekkingen tussen
Duitsland en Italië en tussen Duitsland en Japan nam Hitler een verslechtering van
de Duits-Britse betrekkingen op de koop toe. Hij geloofde echter met door de
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rijksregering gelanceerde mondiale samenwerking tussen Duitsland, Groot-Brittannië,
Japan en Italië de moeilijkheden met Engeland door de ‘Evidenz der Interessenpolitik
überwinden zu können’. In deze conceptie van een ‘weltpolitischen Vierecks’ mag
men de kerngedachte van de Hitleriaanse buitenlandse politiek gedurende de jaren
1936 en 1937 zien.
Het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog en de vorming van een
volksfrontregerïng in Frankrijk inspireerden Hitler tot een nieuwe tactiek tegenover
Groot-Brittannië. Hij riep het bolsjewistische ‘Weltgefahr’ op. Tegelijkertijd zag de
Führer ook dat hij de Britse evenwichtspolitiek onmogelijk als instrument kon
gebruiken om van Duitsland een wereldmogendheid te maken. Men wilde nu
Engeland van dit traditionele princiep van zijn Europa-politiek afbrengen en de Duitse
hegemonie op het continent laten aanvaarden. Door een weigering van het Duitse
plan zwaar gedepressioneerd ontwikkelde Hitler voor het eerst de conceptie dat
Groot-Brittannië ‘unter Umstanden als weiteres Hindernis auf dem Wege deutscher
Ostexpansion in einem Krieg geschlagen werden müsse’. Volgens de auteur volgde
de definitieve beslissing om met Groot-Brittannië af te rekenen op Engelands harde
reactie tijdens de ‘Maikrise’ van 1938 en na bekendmaking van de politiek der
garanties in 1939. Daardoor begreep de Duitse dicta-
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tor dat een Duits-Britse ‘Auseinandersetzung’ voor Duitslands ‘Lebensraumkrieg’
tegen de Sovjet-Unie onvermijdelijk was.
L.L. Bartalits

Raymond Aron
Die heiligen Familien des Marxismus
Christian Wegner Verlag, Hamburg, 1970, 234 pp., DM. 16,-.
Terwijl de vervreemding tussen Sartre en Merleau-Ponty nauwelijks de aandacht
van de publiciteitsmedia getrokken heeft, kreeg de polemiek van Raymond Aron
tegen Sartre grote belangstelling. Aron polemiseert echter niet alleen tegen Sartre,
maar hij bekritiseert ook scherp de zgn. ‘neueste Spielart des Marxismus’. Die is
o.a. verbonden met de naam van de huidige chefideoloog van de Franse
Communistische Partij, Louis Althussers.
Naar analogie van de polemiek van Marx en Engels tegen Bruno Bauer en
consorten, die in 1845 onder de titel ‘Die heiligen Familien, Kritik der kritischen Kritik’
verschenen, noemt Raymond Aron zijn eerst in 1968 te Parijs uitgegeven boek ‘Die
heiligen Familien des Marxismus’.
De liberale pragmaticus Raymond Aron verwijt zijn ideologische tegenstanders
dat zij de voorkeur geven aan ‘die metaphysischen Kontroversen den konkreten
Untersuchungen der französischen oder der Weltsituation’, terwijl men verzuimt ‘die
Untersuchung der sozialen und ökonomischen Mechanismen tatsächlich
vorgenommen zu haben’, waarover de neo-marxisten tot op heden slechts blijven
praten.
L. Bartalits

Daniel Frei
Kriegsverhütung und Friedenssicherung
Verlag Huber, Frauenfeld / Stuttgart, 1970, 258 pp., DM.18,-.
‘Schon immer bedeuteten die Schrecken des Kriegs für das Bewusstsein der
Menschen eine der furchtbarsten Bedrohungen, und schon immer war die Sehnsucht
nach Frieden eine der stärksten Triebkräfte im Denken der Menschheit’.
Na deze veelbelovende woorden van Daniel Frei gelezen te hebben zou men
een handboek over de problematiek van oorlog en vrede verwachten. Indien men
het boek wil karakteriseren, dan moet echter worden vastgesteld dat het noch een
handboek noch een bijdrage is tot het onderzoek van de internationale betrekkingen.
De lezer krijgt de indruk dat de bedoeling van de auteur slechts was een inleiding
tot de hoofdproblemen van de internationale betrekkingen te schrijven. Over deze
Problemen heeft Daniel Frei lezingen gehouden aan de Universiteit van Zürich en
aan de Technische Hogeschool van Zürich. Het is een ‘textbook’ geworden met de
bedoeling een overzicht te geven over de diverse probleemgebieden die samen het
complex ‘internationale betrekkingen’ uitmaken.
De auteur legt de nadruk op de beschrijving en analyse van begrippen zoals
collectieve veiligheid, afschrikking, ontwapening, diplomatie, ‘Crisis Management’,
imperialisme enz.. In dit kader probeert Daniel Frei de mogelijkheden en grenzen
van het hanteren van deze begrippen op het terrein van internationale betrekkingen
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te schetsen. Een van de tekortkomingen van dit boek is dat de auteur heeft afgezien
van de behandeling van ‘Einzelaspekten, auf die Darstellung un Kommentierung
weltpolitischer Ereignisse sowie auf die Diskussion komplexer
sozialwissenschaftlicher Forschungstendenzen und -ergebnisse auf den einzelnen
Problemfeldern’.
Indien de lezer iets meer details zou willen weten, dan wordt hij verwezen naar
een omvangrijke bibliografie. Een serieuze wetenschappelijke bijdrage tot de
problematiek van oorlog en vrede is echter, dat Daniel Frei in zijn boek een duidelijk
onderscheid gemaakt heeft tussen de procedure van de voorkoming van oorlogen
en de handhaving van de vrede. Hij maakt onderscheid tussen twee wegen. In de
eerste plaats afschaffing van de conflicten ‘an sich’ en in de tweede plaats
‘gewaltloze’ regeling van de conflicten. De eerste weg gaat in het utopische denken
op. De tweede weg is de weg van de politieke realiteit. De handhaving van de vrede
is een van de belangrijkste Problemen van onze tijd. Volgens Daniel Frei kan men
daarom de internationale politiek ‘gar nicht mehr anders als unter dem Gesichtswinkel
der Friedenssicherung betrachten’.
Deze woorden van de auteur getuigen van een groot optimisme wat betreft de
toekomstige ontwikkeling van de internationale betrekkingen.
De belangrijkste vragen waarop Daniel Frei in zijn boek een antwoord poogt te
geven zijn: Waarom komt er geen ontwapening? Hoe wordt het ‘Crisis Management’?
en tenslotte: Wat betekent nucleaire afschrikking?
L.L. Bartalits
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Gedragswetenschappen
Acker, K. Van - Natuurwetenschappelijk essay over de droom. - Story-Scientia,
Gent, 1970, 48 pp..
Castner, Thilo und Hartmut - Sexualrevolution und Schule. - Luchterhand,
Neuwied, 1970, 239 pp., DM. 17,80.
Christensen, H.T. - Sexualverhalten und Moral. - Rowohlt, Reinbek, 1971, 153
pp., DM. 2,80.
Claes, Jacques - De dingen en hun ruimte. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1970, 373 pp., BF. 275.
Havil, Dr. Anthony - Vrouw in wording. - Hollandia, Baarn, 1971, 120 pp., f 7,50.
Herschberger, Ruth - Adam's rib. - Harper and Row, New York, 1970, 238 pp..
Klink, Dr. J.L. - Kind en leven. - Ambo, Bilthoven, 1971, 268 pp., f 12,50.
Meel, Dr. J.M. van, e.a. - Psychologen over het kind II. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1971, 296 pp., f 23,90.
O'Gorman, Ned - The storefront. - Harper and Row, New York, 1970, 91 pp..
Rutten, Drs. A.J. van - Onderwijzen blijft ook een kunst. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1971, 191 pp., f 15,-.
Schülerlanden Rote Freiheit. - Fischer Bücherei, Frankfurt, 1971, 464 pp., geïll..
Wickler, Wolfgang - Die Biologie der Zehn Gebote. - R. Piper, München, 1971,
224 pp., DM. 18,-.
Willems, Johan - Geef ze de ruimte.... De ontwikkeling van de zich-bewegende
mens. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 96 pp., BF. 115.

Dr. Haim G. Ginott
Entre parents et adolescents
(Between parent and teenager)
(Coll. Réponses)
Robert Laffont, Paris, 1970, 219 pp..
Dit werk is bedoeld als een ‘gids voor ouders van adolescenten’. Elke ouder wordt
eens met de evidentie geconfronteerd: mijn kind is geen kind meer. Ginott wil hierbij
de ouders een hulp bieden. Er komen geen grote pedagogische principes aan bod,
noch is het een kwestie van ‘listige techniekjes’. Aan de hand van een uitgebreide
documentatie van anecdotes en getuigenissen zowel van ouders als van jeugdigen
tussen 13 en 20 jaar suggereert S. mogelijke richtingen voor een oplossing. Wanneer
ouders en adolescenten bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheden en
beperkingen kan tussen hen een sfeer groeien van wederzijds begrip en vertrouwen,
zonder dat men het noodzakelijk op alle punten eens is.
De keuze van de besproken problemen en ook het feit dat dit boek reeds in dertien
talen werd vertaald getuigen van een zeer realistische en echt psychologische kijk
op de verhouding tussen ouders en adolescenten. Daarom dan ook: sterk
aanbevolen. Rik De Gendt

Jean Dierkens
L'amour à 18 ans
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Editions Universitaires, Paris, 1970, 166 pp..
Jean Dierkens, medicus, psychiater, psychoanalist en universiteitsprof, wil met dit
boek een ruim publiek bereiken van jeugdigen die op de drempel staan van de
volwassenheid.
Vooreerst geeft hij een schets van wat volwassenheid inhoudt (‘objectif adulte’),
waarin hoofdzakelijk de affectieve, en slechts in geringe mate de lichamelijke en
intellectuele karakteristieken aan bod komen. Als psychoanalist wijst hij nadrukkelijk
op de latente krachten die de uitbouw van een harmonisch volwassen-zijn
bemoeilijken. Vooral vooroordelen vanuit het sociale milieu kunnen de groei van de
jonge persoonlijkheid, die per se kritisch moet zijn, afremmen.
In het tweede hoofdstuk, ‘L'adolescent en transition’, behandelt S. de ontwikkeling
vanaf het einde van de kinderjaren tot het begin van de volwassenheid. Vooral de
puberteit krijgt hier aandacht. Aan de hand van talrijke schema's wordt hier, zij het
bondig, heel wat biologische informatie gegeven.
Het meest waardevolle biedt het derde hoofdstuk, ‘Etapes de l'amour’. In een
poging om zichzelf te vinden, resp. zichzelf te ontvluchten, zoekt de adolescent
eerst steun in een groep van gelijken. Maar de vreugde van het groepsleven moet
gaandeweg plaats maken voor een steeds groeiend verlangen naar de ontmoeting
met één bepaald persoon. Luciditeit en persoonlijk evenwicht zijn de noodzakelijke
criteria voor een goede partnerkeuze. Samen zullen beide partners, aan elkaar
gelijkend óf complementair, hun leven, via een integratie van het seksuele en
affectieve, in totale gave van zichzelf, harmonisch moeten uitbouwen.
Contraceptieven - waarvan hier een overzichtelijke beschrijving - kunnen een hulp
zijn op voorwaarde dat zij in dienst staan van een groeiende liefde en
verantwoordelijkheid.
Rik De Gendt
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Bernard Eliade
L'Ecole Ouverte
Livre-Action pour une éducation populaire et permanente
Editions du Seuil, Paris, 1970, 251 pp..
Zich openlijk inspirerend op de methoden van Célestin Freinet, is deze poging om
(toch maar) iets te wijzigen in het Franse onderwijs, niet zo overtuigend. S. is zelf
leraar in een technisch instituut en vertelt uitvoerig hoe hij in zijn sector empirisch
te werk is gegaan. Hij tracht deze erg op de praktijk afgestemde wijzigingen in een
ruimer theoretisch kader te situeren. Zijn methode lijkt mij van een weinig inspirerende
vanzelfsprekendheid (getekend door de beperkingen van Freinet zelf); zijn
theoretische uitwerking mondt uit in een door onmacht getekende retoriek. Zonder
twijfel zullen lezers met een gelijksoortig ervaringsgebied nuttige wenken vinden in
dit relaas, maar ik ben bang dat de veranderingen waarvoor hier gepleit wordt, alleen
maar de verdere verstarring in de hand werken, dat S. zelf gevangen zit in het
onderwijssysteem waartegen hij meent zich te verzetten. Opvallend is b.v. dat hij
geen aandacht wijdt aan een van de belangrijke polen waarmee de (r)evolutie in
het onderwijs onvermijdelijk te kampen krijgt: het gezin. Of om het theoretischer te
stellen: er zijn hier psychoanalytische motieven aanwezig die in een ruimere
maatschappijkritiek opgenomen dienen te worden.
E. De Kuyper

W.H. Sprenger
Een alternatieve pedagogische akademie
Pleidooi voor een fundamenteel nieuwe onderwijsopleiding
Kritiese Bibliotheek, Van Gennep, Amsterdam, 1970, 98 pp., f 5,90.
S. gaat uit van de volgende Stelling: ‘De vraag wat éérst zijn beslag moet krijgen:
maatschappij- dan wel onderwijsvernieuwing, is een onzinnige vraag, die mensen
ten onrechte tot een “kiezen daartussen” manoeuvreert’ (p. 13). Hij beseft dat
onderwijsvernieuwing nauw verbonden is met maatschappijvernieuwing, en dat de
pedagogie(k) die hij zelf voorstelt (p. 54 geresumeerd) ‘over het hele front in botsing
komt met de gevestigde orde’ (p. 55). Op dezelfde manier werpt hij een bijzonder
bruikbaar idee op, nl. dat er geen jeugdproblematiek bestaat, wel een ‘geschutter
met de term “volwassenheid”’). Veel genuanceerder en ook veel efficiënter dan alle
‘rode’ en ‘groene’ boekjes, stelt dit boekje enkele pertinente vragen in verband met
een ruim opgevatte onderwijs-maatschappij-problematiek. Als het ware terloops
wordt veel over ‘utopie’, over ‘revolutie en tederheid’ geschreven; een omweg die
niet zo maar terloops bewandeld wordt, omdat men uiteindelijk toch hierop zal
uitmonden wanneer men tot de kern van de opvoeding door wil dringen. Kernmoment
in het hele vernieuwingsproces is natuurlijk de onderwijsopleiding zelf. Het meer
praktische programma dat S. in zijn laatste hoofdstukjes ontwerpt, bevat heel
bruikbare suggesties, al lijkt het in zijn geheel nog altijd een beetje strak en stroef.
Maar dit is eigenlijk een punt voor verdere discussie. Belangrijk is dat een sfeer
geschapen werd waarin een constructieve discussie plaats kan vinden. S. laat zien
dat opvoeding moet leiden naar bevrijding en dat, wil die opvoeding daarin slagen,
ze niet ‘gericht kan zijn op een in wezen mensonwaardig kapitalistisch bestel’ (p.
52). Het accent valt op de middelen tot die bevrijding en niet op de ‘afschuwelijke
mechanismen van het kapitalistische monster’. Inspirerend dus, voor wie nog
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openstaat voor een geëngageerde positieve aanbreng, en niet dadelijk op hol slaat
wanneer het woordje ‘revolutionair’ valt.
E. De Kuyper

Jos van Ussel
Afscheid van de Seksualiteit
Bert Bakker, Boom, NVSH, Den Haag, Meppel, 1970, 149 pp..
De grote Verdienste van dit boekje is dat het orde schept in de chaotische wereld
van het seks-gebeuren en -beleven. Heel wat verkeerd gerichte discussie,
taboe-versterking en pseudo-emancipatie worden zichtbaar gemaakt door de indeling
die S. voorstelt: we hebben volgens hem op het ogenblik te maken met een seksueel
reformisme, een engseksuele revolutie, of een poging om de mens en de
maatschappij te emanciperen. Dat deze indeling niet beperkt blijft tot een dorre
systematisatie, maar gebruikt
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wordt om het denken over de seksualiteit een mutatie te doen ondergaan, is een
tweede verdienste. Dat dit bovendien gebeurt met kennis van zaken en met een
grote ‘edelmoedigheid’ kan de vastgelopen discussie dialectisch beslist verder
helpen. S. zorgt ervoor dat zijn pleidooi voor een ‘au-delà de la sexualité’ geen
Victoriaanse recuperatie wordt van het begrip ‘seksualiteit’: het gaat er onmiskenbaar
om, de seksualiteit in een ruimer, menselijker perspectief te situeren, zonder ze
onderweg te ‘verliezen’. De analyse van de huidige situatie en de kritiek van de
hedendaagse contradicties is lucide. Bezwaren kan men aanvoeren tegen de
antropologische fundamenten van het eerste deel (was die wel nodig? en vooral in
deze summiere vorm?). Persoonlijk zou ik geneigd zijn vooral kritiek uit te oefenen
op het toekomstperspectief dat hier en daar doorschemert. Maar het feit dat ik over
toekomstbeelden van de seksualiteit kan beginnen te denken, is, laat ik dat gerust
bekennen, reeds te danken aan Van Ussels aanpak. Ik kan het b.v. jammer vinden
dat een zinnetje als: ‘ons maatschappelijk bestel kan niet tezelfdertijd op prestatie
gericht zijn en de wellust waarderen’ (p. 107) niet voldoende reliëf krijgt, dat het te
gemakkelijk klakkeloos geciteerd kan worden zonder dat men inziet welke
maatschappelijke consequenties eraan vastzitten, maar het stáát er toch maar, en
in de context van het gehele boek geeft het op een overtuigende manier aan waaruit
de kern van onze seksuele (en dus ook maatschappelijke?) problematiek bestaat.
Een boekje om te gebruiken dus. Jammer genoeg werd, o.a. door de lay-out, de
bruikbaarheid ervan beperkt.
E. De Kuyper

Bent H. Claësson
Jongen en meisje / man en vrouw
Alpha-Boek, Uitgeverij NVSH, Den Haag, 1970, 135 pp., geïll..
Wie strakke opvattingen heeft i.v.m. seksualiteit in het algemeen, abortus,
masturbatie, de ‘pil’, de seksuele minderheden in het bijzonder, kan door dit boekje
alleen maar geërgerd worden. Wie daarentegen meent dat kennis van de seksualiteit
niet schadelijk is (het omgekeerde, helaas wel!), kan men het zonder meer aanraden.
Wat de morele strekking betreft: ‘we hebben in dit boek geprobeerd ons verre van
iedere vorm van moralisering te houden, maar het zal de kritische en
onbevooroordeelde lezer duidelijk zijn, dat ons boek een moreel doel heeft, namelijk
dat de individuele mens recht moet hebben zijn seksuele behoefte te bevredigen,
onafhankelijk van leeftijd, geslacht, en - voorzover daarmee geen inbreuk wordt
gemaakt op de rechten en de veiligheid van de anderen - de wijze waarop de
geslachtsdrift zich uit’ (p. 8). De informatie wordt gegeven op een rustige maar
volledige manier; uitvoerig en genuanceerd; gedetailleerd doch niet pedant; open
en ronduit, maar niet afstotelijk. Een verdere verdienste is dat het boek niet
nadrukkelijk vanuit het mannelijke standpunt geschreven is; aldus wordt b.v. zijn
prestatiedwang die de hedendaagse seksualiteitsbelevenis kenmerkt, krachtig
afgezwakt. Daar het boekje zich in de eerste plaats tot jongeren richt, wordt weinig
of geen aandacht besteed aan zwangerschap en geboorte, noch aan het seksuele
leven van oudere mensen. Daar het zich ook niet richt tot deskundigen, kon het
gezeur over chromosomen en hormonen rustig achterwege blijven. Het accent ligt
op de wijze waarop jonge mensen hun seksualiteit kunnen beleven. Het hoofdstukje
gewijd aan homoseksualiteit is nogal beknopt. Prettige vertaling, aangename lay-out,
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geschikte illustrates (van teder tot clean), niet al te veel zwaarwichtige grafieken,
maken van dit boekje een (voorlopige) model-uitgave van seksuele voorlichting.
E. De Kuyper

David Reuben
Alles wat u altijd over Sex wou weten *
* maar nooit durfde vragen
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1970, 288 pp..
Deze Amerikaanse best-seller verschilt van de vroegere siechte voorlichtingswerkjes
alleen hierdoor dat, terwijl vroeger doodernstig gemoraliseerd werd onder het mom
van wetenschappelijke informatie, er nu krampachtig vlot en soms potsierlijk komisch
gekeuveld wordt over Seks-met-eenhoofdletter. Omdat dit werkje ‘toch maar’ één
bestseller is onder vele andere en betere vulgarisatieliteratuur, hoef je je er niet al
te druk over te maken. Zoveel onzin samen vormt eigenlijk een curiosum.
E. De Kuyper

Streven. Jaargang 24

1005

Sociale wetenschappen
Bij ons op school door een schoolwerkgroep. - Katernen 2000, Amersfoort,
Wolters Noordhoff, Groningen, 1970, 21 pp..
Chamberlain, Neil W. - Business and the cities. - Basic Books, London, 1971,
521 pp., £ 5,85.
Cipolla, Carlo M. - The Economic Decline of Empires. - Methuen, London, 1970,
280 pp., £ 1,40.
Cohen, Albert - La déviance. - Duculot, Gembloux, 1971, 239 pp., BF. 95.
Cone, James H. - Schwarze Theologie. - Kaiser / Grünewald, München / Mainz,
1971, 209 pp..
Destray, Jacques - La vie d'une famille ouvrière. - Ed. du Seuil, Paris, 1971,
175 pp..
Higgins, J.P.P. and Sidney Pollard, Ed. - Aspects of Capital Investment in Great
Britain 1750-1850. - Methuen, London, 1971, 200 pp., £ 3.
Kalk, E e.a. - Een verrekijker voor de overheid. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 22 pp..
Male, D.J. - Russian Peasant Organisation before Collectivisation. - Cambridge
University Press, London, 1971, 253 pp., £ 4,-.
Marhold, Wolfgang - Fragende Kirche. - Matthias Grünewald, Mainz, 1971,
196 pp., DM. 16,-.
Minshull, Roger - The Changing Nature of Geography. - Hutchinson University
Library, London, 1970, 160 pp., £ 1,50, paper £ 0,65.
Moore, Wilbert - Les changements sociaux. - Duculot, Gembloux, 1971, 195
pp., BF. 95.
Morin, Edgar - Plodémet. - Allen Lane, London, 1971, 287 pp., £ 3,15.
Pollard, Sidney - The Gold Standard and Employment Policies. - Methuen,
London, 1970, 164 pp., 16/-.
Raeithel, Gert - Opfer der Gesellschaft. - Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin,
1971, 296 pp., DM. 26,-.
Revel, Jean-François - Marx noch Jezus / ideologie noch religie. - Het
Wereldvenster, Baarn, 1971, 238 pp., f 15,90.
Rivera, Julius - Latin America. A Sociocultural Interpretation. Appleton-Century-Crofts, New York, 204 pp., $ 3,30.
Saul, S.B. - Technological Change: The United States and Britain in the 19th
Century. - Methuen, London, 1970, 198 pp., 18/-.
Understanding society. Readings in the social sciences. - MacMillan, London,
1970, 712 pp., £ 1,-.
Zorza, Richard - The right to say ‘We’. - Pall Mall Press, London, 1970, 214
pp., £ 2,-.

Recent Medisch-Ethisch Denken II
(De Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde), Stafleu, Leiden, 1970,
328 pp., f 45,-.
Twee jaar na het eerste deel verschijnt deze bundel opstellen onder hoofdredactie
van professor Hermans. Coördinator van de twee bundels was de psychiater
Kortbeek, die ook de inleiding tot de eerste bundel schreef.
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De meeste auteurs zijn medicus, een enkele jurist (Rang), filosoof (Van Meisen)
of theoloog (Van Oijen). Onderwerpen die ook al in de eerste bundel aan de orde
kwamen zijn: Abortus provocatus medicinalis (Kloosterman), De arts en het sterfbed
(Plokker), De medicus en de waarheid (Hillen), Het beroepsgeheim (Jongsma),
Ethos en sexus (Van Oijen), Sterilisatie (De Graaf) en Orale anticonceptie
(Drogendijk). Nieuw zijn: ‘Medische ethiek en het verplichte dulden van medische
behandelingen’ (Tordoir), ‘Medisch experiment op de mens en strafrecht’ (Rang),
‘Geneeskunst en oorlog’ (van der Vegt) en ‘Kostenbewaking en honorering’
(Regensburg). De opstellen zijn zorgvuldig opgebouwd, veelal met uitvoerige
historische beschouwingen en met referenties aan andere auteurs en beschrijving
van wets- en andere regels. Ze geven stuk voor stuk veel bruikbare informatie over
het desbetreffende onderwerp. Ze zijn leesbaar, ook voor de leek en van degelijk
gehalte. Speciaal mogen genoemd worden de bijdragen van Plokker en Kloosterman.
Toch laat de bundel als geheel een flauwe nasmaak achter. Degene die bij ‘recent’
aan ‘nieuw’ dacht, komt bedrogen uit. Zo pleit Regensburg voor de handhaving van
hoge honoraria voor artsen, zonder dat hij daarbij vergelijkbare cijfers voor andere
beroepen noemt en zonder de investering in de medische student door de
gemeenschap in zijn beschouwingen te betrekken. Van der Vegt zegt n.a.v.
chemische strijdmiddelen: ‘Wanneer de mogelijkheid om ze (insecticiden) als
strijdmiddel te gebruiken eenmaal zijn ontdekt, worden de stoffen vrijwel automatisch
militair geheim’. Dit is ethisch en politiek een uiterst interessante uit-
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spraak. Maar hoe werkt dan zo'n automatisme? En hoe staat het met de ethiek
daarvan? We krijgen hierop geen antwoord. De computer wordt genoemd door
Jongsma en Van Melsen. Jongsma bespreekt deze categorie apparaten verder niet.
Van Melsen geeft in diens ‘Ethiek, techniek en geneeskunst’ als zijn mening, dat
het gevaar van manipulatie van mensen niet aan ‘het wezen’ van de computer te
wijten is, maar aan ‘de mens, die zijn verantwoordelijkheid in deze niet goed gezien
heeft’. Goed, maar de mens is manipuleerbaar door de andere mens, uniek of niet.
De toelaatbaarheid hiervan kunnen we betwisten, maar we zouden ons wellicht
beter kunnen afvragen hoe het staat met de garanties tegen het misbruik van zo'n
computer. Wie zorgt ervoor dat ze komen, wie zou het kunnen tegenhouden,
waarom? Hoe? Hoe staat het met machtsverhoudingen op dit gebied? etc. Dat zijn
dan praktisch-ethische vragen, maar daarvoor moeten we kennis van sociologie,
politiek, organisatieleer e.d. gebruiken. Relevant is hier de opmerking van
Droogleever Fortuyn: ‘Bij mij persoonlijk vermindert de behoefte aan
medisch-ethische beschouwingen naar mate ik meer van de dingen afweet’. Dezelfde
auteur maakt in de laatste alinea van het boek de opmerking, dat de artsen geneigd
zijn hun bevoorrechte positie als een recht te zien en wel doordat ze daaraan gewend
zijn. Dat is een sociaal-psychologische verklaring van de attitude, de moraal, de
ethiek van de artsen. Deze auteur voert deze attitude dan weer verder terug op een
biologisch principe: ‘Voor het zenuwstelsel bestaat er geen verschil tussen gewoonte
en norm’. Hij denkt bij ‘Medische Ethiek’ evenals de andere auteurs meer aan het
Blauwe Boekje Van De Medicus (Medische Ethiek en Gedragsleer, uitgave van de
Kon. Ned. Maatschappij ter Bevordering van Geneeskunst 1959). Van der Vegt
citeert uit dit boekje: ‘Onder de eigenlijke ethiek willen wij verstaan het systeem van
de hogere motieven, welke de mens ontleent aan zijn levensbeschouwing’. In deze
regel is een heel aparte ethische theorie aangeduid, een soort subjectief idealistische
met een apriori waarde hiërarchie.
Deze leidt tot autonomisering van eigen opvattingen en zo tot de z.g. principiële
houdingen of vooroordelen met tolerantie tegenover en onbegrip voor andere
meningen, ondanks het predikaat ‘hoger’ bij ‘motieven’. Het zelfbeeld wordt
geretoucheerd en de overgang van feitelijke naar waardeoordeel verdoezeld.
Droogleever Fortuyn doet dit dus niet.
Bezinning op de filosofische uitgangspunten van de medische ethiek door
toekomstige schrijvers lijkt van veel belang voor een betere fundering van
veranderingen in de medische ethiek.
J.H. van Meurs

Urs Ramseyer
Soziale Bezüge des Musizierens in Naturvolkkulturen
Francke Verlag, Bern/München, 1970, 128 pp., Schw. Fr. 17,50.
Dit boek wil een brug slaan tussen enerzijds de etnologie en anderzijds de
muziekwetenschap, of, zo men wil, omgekeerd. Het is niet eenzijdig musicologisch
ingesteld: de etnoloog wordt niet gehinderd door termen en begrippen uit de
muziekleer of muziekgeschiedenis; de musicoloog wordt op een voor hem
verstaanbare wijze onderhouden over psychisch-sociale gegevens uit de etnologie.
Dit laatste beoogt de auteur: de functie van de muziek in de verschillende
cultuurfasen, welke natuurvolkeren doormaken, afhankelijk van materiële
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omstandigheden (levensonderhoud), van cultus, magie, traditie en van velerlei
behoeften in de samenleving, zoals de berichtgeving door middel van
signaaloverbrenging.
Ik voor mij acht dit boek waardevol, omdat de auteur zijn onderwerp beheerst en
het in een goede opbouw en op heldere wijze (met voorbehoud voor de soms al te
lange zinnen) exponeert, zelfs zo, dat ieder ontwikkeld lezer, leek op het gebied
van de twee wetenschappen, hem kan volgen. Aan hen derhalve, die enige
belangstelling voor dit onderwerp hebben, kan dit werk als een verantwoorde
introductie worden aanbevolen, ook al ontbreken daarin om begrijpelijke reden
muziekvoorbeelden.
J. Smits van Waesberghe

A. Mitscherlich
Versuch die Welt besser zu bestehen
Suhrkamp, Frankfurt/M., 1970.
Deze bekende orthodoxe psycho-analiticus schreef eerder o.a. over ziekte als
konflict en over aggressiviteit. Hij pleit nu aan de hand van Freud (in dubbele zin)
voor de psychoanalyse als bijdrage tot oplossing van de wereldnood. Daarbij zet
hij zich af tegen
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behaviorisme en gedragstherapie, die hij psychomechanica noemt, in tegenstelling
tot de psychodynamica van de psychoanalyse. Hij is boos op de positivistische
‘wetenschapspausen’. Wel vergeet hij het feit dat de grondleggers van het
positivisme, zoals Carnap en Reichenbach, evenzeer als de grote Freud, voor het
Nazisme de wijk hebben moeten nemen. Mitscherlich is wat erg Freudcentrisch.
Andere psychodynamische stromingen zijn bij hem in het geheel niet in tel, zoals
die van Adler, Jung, Sullivan. Hij maakt rake opmerkingen o.a. over de horigheid
van de wetenschappers en het gevaar van misbruik in de zin van manipulatie, welke
men bij de klassieke psycho-analyse angstvallig tracht te vermijden. Met afgrijzen
citeert de schrijver James V. Mac Connell (p. 134) als voorbeeld van een horige
wetenschapper en hij merkt daarbij op, dat de afkeer van de psychoanalyse bij velen
veroorzaakt wordt doordat de psychoanalyse zich wil bezig houden met juist het
onderzoek van de overtuiging waarmee we ons doen rechtvaardigen (p. 154).
Mitscherlich verwacht van psychoanalyse een Ik-versterking van het individu, d.w.z.
van de kritische zin, de zelfstandigheid, de geestelijke onafhankelijkheid van het
individu bij verbetering van diens contactmogelijkheden. Hij meent zelfs, dat de
mensen gespaard zouden zijn voor veel ellende als ze evenveel aandacht voor
Freud hadden gehad als voor Einstein (p. 113). Nu is het maar de vraag, of
Ik-versterking mogelijk is op de manier van de psycho-analyse voor groepen en of
dat tot resultaat heeft ‘Die Welt besser zu bestehen’. Als argument voert de schrijver
aan, dat de generaliseringen van psychologische hypothesen van individu naar
groep, zoals Freud deze pleegde, zeer bruikbaar zijn gebleken voor cultuurkritiek.
Hij geeft geen concrete wegen van deze analyse aan, zoals deze dan op grote
schaal zou moeten plaats vinden. Toegegeven zij, dat een paar nauwkeurige
psycho-analyses van een klein aantal hippies specifiek zouden kunnen bijdragen
aan de kennis van het subcultuurprobleem. Maar waarom is dat dan niet allang
gebeurd? Is de orthodoxe psychoanalyse dan soms toch nog steeds een midden-klas
privilege? Mitscherlich heeft geen kijk op structurele problemen. Die vallen eigenlijk
wel buiten zijn gezichtsveld. Hij is een wereldverbeteraar en een verlate
Aufklärungsfilosoof.
Het boek heeft vooral waarde als beschrijving van de gedachten en ervaringen van
Freud tegen de achtergrond van de huidige wereldontwikkeling en als beschrijving
van de ontwikkeling van de psycho-analytische beweging.
De vele weerstanden die de schrijver onderweg ontdekt bij anderen, zouden voor
een deel wel eens geprojecteerd eigen schuld-gevoel kunnen betekenen en een
justificatie van de feitelijke machteloosheid van het Freudisme in wereldzaken.
Wanneer de lezer deze zin begrijpt, ziet hij meteen, dat het psycho-analytische
denken toch al aardig is doorgedrongen - mede dank zij Mitscherlich en ondanks
alle weerstanden die hij noemt.
J.H. van Meurs

Wetenschappelijk allerlei
Gaskell, T.F. - Physics of the earth. - Thames and Hudson, London, Denis,
Borgerhout, 1970, 216 pp., geïll., BF. 155.
Pilbeam, David - The evolution of man. - Thames and Hudson, London, / Denis,
Borgerhout, 1970, 216 pp., geïll., BF. 155.
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Sneath, P.H.A. - Planets and life. - Thames and Hudson, London / Denis,
Borgerhout, 1970, 216 pp., geïll., BF. 155.
Wood, Clive - Sex and fertility. - Thames and Hudson, London, / Denis,
Borgerhout, 1970, 216 pp., geïll., BF. 155.

Dr. U.H. Kollaard
School en Wetenschap, enkele beschouwingen over het voorbereidend
wetenschappelijk scheikundeonderwijs
Wolters-Noordhoff, Groningen, 152 pp., f 19,50.
Deze dissertatie behandelt de kwestie hoe de moderne ontwikkelingen in de
scheikunde moeten doorwerken in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Aan de orde komen de doelstellingen van het VWO-onderwijs in de
natuurwetenschappen en de natuurwetenschappelijke methoden van de scheikunde,
dit vooral omdat schrijver de ‘kennismaking met de methode van de
natuurwetenschap’ als nummer één bij de doelstellingen van het
natuurwetenschappelijk onderwijs plaatst. Een belangrijk deel
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van het boek wordt verder ingenomen door een kritische beschouwing van het
tegenwoordige scheikunde-onderwijs op de middelbare school. Hier kan men kritiek
aantreffen op het gebruik van verouderde theorieën als het Bohr-model, onjuist
gebruik van het ionenmodel, slecht gedefinieerde begrippen als resonantie, en
antropomorfe formuleringen als ‘het streven naar de edelgasstructuur’, overbodige
begrippen als dampdichtheid, hetgeen een Nederlandse specialiteit blijkt te zijn. In
het laatste hoofdstuk, suggesties voor modernisering van het chemie-onderwijs,
komt de auteur met een eigen keuze van de leerstof. Hij gaat er van uit dat er
fundamentele begrippen moeten worden ingevoerd zoals zuivere stof, zout, molecuul,
en ook bijv. entropie en golffunctie. Vage begrippen en overbodig feitenmateriaal
moeten worden weggelaten. Dit laatste gedeelte zal de lezer het minst bevredigen,
aangezien in deze opzet toch wel veel dogmatisch moet worden ingevoerd in een
vak dat immers op empirie berust. Voor het overige heeft het boek waarde als een
kritische beschouwing op een gebied waar sterk uiteenlopende opvattingen heersen.
N. van Westen

Paul Dobrinski, u.a.
Physik für Ingenieure
B.G. Teubner, Stuttgart, 1970, 480 pp., 442 ill., DM. 32,-.
Een fysica-leerboek, vooral bestemd voor de opleiding van elektrotechnische en
werktuigbouwkundige ingenieurs. De keuze van de stof is helemaal op deze opleiding
afgestemd: geometrische optica en atoomfysica worden slechts summier behandeld;
kernfysica komt nauwelijks aan bod; mechanica, warmteleer, trillingen, vaste stof,
elektriciteit en magnetisme worden uitvoeriger behandeld, maar komen in het
algemeen ook niet boven het niveau van het kandidaatsexamen aan een
Nederlandse universiteit. Door deze ongewone keuze van de stof is het boek als
naslagwerk minder geschikt. De theorie wordt zorgvuldig opgebouwd en - zeker in
het begin - tamelijk uitvoerig; gaandeweg wordt de behandeling beknopter. Een
klein aantal opgaven is in het boek opgenomen. De lay-out is prettig en overzichtelijk.
P.G. van Breemen

Literatuur
Andric, Ivo - Verhalen. De hellehof. - (Pantheon), Heideland, Hasselt, 1971,
400 pp., BF. 260.
Andries, Marc - Een man van wolken. - Standaard, Antwerpen, 1971, 124 pp.,
BF. 135.
Balfoort, Maurits - Wij, Heren van Zichem. - Standaard, Antwerpen, 1971, 96
pp., geïll., BF. 98.
Beuken, Dr. W.H. - Ruusbroec de wonderbare. - Educaboek, Culemborg, 1970,
206 pp., f 12,50.
Claes, Ernest - Omnibus IV. - Standaard, Antwerpen, 1971, 398 pp., BF. 150.
Florival, Ghislaine - Le désir chez Proust. - Nauwelaerts, Louvain, 1971, 332
pp., BF. 380.
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Holroyd, Michael - Lytton Strachey by himself. - Heinemann, London, 1971,
184 pp., £ 2,50.
Jakobs, Karl-Heinz - Eine Pyramide für mich. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971, 243 pp., M. 5,80.
Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1971, 48 pp..
Minder, Robert - Wozu Literatur? - Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1971, 177
pp., DM. 6,80.
Pieters, Roger - De truc met het touw. - De Clauwaert, Leuven, 1971, 128 pp.,
BF. 140.
Poesiealbum 41. Hugo Huppert.
Poesiealbum 42. Uwe Berger.
Poesiealbum 43. Georg Maurer.
Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 32 pp..
Silloc, Ive - Mens mentis. - Vita, Oudenaarde, 1970, 51 pp..
Silloc, Ive - Ruïnes. - Vita, Oudenaarde, 1971, 52 pp..
Silloc, Ive - Citaten. - Vita, Oudenaarde, 1970, 38 pp..
Spillebeen, Willy - Steen des aanstoots. - Standaard, Antwerpen, 1971, 189
pp., BF. 135.
Stervelynck, Jaak - Het oranje huis. - De Clauwaert, Leuven, 1971, 63 pp., BF.
50.

Werner Weber
Forderungen. Bemerkungen und Aufsätze zur Literatur
Artemis, Zürich, 1970, 311 pp., S.F. 26,-.
Ontmoeting of uitdaging: om deze dubbelzinnige uitleg van de titel draait elk onder-
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deel van deze bundel readies op oude en nieuwe literatuur. S. opteert duidelijk voor
een niet-agressieve middenplaats, waar de produktieve inbreng van de auteur
opgevangen wordt door de creatieve bereidwilligheid van de lezer en uit deze
confrontatie resulteert een definitief-persoonlijke betekenis. Dit leesavontuur van
een schrijvend lezer die op elk ogenblik zijn dankbaarheid om de belevenis breed
uitspint, heeft drie centra. Eerst de spanning tussen de natuur van de mens en zijn
kunstproducerende bezigheid, gedemonstreerd aan extremen als Zola en Baudelaire
of Dylan Thomas en de Beatles, een bundeling van koud bericht, rustige meditatie,
actieve verwerking en ingespannen inpassing in het huidige levensbeeld. Vervolgens
de moeizame expeditie om uit het verleden het heden te zien groeien, van Goethe
af over Mörike tot Fontane, een bestendig zoeken naar de zintuiglijkheid van taal
en de instrumentalisering van de innerlijke motieven. Tenslotte werpt S. zich op als
bemiddelaar tussen de code-behoevende lezers en de grillige slingers van de jonge
literatoren, met een verificeerbaar eigen patroon bij A. Andersch, S. Lenz, G. Grass,
G. Eich, G. Wohmann, P. Celan, W. Biermann en J. Bobrowski, met humeurige
zoekdrift bij B. Brechbühl, J. Federspiel, P. Bichsel, J. Steiner of A. Muschg. Dus
toch: een uitdaging.
C. Tindemans

Hanns W. Eppelsheimer
Geschichte der Europäischen Weltliteratur I. Von Homer bis Montaigne
Insel Verlag, Frankfurt, 1970, 306 pp., DM. 28,-.
Het is Goethe geweest die voor het eerst gesteld heeft dat er zo iets als een
wereldliteratuur bestaat. De auteur schrijft nu over dat deel van die literatuur dat in
Europa is ontstaan. Daarbij zal men niet anders dan enigszins willekeurig te werk
kunnen gaan. Het zou dan ook vrij eenvoudig zijn om te zeggen, aan deze schrijver
is te veel en aan die is te weinig aandacht besteed. Dat zou een nutteloze bezigheid
zijn indien men niet precies liet zien welke criteria men daarbij zou hanteren. Ook
bij deze auteur is het niet helemaal duidelijk welke criteria hij gebruikt. Waarschijnlijk
zijn wij daar ook nog niet aan toe. Wij kunnen nog niet eens behoorlijk zeggen wat
literatuur is en wat niet. Er zijn op dat gebied nog te veel vooroordelen te overwinnen
die bepaalde genres zonder meer uitsluiten, anderzijds bepaalde schrijvers zonder
meer in willen sluiten. Om nu een werkelijk overzicht van de wereldliteratuur te
krijgen zou men van alle nationale literaturen moeten weten wat ook in een andere
cultuur dan waarin ze ontstond, als literatuur aanvaard kan worden.
Hoe dat zij, dit is in elk geval een nuttig boek om er overzichten in te vinden van
de werken van een groot aantal van de belangrijkste schrijvers uit Europa. Feitelijk
echter zou een werk als dit vergezeld moeten gaan van een bloemlezing uit het
werk van die schrijvers.
C.J. Boschheurne

Victor Lange, ed.
Goethe. A Collection of Critical Essays
20th Century Views 73, 185 pp..
Erich Segal, ed.
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Euripides. A Collection of Critical Essays
20th Century Views 76, 177 pp.. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1968,
16/- elk.
Beide verzamelingen essays pogen, vanuit de visie van de samensteiler, een
coherent beeld te brengen van de interpretatie door de huidige literatuurwetenschap.
Bij Goethe blijft dit zicht toch wel erg beperkt tot een nieuwe presentatie van zijn
betekenis als lyricus en van zijn maatschappelijke en (natuur)wetenschappelijke
stellingen. Boeiend werkt alleen de opstelling van Duitstalige (K. Viëtor, G. Lukacs,
K. Reinhardt) en Angelsaksische (B. Fairley, R. Peacock, E.M. Wilkinson, L.A.
Willoughby, V. Lange) naast Duitse literatuurcritici die in de V.S. doceren (O. Seidlin,
E. Heller). Segal's Euripides-anthologie is veel persoonlijker. Hij gaat er van uit dat
Euripides als toneelauteur een revolutionair is geweest, die ideeëntheater i.p.v.
mythentheater schreef, die het decor en de dramatis personae veranderde, die de
sociale plaats van handeling (troon-ruimte naar huis-cel) verlegde en bijgevolg ook
de mentaliteit. Deze visie staaft hij door bijdragen van A. Arrow smith, G. Grube,
A.P. Burnett, E. Schlesinger, B. Knox, E. Havelock, C. Wolff en Th. Rosenmeyer.
Alleen J.P. Sartre schiet hier ergerlijk tekort; zijn hineininterpretieren tekent zich
ongunstig af tegen de fundamentele tekstanalyse van een schaar frishedendaagse
kenners-zonder emotie.
C. Tindemans

Theater
Brunel, Pierre - Claudel et Shakespeare. - Colin, Paris, 1971, 272 pp., FF.
29,50.
Gurr, Andrew - The Shakespearian stage. - Cambridge University Press,
Cambridge, 1970, 192 pp., £ 4,-.
Michel, Lawrence - The thing contained. Theory of the tragic. - Indiana University
Press, Bloomington, 1970, 177 pp., £ 3,60.
Olson, Elder - The theory of comedy. - Indiana University Press, Bloomington,
1968, 145 pp., £ 0,95.

Fie Carelsen
Ik heb ze gekend... Mijn gouden uren bij het Nederlandse toneel
Ad. M.C. Stok, Den Haag, 1970, BF. 210.
De geëerde Nederlandse actrice-in-retraite bundelt haar weemoedig-sentimentele
herinneringen, enkele jaren geleden reeds in Elseviers Weekblad afgedrukt. De
betekenis en de aard van de evolutie van het Nederlandse theater is haar ten
enenmale voorbijgegaan; zij interesseert zich enkel voor personen, acteurs, collega's,
zonder artistiek oordeel. Alles is fraai, nauwelijks iets krijgt een gespannen toon
mee, het leven is lief geweest. Theaterhistorisch onbeduidend, zelfs al slaagt deze
innemende artieste erin een aantal houdingen en verhoudingen tot de kunst tussen
de regels in te strooien. Even sentimenteel, maar belangrijker als document, zijn de
60 historische foto's, vergeeld maar reuze-authentiek. C. Tindemans
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Susanne Müller-Hanpft, Hrsg.
Über Günter Eich.
Edition Suhrkamp 402, 158 pp., DM. 4,-.
Thomas Beckermann, Hrsg.
Über Martin Walser.
Edition Suhrkamp 407, 342 pp.. DM. 6,-.
Volker Canaris, Hrsg.
Über Peter Weiss.
Edition Suhrkamp 408, 184 pp., DM.4,-. Suhrkamp, Frankfurt, 1970.
Deze drie deeltjes openen een nieuvve reeks die (naar Angelsaksisch voorbeeld)
een tussentijdse kritische balans wil opmaken, gebaseerd op de onthaalwijze van
S.'s werk, globaal en afzonderlijk. De (niet zo onmiddellijk bereikbare) bijdragen zijn
elders reeds verschenen en uit tijdschrift, pers en boek geplukt om samen een
monografische collage te vormen, waarvan de betekenis door de ambitieuze lezer
zelf moet worden uitgemaakt. G. Eich wordt uiteraard zowel als dichter als als
luisterspelauteur en zelfs als Maulwürfe-prozaist doorgelicht. M. Walser staat er ook
in de dubbele gedaante van novellisi-romancier en dramatisch auteur. P. Weiss,
ook al romancier-toneelauteur, werd als filmmaker verwaarloosd. Het zijn ieder voor
zich en telkens anders onmisbare collecties om de persoonlijke relatie van de lezer
tot de nog enigmatische auteur aan de gewenste kritische informatie en opheldering
te helpen.
C. Tindemans

Friedrich Knilli und Ursula Münchow
Frühes deutsches Arbeitertheater 1847-1918. Eine Dokumentation
Hanser, München, 1970, 504 pp., DM. 34,-.
Dit boek is een overvloedig bewijs van het bestaan van een gedramatiseerde
sociaaldemocratie in Duitsland, van 1847 af, toen F. Engels met zijn Brüsseler
Deutscher Arbeiterverein brave stukjes uitbeeldde, tot de novemberrevolutie in 1918,
over de partijhoogtepunten als het Sickingendebat (1859), de stichting van de
A.D.A.V. (1863), de socialistenwet (1878), de ondergrondtijd (tot 1890), de groei tot
massapartij (1900). Uiteraard is dit amateurtoneel gebleven, propagandabravour,
af en toe feestspel, vaak erg satiriserend, altijd doctrinair-agitatorisch, soms
allegorisch. De auteurs (militanten, leiders, journalisten, eenvoudige stakingsagenten)
hebben geen literaire behoeften, blijven vaak anoniem, ontwikkelen geen eigen
dramatische vormen en sluiten zich aan bij de traditie van het volksdrama of van
het ‘burgerlijke drama’; de revuetechniek wijst wel eens naar een open vorm, maar
deze is er uiteindelijk op dit niveau niet uitgekomen. Deze Lehrstücke, vaak
beklemmend door de nauwelijks onderdrukte woede en ergernis, worden door de
twee samenstellers opgediend in een APO-jargon, met valse heroïsering, die een
miskenning inhoudt van de ware motieven
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en de echte intensiteit van deze stukken. Voortdurend ook schoppen ze tegen de
huidige SPD; dat is jammer en onnodig, maar compromitteert uiteraard nergens
hun inzicht, dat het drama bewust gemanipuleerd heeft als een instrument om op
de massa in te werken, en daarin ligt hoe dan ook een onaanvechtbare
dramatisch-theatrale waarde.
C. Tindemans

Jürgen Hein
Ferdinand Raimund
Metzler, Stuttgart, 1970, 88 pp., DM. 6,80.
Frank Schaumann
Gestalt und Funktion des Mythos in Ferdinand Raimunds Bühnenwerken
Bergland, Wien, 1970, 243 pp., öS. 65,-.
Kurt Kahl
Johann Nestroy oder Der wienerische Shakespeare
Molden, Wien, 1970, 350 pp., öS. 182,-.
Jürgen Hein
Spiel und Satire in der Komödie Johann Nestroys
Gehlen, Bad Homburg v.d. Höhe, 1970, 193 pp., DM. 32,-.
J. Heins Raimund-boek is een combinatie van bibliografische informatie en een
overzicht van de huidige stand van het wetenschappelijke onderzoek (handschriften,
edities, tijdskader, Weense volkstheater, biografie, oeuvre, stijlkenmerken,
werkingsgeschiedenis, toekomstige onderzoekstendensen), onmisbaar bij elke
Raimund-commentaar. Schaumann, bewust van de herkomst van het Weense
Zauberstück uit de barokke speltraditie, gaat de evolutie na die deze motieven bij
Raimund hebben doorgemaakt: van conventionele fabel naar biedermeierparabel.
Raimunds strikt-eigen bijdrage is de verwerking tot allegorie, vol burgerlijke idealen.
Dit sterk gedetailleerde (af en toe eindeloos fraserende) onderzoek differentieert
uiteindelijk de mythos (minder mythe dan mythologie) als parodistisch middel, als
middel tot ver-beeld-ing (allegorie), als middel tot concretisering van de wereld en
als middel tot illusionisme en idealisering. J. Nestroy, jongere tijdgenoot en artistiek
rivaal van F. Raimund, heeft in K. Kahl een uitmuntend biograaf gekregen. Vinnig
met de pen, op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten, met
inzet strijdend voor een nieuwe reputatie van dé Weense auteur, met fijngevoelige
analyse van Nestroy's wereldbeeld (Schopenhaueriaans pessimisme), plaatst S.
netjes in een chronologische reeks wat Nestroy's satirische wereldverwringing heeft
geprovoceerd: huwelijk, censuur, improvisatie, eenzaamheid. J. Hein gaat precies
na waaruit deze ‘komedie’-en-‘satire’-reputatie bestaat. Hij doet dat in een knappe
detaillering van spel-existentie en inhouds-commentaar. De vormelementen (figuren,
taal, muziek, scenische voorwaarden) leveren een eigen creane op: het couplet,
structuurbepalend en ideologisch geladen. In het begrip ‘Posse’ (zich opstellend
tegen de Parijse vaudeville), uit te leggen als ‘satirische komedie’ of ‘spel-komedie’,
heeft Nestroy zijn volstrekteigen bijdrage tot de dramatische literatuur geleverd.
C. Tindemans
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Frederic Ewen
Bertolt Brecht. His Life, His Art, & His Times
Calder & Boyars, London, 1970. 573 pp., 75/-.
Peter Horst Neumann
Der Weise und der Elefant. Zwei Brecht-Studien
W. Fink, München, 1970, 96 pp., DM. 9,80.
Margrit Hahnloser-Ingold
Das englische Theater und Bert Brecht
Francke, Bern, 281 pp., SFr. 25,-.
Prof. Ewen's Brechtbiografie (identieke nadruk van de Amerikaanse editie van 1967)
bevat niets nieuws, maar is onberispelijk volledig; ze is bijgevolg erg lang, maar
zeer bevattelijk en zonder polemisch ongenoegen. De speciale charme bestaat uit
een voortdurende confrontatie van tijdsachtergrond en reëel oeuvre. Het is een
ernstige gids, die je in volle vertrouwen met de tekst kunt hanteren. P.H. Neumann
is reeds aan motiefanalyse toe. Zijn onderzoek van ‘der Weise’ in Brechts werk
reveleert Brechts ethiek van de nieuwe mens, gekopieerd op
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de Laotse-figuur en paradigmatisch verveelvuldigd in talloze gestalten; in essentie
is het een compilatie uit wereldinzicht, marxistische ‘Haltung’, list, de te redden
waarheid, een levensleer die moreel-labiel en ethisch-stabiel wil zijn. Het tweede
motief betreft Brechts lievelingsdier: de olifant, die in een ontwikkeling van dikhuid
en goeierd tot dialectische metafoor het nieuwe mensentype verzinnebeeldt: een
combinatie van doorzicht en kracht, nut en overbodigheid, ongevoeligheid en
sentiment, dreiging en wijsheid, tegelijk symbool én exempel. Mw Hahnloser legt
eerst een uiterst vaardige synthese van Brechts dramaturgische kenmerken in
pregnante eenvoud neer als een basis van waarop ze het drama van W.H. Auden,
J. Osborne, en J. Arden gaat onderzoeken in hun verhouding tot Brecht. Dat
onderzoek blijft alvast te beperkt en bovendien zijn de conclusies toch wel te
simplistisch. Volstaat enige mentaliteitsovereenstemming of -toenadering reeds om
over beïnvloeding of navolging te spreken? En is enige analogie in het gebruik van
formele middelen meteen een rechtstreekse aanduiding dat ze enkel van Brecht
kunnen voorkomen? Het zo noodzakelijke diepteonderzoek is hier uitgebleven.
Hoogstens kun je toegeven dat een onderzoeksprogramma is opengevouwen
waarvan de resultaten voorlopig nog onbevredigd laten.
C. Tindemans

Arthur Colby Sprague & J.C. Trewin
Shakespeare's Plays Today. Customs and Conventions of the Stage
Sidgwick & Jackson, London, 1970, 147 pp., 30/-.
Tussen 1920 en 1950 heeft zich traag de traditie doorgezet van de opvoeringen
van het totale Shakespeare-oeuvre. Aanvankelijk moest een heleboel worden
afgegooid: stereotiepe aankleding, solo-acteurs, 19e-eeuwse heroïsche inrichting.
Gezellig keuvelend dwalen de twee beroeps-Shakespearekijkers door de huidige
conventies: anecdotes, vondsten, manipulaties, gegroepeerd naar centra als
acteursgedrag, teksttrouw, kostuumcode, tijdsaanduiding, karakteropvatting, invullen
van de scenische ruimte. Dat wordt allemaal onsystematisch afgerateld; het blijven
steekkaartennotities over impulsen, niet over strekkingen of standpunten. Deze
atomisering van een opvoering vergeet voortdurend dat details slechts bestaan in
functie van een totaliteit; ze geïsoleerd voorstellen is het miskennen van zowel het
theater als Shakespeare. Een ware maat voor niks.
C. Tindemans

Richard Southern
The Victorian Theatre. A Pictorial Survey
David & Charles, Newton Abbot, 1970, 112 pp., 55/-.
Onder het verwende kijken naar de huidige technische theatermogelijkheden, zijn
we het besef kwijtgeraakt dat er vroeger ook al aardig werd gegoocheld; dit boek
herinnert ons aan het illusionistische vernuft van het Britse Victoriaanse theater.
Het Victoriaanse theater gaat door voor fraai maar saai. Deze documentenreeks
bewijst dat het technisch gesofistikeerd is geweest, sensationeel en spectaculair,
vakkundig en ingenieus, kortom ‘dazzling’. Natuurlijk was het bewust ook
(klater)goud, stucco-glamour, maar de architecturale elegantie wordt keurig in
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evenwicht gehouden door de toneelschildering, de gordijntechniek, de
ombouwmechanismen, het kraanwerk, de publieksaccomodatie, de belichtingsfoefjes,
de hippodroommegalomanie, de magisch-illusionistische procedures. Op
niet-fanatieke wijze chronologisch-evolutief, staaft dit beeldenoverzicht de
ontwikkeling uit het sentimenteel-romantische idioom naar een soepel naturalisme
en een historisme met vooral topografische detaillering, een kijkspel. De slotindruk
is niet vertedering, maar eerbied voor het technische kunnen, gepaard aan een heel
precieze theorie over wat het theater voor het volk dient te zijn.
C. Tindemans

Melvin J. Friedman, Ed.
Samuel Becket now. Critical approaches to his novels poetry and plays
The University of Chicago Press, Chicago and London, 1970, 275 pp.,
72/-.
Dit keurig uitgegeven boek is niet zo actueel als de titel suggereert; het grootste
deel van de diverse essays is een vertaling van de bundel Configuration critique de
S.B. (Paris, 1964). Deze slechts vluchtig aangevulde opstellen zijn vervolledigd door
drie nieuwe interpretaties, door R. Federman
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(Beckettian Paradox: Who Is Telling the Truth?), J. Fletcher (Interpreting Molloy) en
R. Cohn (The Laughter of Sad Sam Beckett), met een voortreffelijke Check-List of
Criticism. Zoals gebruikelijk leidt de diversiteit der auteurs niet tot een eenheid in
gezichtspunt. Er wordt herhaaldelijk diepzinnig gefilosofeerd alsof Beckett vanuit
seminarieoefeningen heeft gecomponeerd; zijn temperament en wereldbeleven
komen er maar sporadisch aan te pas. Terwijl ‘silence’ als ‘the mother tongue’ van
Beckett kan worden beschouwd, beleeft momenteel een eindeloze stroom van
verklaringen een feestelijke tijd.
C. Tindemans

Martin Esslin
The Peopled Wound. The Plays of Harold Pinter
Methuen, London, 1970, 256 pp., 45/-.
Beroepsinteriaan Esslin rijgt zijn vele vroegere gelegenheidsopstelletjes over zijn
(te respecteren) idool samen tot een ongelijk geheel. Nauwkeurig parafraseert hij
Pinters stukken, van de eerste lyriek tot de laatste filmscenarii. Akelig is net dat S.
meent in al deze stukken gegronde archetypische momenten terug te vinden; zijn
vindingrijkheid is groot, maar niet altijd even overtuigend, en vooral niet functioneel,
omdat geen enkel toeschouwer in staat kan zijn deze geheime knopen ook tijdens
de vertoning meteen door te hebben en te ontwarren. Belangrijk en nieuw is S.'s
uitvoerige bijdrage over Pinters taalvermogen dat tot een afwijkende vorm van
dialoogschrijven heeft geleid. Problematisch blijft echter zijn neiging om ieder
thematisch onderdeel terug te brengen tot een biografisch element; zelfs als dat
gewettigd is, dramatisch is het niet per se belangrijk.
C. Tindemans

Gilles Sandier
Théâtre et Combat. Regards sur le théâtre actuel. Essai
Stock, Paris, 1970, 368 pp., FF. 29,-.
S., theatercriticus van La Quinzaine littéraire, kijkt achterom naar de recente toestand
van het theater, vooral toch van het drama, in de wereld, onder het veelzeggende
motto: ‘Et puis, Mai 68 est venu’. Deze nieuwe datering van de wereldgeschiedenis
is meteen een aanduiding van S.'s geborneerde visie. Vertrekkend van een
maatschappelijk dogma, speurt hij naar de wijze waarop zijn persoonlijke belijdenis
in de theateractiviteit vertegenwoordigd wordt. Wie zijn idee bijtreedt, is meteen een
vaste waarde; wie niet, een ouwe sok. Bovendien wordt deze wereldkritiek ogezet
vanuit het enge standpunt van Parijs als navel van het wereldtheater, wat onder
geen beding nog vol te houden is. Slechts het toevallige aanbod van vertalingen
plus de lokale vracht probeersels maken de voorraad uit vanwaaruit S. eens gauw
gaat decreteren wat wel en wat niet door de maoïstische beugel kan. Het resultaat
gelijkt een regelrechte prijsuitreiking; ergens links ligt de behoefte, een bonte groep
rechts betwist elkaar de eer van verouderd en gedegenereerd. Pirandello, Claudel?
Vergeet ze maar. Michel en Audureau zijn stukken beter. Natuurlijk is zo'n bundel
erg revelatief en bijgevolg belangrijk. Als je maar niet vergeet dat dit een symptoom
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is van de postbabylonische begripsverwarring waarbij schermtermen als ‘reactionair’
of ‘progressief’ volkomen irrelevante categorieën zijn.
C. Tindemans

Shakespeare: The Merchant of Venice
A Casebook
Macmillan, London, 1969, 249 pp., 12/6.
Deze Casebooks willen alle essentiële commentaren i.v.m. een bepaald werk
samenbrengen. Dit Merchant-deel start met een inleiding van de tekstbezorger die
de historische waarderingslijn globaal tracht te evalueren. Daarna volgen fragmenten
die de wisselende aandachtspunten documentair demonstreren. Een eerste
onderdeel bevat de oudere heren, van N. Rowe over W. Hazlitt en H. Heine tot G.
Gervinus en R. Moulton. Een tweede onderdeel bestaat uit meer recente, nagenoeg
volledige essays over de meest diverse facetten (Shylock voorop) van dit blijspel
en alle grote Shakespearologen zijn opgenomen, o.m. E.E. Stoll, H. Granville-Barker,
G. Wilson Knight, J. Palmer, M.C. Bradbrook, J.R. Brown, G. Midgley en S.
Burckhardt, maar ook even vitale gelegenheidscommentatoren als S. Freud en W.H.
Auden. Een perfecte bibliografie rondt dit studenten-themaboek voortreffelijk af.
C. Tindemans
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Film
Clair, René - A nous la liberié. Entr'acte. - (Classic film scripts), Lorrimer,
London, 1971, 140 pp., £ 0,90.
Cowie, Peter - International film guide 1971. - Lorrimer, London, 1971, 480 pp.,
geïll., £ 0,75.
Cuijpers, Peter - Sex films. - Bruna, Utrecht, 1971, 208 pp., geïll., BF. 55.
Hanson, Gillian - Original Skin. - Tom Stacey, London, 1970, 192 pp., geïll.,
40/-.
Ropars-Weuilleumier, M.C. - De la littérature au cinéma. - Armand Colin, Paris,
1970, 240 pp.

Ingmar Bergman
Wild Strawberries
Modern Film Scripts, nr 18, Lorrimer, London, 1970, 120 pp., geïll., 12/6.
Een inleidende nota van de uitgever vertelt je dat deze uitgave van de Wild
Strawberries ‘will serve as a precise example of how a literary script is translated
into visual terms’. Filmscenarios worden dus niet alleen uitgegeven om de film, thuis,
al lezend en stukje bij beetje, te herleven; filmscenario's worden ook uitgegeven om
een participatie aan het ‘maken van de film’ te simuleren: Bergman bezig zien! In
het boekje staat verder als inleidende tekst: ‘Bergman discusses Film-making’.
Daarin speelt Bergman de hele kunstmythe mee, als zou een film een resultaat zijn
van mysterieuze inspiratie, sfeer, herinnering en gevoel. Hij spreekt er over zijn
jeugd en over de sfeer waarin hij zijn films nu maakt. Een film ‘groeit’ zoals een
mens opgroeit, suggereert Bergman. Het is jammer dat een uitgever dit soort private
mystiek zonder discussie als uitgangspunt overneemt.
Het boekje bevat Bergmans script, een reeks foto's (die siecht zijn
gereproduceerd), een genummerde tabel van alle shots in de film.
Dirk Lauwaert

Peter Cowie
Sweden 1, Sweden 2
Screen Series, Zwemmer, London, 1970, 224 pp., geïll., 18/- per deel.
In het boek, Sweden 1, bracht Peter Cowie een alfabetisch register samen waarin
titels van films, namen van filmmakers, acteurs, technici en producenten telkens
gevolgd worden door een biografie en een beschrijving. Verder staat er ook nog
een uitgebreide index in afgedrukt waarin wordt verwezen naar passages in Sweden
1 en Sweden 2. Dit laatste boek is een beschrijving van de filmgeschiedenis van
Zweden vanaf haar eerste films tot de meest recente van 68-69.
Peter Cowie, die b.v. ook de jaarlijkse ‘Filmguides’ uitgeeft, is een compilator. Hij
moet over uitgebreide kaartensystemen beschikken om zoveel weetjes samen te
brengen. Compilatiewerk hoeft op zichzelf nog helemaal geen nutteloos of slecht
werk te zijn. Als men maar beseft dat ook compilatiewerk gedragen en geïnspireerd
moet worden door een visie, een probleemstelling of gewoon maar door een passie
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of een nieuwsgierigheid. In Sweden 1 en Sweden 2 vind je geen enkele achtergrond
die inspirerend zou gewerkt hebben op de auteur. Het register blijft onpersoonlijk
en slordig van lay-out (voor een register is de bladschikking en het lettertype erg
belangrijk), hier en daar zijn er onverantwoorde lacunes (b.v. buitenlandse carrières
van actrices als Garbo of Bergman staan er niet in, wel de buitenlandse carrières
van filmmakers) en het feit dat alle namen, zowel van films als van acteurs, zowel
van regisseurs als van producenten en technici zomaar door elkaar staan, wijst op
gebrek aan inzicht in de mentaliteit van de filmamateur.
Het tekstboek Sweden 2 is niets anders dan een chronologische opsomming en
beschrijving van films. Kenschetsend is de moraliserende context waarin Cowie de
Zweedse films meent te moeten plaatsen. Het is een tekst geworden waarbij de
auteur zich geen enkel probleem heeft gesteld betreffende de stereotiepe
interpretaties van de Zweedse film. De mythes van de Zweedse film worden er
zonder meer als waar overgenomen. Nochtans, als je zo'n boek leest als dat van
Cowie, merk je hoe eenzijdig en onvolledig onze kennis van de Zweedse film is.
Hoe zit het met de filmconsumptie in Zweden zelf? Welke plaats hebben Zweedse
films er naast buitenlandse import? Hoe zit de Zweedse filmeconomie in elkaar?
Hoe zit het met de bioskoopexploitatie, b.v. waar zijn bioskopen in dit uitgestrekte
land? Hoe zit de Zweedse film in de Zweedse cultuur (theater, literatuur), in de
Zweedse samenleving, in de totale sociaal-economische situatie?
Belangrijker misschien nog zijn de vragen die de Zweedse filmmythe zelf oproept:
waarom is de Zweedse film in het buitenland zo populair? En om te beginnen hoe
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populair is de Zweedse film? Welke is de waarde van het Zweedse provincialisme
(Zweedse films zijn provincialistisch; conservatief en beperkt, zoals Oost-Europese
of zoals vele Italiaanse produkties)? Hoe werken Zweedse films bij verschillende
publieken als die van b.v. de States, van Groot-Brittanië, Frankrijk en de
Nederlanden, die telkens eigen nuances van de Zweedse mythe gebruiken.
De twee boeken van Peter Cowie zijn eens te meer een illustratie van onze
‘noodzakelijke blindheid’ voor onze eigen mythes.
Dirk Lauwaert

Daniel Blum
A pictorial history of the Talkies
New Revised edition by John Kobal Spring Books, London-New York,
339 pp., 25/-.
Een echt Brits plak- en verzamelboek. 339 bladzijden met kleine, zwart-wit foto's
uit films. Ook al zijn de bladzijden groot (30 bij 23 cm), op elke pagina zitten tussen
tien en twintig kleine foto's geperst met hier en daar enkele uitzonderingen voor een
vollepagina portret van Monroe, Cooper of Garland.
Het boek is chronologisch opgebouwd. Elk jaar beslaat om en bij de acht
bladzijden, met een klein hoekje tekst, waarin gegevens staan over commerciële
successen en prijzen. Het leeuwenaandeel gaat natuurlijk naar de Amerikaanse
film, maar al wat commercieel belangrijk is uit het buitenland, lijkt er wel in te zitten.
Op het eind zit er een goeie index in en ook bij de foto's staan de essentiële
gegevens: titel, regisseur, produktiemaatschappij, acteurs. Gewoon als naslagwerk
is het al erg bruikbaar.
Natuurlijk krijg je met die ene foto uit een film geen enkel idee van de totaliteit
van de film. Door de honderden foto's van het boek kun je wel een indruk krijgen
van markante verschuivingen in de filmiconografie. Tot aan de jaren zestig werden
van stars vele extra foto-studies en foto-portretten gemaakt en werden van stars
postkaartfoto's gemaakt in zwempak (de pin-ups). Foto's die geen enkele band
hadden met de films, maar die rechtstreeks aansloten op film als maatschappelijke
mythe, als indrukwekkend instituut. Stars tonen er zich en worden er getoond in die
foto's. De foto's uit de films tonen echter zelden of nooit een shot met exclusieve
concentratie op een star: de meerderheid van de foto's tonen praatscènes of een
personage (geen star) in een gedetailleerd decor.
In de pagina's van het boek gewijd aan de zestiger jaren valt je daarentegen
ineens de afwezigheid op van de glamour-foto's en van de pin-up-poses. De foto's
uit de films tonen je wel opvallend vaak close-ups waarin acteurs (personages) zich
direct te kijk zetten. Het exhibitionisme en het voyeurisme hoeft niet nog eens apart
gemaakt te worden in foto-studies, de films zijn het al op zichzelf. Echte praat-scènes
vindt je nog nauwelijks in de foto's terug. De acteurs (personages) kijken in het
beeld, in de camera, naar de toeschouwer, in de zaal.
Dirk Lauwaert

Kunst en architectuur
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Auquier, Yves - Pays noir. - Pool d'édition et de rédaction, Bruxelles, 1970, 72
pp., geïll., BF. 180.
Bach, Johann Sebastian - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1970, 302
pp., geïll., BF. 525.
Bekaert, Geert en Francis Strauven - Bouwen in België 1945-1970. - Nat.
Confederatie van het Bouwbedrijf, Brussel, 1971, 384 pp., geïll..
Bense, Max - Artistik und Engagement. - Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1970.
182 pp., DM. 14,-.
Einsele, Martin - Stadterneuerung. - Krämer, Stuttgart, 1971, 60 pp., geïll., DM.
14,80.
De meester van Maria van Bourgondië. Miniatuurkunst voor iedereen. Spectrum, Utrecht, 1971, 113 pp., f 65,-.
Miranda, Drs F. de - Presentie-in-hetvoorvlak. - Erven J. Bijleveld, Utrecht,
1969, 120 pp., f 17,50.
Moles, Abraham - Art et ordinateur. - Casterman, Tournai, 1971, 272 pp., BF.
270.
Pfanner, Helmut F. - Hanns Johst. Vom Expressionismus zum
Nationalsozialismus. - Mouton, The Hague / Paris, 1970, 326 pp., f 40,-.
Sade, Donatien Marquis de - Gravuren 102. - Kiepenheuer & Witsch, Köln,
1970, DM. 12,Sinds 45. De kunst van onze tijd. Deel II. - Desclee De Brouwer, Brugge, 1971,
332 pp., geïll., BF. 2.950 voor de 3 delen.
Witt, Sina - Kinderzeichnungen zu Brecht. - Insel Verlag, Frankfurt, 1970, 34
Tafeln, 103 pp., DM. 6,-.
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Miscellanea
Burningham, John - Simp, de kanonskogel. - Kosmos, Amsterdam, 1971, f
7,90.
Burningham, John - Borka. - Kosmos, Amsterdam, 1971, f 7,90.
London, Jack - Martin Eden. - Verlag Neues Leben, Berlin, 518 pp., M. 8,60.

Charles M. Schulz
Een maaltje Charlie met Snoopy toe
Charles M. Schulz
Niemand is volmaakt Charlie Brown
Bruna, Utrecht, Antwerpen, 1970.
De Nederlandse versie van de striptekening van Schulz (waarvan de voorliggende
titels de eerste zijn uit een, waarschijnlijk, lange reeks) heeft dit vóór op concurrenten
uit andere taalgebieden: ze werden afgedrukt niet op banaal wit, maar op een
veelkleurig papier. Je bladert door een regenboog, en de avontuurtjes van Snoopy,
Charlie Brown, Lucy, Linus en alle andere kleuters springen er lustig uit. De
Nederlandse vertaling kon spitser, en de selectie doet tekort aan één van de
basiskarakteristieken van de ‘Peanuts’, nl. dat hun eigen-aardig komisch karakter
voor een groot deel ondersteund wordt door het ritmisch principe van de reeks(en).
Samensteller Ef Leonard laat al te dikwijls zo'n reeks (b.v. gebouwd rond het dekentje
van Linus) zijn vrije loop niet, en zo mist de Nederlandse lezer heel wat varianten
op één thema; varianten die het thema in vele gevallen juist zo boeiend maken.
E. De Kuyper

Ernst Jünger
Annäherungen Drogen und Rausch
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 502 pp., DM. 32,50.
Ernst Jünger, nu 75 jaar oud, hoort tot de generatie van schrijvers die haar bloeitijd
beleefde kort na Wereldoorlog II. De oorlogsvrijwilliger Jünger verlangde toen terug
naar die tijd van avontuur. Soldatenleven en arbeidersleven werden op een
irrationalistische wijze benaderd. Tijdens de oorlog hoorde hij tot de medestanders
van degenen die de aanslag op Hitler pleegden. Ook die groep ging meer uit van
gevoelsargumenten dan van een werkelijk begrip van het fascisme, als wezenlijke
tegenspraak tot het menszijn. Nu publiceert deze schrijver een groot aantal
belevenissen onder de invloed van wat men thans drugs noemt. Het is ondoenlijk
van deze beschrijvingen weer een beschrijving te geven. Vele ervan doen denken
aan publikaties van mystici. Zo sterk dat men bijna gaat denken dat beide soort
ervaringen in werkelijkheid van dezelfde aard zijn, maar alleen langs verschillende
weg worden bereikt. Wie het boek leest, zal in de verleiding komen nu zelf ook eens
via de ene methode, bijvoorbeeld yoga, of de andere methode, bijvoorbeeld hasj,
in die andere wereld door te dringen.
Men moet zich echter afvragen wat het nut is van dit boek. Juist omdat de
belevingen die onder de invloed van een roes ontstaan, nooit helemaal begripsmatig
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gevat kunnen worden, zijn ze ook nooit adequaat te beschrijven. De roes kan alleen
van belang zijn voor wie hem zelf beleeft.
C.J. Boschheurne

Wilhelm Johannes Schwarz
Der Erzähler Uwe Johnson
Francke, Bern, 1970, 107 pp., SF. 9,80.
In het spoor van zijn vorige Böll- en Grassboekjes, blijft S. vlugge en toch als
essentieel bedoelde verkenningen opstellen in de vooraanstaande Duitse prozaïsten
van vandaag. Bleef het peil van de eerste publikaties wel eens haperen aan de
loslippigheidzonder-diepte, dan schiet dit deeltje er verdienstelijk uit. Blijft de
behandeling van de internationale kritiek nog altijd erg oppervlakkig, dan compenseert
S. deze vingervlugheid door een stevig betoog over Johnsons positie tussen de
twee Duitslanden en een boeiende analyse van de figuren die het ingewikkelde
netwerk van personen en situaties uitmaken. De bibliografie is betrouwbaar en een
recent, uitvoerig interview met Johnson heeft revelatieve waarde.
C. Tindemans

Alfons Vanhyfte
Libanon: eeuwige schoonheid
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 148 pp. tekst, 128 pp. foto's, BF. 485.
Jammer dat de auteur zijn rijke documentatie niet tot een boeiende synthese verwerkt
heeft. Zoals het er nu ligt is dit boek een lappendeken van dagnotities, die slechts
oppervlakkig de cultuur en volksaard van Libanon raken. De kwaliteit van de
fotoreproduktie en de band weegt niet op tegen de opsommende, slordige tekst.
G. Van Garsbeke
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. Dr Louis Baerk, geboren 1928. Master of Arts. Berkeley (1952), doctor
economische wetenschappen, Leuven (1959). Docent Universiteit Lovanium
(1959-1961), hoogleraar Leuven (sinds 1961), Voorzitter van het Instituut voor de
Studie der Ontwikkelingslanden en van het Centrum voor Ontwikkelingsplanning te
Leuven (sinds 1964). Heeft meegewerkt aan verschillende ontwikkelingsprojecten
in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Publiceerde: ‘Etude socio-économique du Centre
Estracoutumier d'Usumbura’ (1956) en ‘Economische ontwikkeling en sociale
structuur in Belgisch Kongo’ (1959). Adres: Prinses Lydialaan 33, 3030-Heverlee.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht in 1968 op ‘Ungarn und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
Prof. Dr. Steven De Batselier, geboren 1932. Studeerde te Leuven psychologie en
criminologie, specialiseerde zich daarna in de psychopathologie. Docent te Leuven.
Medestichter van het Centrum voor Interdisciplinaire Antropologische Research
(CIDAR). Publiceerde ‘De geperverteerde mens’ (1966) en verschillende bijdragen
in vaktijdschriften over homofilie, seksueel afwijkend gedrag, drugs, enz... Adres:
Eekhoorndreef 1, 2850-Keerbergen.
J.H van Meurs, geboren 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en
1945 vakantie-assistent psychiatrie in het Wilhelmina Gasthuis. Na zijn artsexamen
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.
Fernand Van Neste S.J., geboren 1931. Licentiaat wijsbegeerte en theologie, doctor
in de rechten. Docent aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen.
Adres: Prinsstraat 13, 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 bocken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
André De Tavernier, geboren 1927. Studeerde landbouwkundig ingenieur en
economische wetenschappen. Economisch adviseur bij het Hoofdbestuur van de
Belgische Boerenbond. Adres: Rerum Novarumlaan 24, 3200-Kessel-Lo.
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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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. Ltd Nationaal Bureau
C.V.P.-Jongeren. Diensthoofd Huisvesting Comité Studentenvoorzieningen
Katholieke Universiteit Leuven. Hoofdredacteur ‘Radikaal’. Adres: De Ster 56, 2540
- Hove.
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 dc Hoge Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst.
Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistorieus en leraar.
Adres: redactie.
Prof. Dr. J.H. Nota S.J., geboren 1913. Promoveerde in de wijsbegeerte op een
proefschrift over Max Scheler. Was professor in de geschiedenis van de filosofie
en de filosofie van de geschiedenis aan het Berchmanianum te Nijmegen en aan
de Katholieke Theologische Hogeschool te Amsterdam. Is thans professor in de
filosofie aan de Brock University te St. Catharines, Ontario, Canada. Adres:
Department of Philosophy, Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1971, nummer 10]
[Inhoud]
Enkele ideeën over euthanasie, p. 1019
Euthanasie is een begrip met een dubbele bodem, net als ‘vooruitgang’. De
praktisering ervan kan redelijk zijn (stervensverkorting), het kan goed zijn (psychische
stervensbegeleiding), het kan hypocriet zijn (de ontluisteringsindicatie), het kan
simpele moord zijn (bv. op ‘Lebensunwerte’). Euthanasie wordt hier geplaatst tegen
een sociale achtergrond van een toename van aanvaarding van de dood, voor
zichzelf, maar vooral voor anderen.

Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, p. 1026
Het Tiende Vlaams Economisch Congres, dat eind april werd gehouden, wordt hier
kritisch onder de loep genomen. Het thema was: de jaren tachtig. Maar van een
werkelijke toekomstvisie was volgens de auteur in de wetenschappelijke referaten
niet veel te bespeuren. De economische wetenschap schijnt haar extrapolerende
voorspellingen te gebruiken om iedere toekomst uit te sluiten die iets anders zou
zijn dan het verlengde van het nu bestaande. Daartegenover stelt de auteur de
vraag naar een alternatieve economie.

Economisch-historische Rubriek, p. 1031
Aan de hand van een aantal boeken bespreekt de auteur de veranderingen die zich
in de economische constellatie hebben voorgedaan. Ook op dit terrein kan de historie
van nut zijn voor een inzicht in de huidige problematiek.

Sovjet-culturele revolutie, een model?, p. 1038
Schrijver noemt de ontwikkeling op onderwijsgebied die zich in de Sovjet-Unie heeft
afgespeeld, ‘de grootste en waarschijnlijk ook de meest blijvende prestatie van de
communistische greep naar de macht van 1917’. De culturele top is nog wel smaller
dan die van het Westen, maar de basis van het algemene ontwikkelingsniveau is
reeds breder. En dat in een volk dat in 1917 nog voor bijna driekwart uit analfabeten
bestond.

Beeld-spraak V, p. 1047
Wat is nostalgia? Overal zie je het, overal hoor je ervan, het hangt in de lucht. Een
mode in de mode? Gemakkelijkheidshalve kunnen we voorlopig misschien zeggen:
nostalgia is het besef en de expressie van het verleden in het heden, een
geactualiseerde passé-obsessie, de mode van het ouderwetse. Maar geen definitie
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omvat het verschijnsel helemaal. Liever dan te onderzoeken wat het precies is, wil
de auteur nagaan wat het kan betekenen.
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Samen lekker naar de bioscoop, p. 1054
De cinema is op zoek naar een nieuwe functie en een nieuw evenwicht. Daarin kan
de filmkritiek een rol spelen op twee manieren: ze kan proberen aan de rand van
die evolutie stabiele mijlpalen uit te zetten, zodat men greep en zicht krijgt op de
evolutie; ze kan ook proberen het crisisbeeld als zodanig te beschrijven, met al zijn
peripetieën en verschuivingen, een dynamisch beeld dus.

Michel de Ghelderodes masker, p. 1061
Wie was Michel de Ghelderode eigenlijk? Martens is zijn gezicht geweest, de
Ghelderode zijn masker. Een recente studie, boeiend als een detectiveroman, legt
het gezicht bloot achter het masker. De vraag blijft dan echter, welk belang de relatie
tussen gezicht en masker kan hebben voor het werk van deze man, die toch wel
voorgoed thuishoort bij de grote dramaturgen van deze eeuw.

Terzijde. Liturgische teksten, p. 1068
De auteur moet zijn ergernis kwijt over vele van de liturgische teksten die op het
ogenblik in gebruik zijn. Zelf zegt hij ervan: ‘al ben ik geen verzamelaar van
ergernissen, ik heb in enkele jaren wel zoveel Nederlandse liturgie-teksten onder
ogen gekregen, dat ik onmogelijk kan ontkennen dat in veel gevallen stijlloosheid
tot norm is verheven’.

Jesus en vervolgens de Schriften?, p. 1074
De moeilijkheid van veel thans verschijnende exegese is dat ze zich beperkt tot de
vraag naar het ontstaan van de Schrift, in dit artikel toegespitst op het Nieuwe
Testament. Dat is slechts één moment, nl. het moment van het ontstaan. Het Boek
dient ook gelezen te worden om zichzelf en wel ‘gelijk geschreven staat’, dwz. in
functie van en in relatie tot het Oude Testament. Dit geeft aan het lezen en verstaan
van de Schrift een heel ander accent.

Weervoorspelling: wetenschap of kunst?, p. 1089
Toen in 1960 de eerste weersatelliet werd gelanceerd die in staat was een groot
gedeelte van het aardoppervlak te zien, was de eerste stap gezet voor een revolutie
in de metereologie. Weervoorspelling is niet langer een kunst, maar wordt een
wetenschap. De auteur bericht over het 6e Wereldcongres van de World
Metereological Organization, dat hij bewoonde als afgevaardigde van de Vaticaanse
Staat, en over de wetenschappelijke programma's die daar zijn goedgekeurd voor
de eerstvolgende jaren.
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Enkele ideeën over euthanasie
J.H. van Meurs
Inleiding. Omschrijving
Onder euthanasie wordt hier verstaan: goed aan zijn of haar eind brengen. Dat kan
dan betekenen een goede en aangepaste begeleiding van een stervende als het
ene uiterste van een reeks en een collectieve moord op gezonden als het andere
uiterste. De tussen deze twee uitersten liggende vormen van euthanasie zijn dan
b.v. het lijden verlichten en eventueel bekorten door het nemen of juist niet nemen
van maatregelen. Dat kan dan nog zijn bedoeld of onbedoeld. Wanneer een
nierpatiënt niet voor een dialyse-behandeling wordt toegelaten, omdat hij b.v.
geestelijk afgetakeld is, is dat volgens sommigen passieve en indirecte euthanasie
1
(vergelijk Berkestijn en Treffers) . ‘Passieve’, want de dood is het gevolg niet van
een actief ingrijpen maar van het nalaten van een handeling; ‘indirect’, want het is
niet de bedoeling om de patiënt dood te maken, maar het is het gevolg van het
nalaten van een handeling: hij gaat tenslotte dood aan zijn kwaal. Zo krijgen we dan
vier vormen:
a) direct actief, b.v. mercy killing, maar ook de Nazi-vorm van euthanasie;
b) indirect actief, b.v. een slangetje voor voeding bij een slikverlamming uit de
patiënt halen, zodat hij van honger of dorst sterft;
c) direct passief, b.v. een hulpeloze gewoon laten verkommeren;
d) indirect passief, b.v. bij een slikverlamming geen slangetje aanbrengen, met
hetzelfde resultaat.
c) zijn weinig verschillend, zoals u ziet.
en
d)
Bij levensverkorting, inherent aan het toedienen van voldoende medicamenten om
de pijn te bestrijden, spreekt men toch meestal van passieve maar directe euthanasie.
Een tweede voorbeeld is het bekorten van het lijden door het onthouden van
bepaalde stoffen die gezwelsgroei remmen, dit is indirect, evenals het onthouden
van penicilline aan een demente met longontsteking.
Het derde onderscheid is dat naar de wens van de patiënt. We krijgen dan gewenst
of vrijwillig tegenover ongewenst, respectievelijk gedwongen. Dit

1

H. van Berkestijn en F. Treffers, Het recht op de dood, in De Groene, 9.1.71.
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kunnen we in schema brengen, maar dat is niet verhelderend. We zouden dan
negen verschillende vormen krijgen. Natuurlijk is het wel belangrijk om variabelen
in deze in de gaten te houden. Zowel bij doen als nalaten van medische handelingen.
Zo zijn er mensen die een briefje bij zich dragen waarop staat dat ze bij een
onherstelbare beschadiging van hun hersenen dood gemaakt wensen te worden,
of tenminste niet in leven wensen gehouden te worden. Nu is het voor de arts moeilijk
om uit te maken, of iemand van een hersenkneuzing blijvend letsel in de zin van
invaliditeit over zal houden ja of nee. Wanneer iemand tenslotte na een
hersenkneuzing een beetje vergeetachtig is en gauw kwaad, had hij dan liever aan
zijn eind gebracht willen zijn? Zou er verder nog iets van de verpleging van ernstige
zieken terecht komen, wanneer dit soort defaitisme ingang gaat vinden? Wel is het
heel begrijpelijk, als Van den Berg de uitwassen van de medische techniek aan de
kaak stelt. Alleen maakt hij zich zowel van de technische als van de morele
problemen te gemakkelijk af. Bij een waterhoofd-kind zegt hij: ‘Nee, ik had het niet
2
gedaan, die operatie; ik had ook het slangetje niet aangelegd’ . Achteraf gezien
makkelijk praten. Een kind dood laten gaan aan verhoogde hersendruk moet je ook
maar kunnen. Of laten verdorsten! Er is geen communis opinio over de wenselijkheid
en de toelaatbaarheid van diverse vormen van euthanasie, niet onder artsen en niet
onder anderen. In 1967 is door Intomart een enquête gehouden onder huisartsen
over abortus. Daarbij kwam ook een vraag over euthanasie voor. 42% van de
geênqueteerden wees dit niet zonder meer af. Er werd echter bij de vraagstelling
niet gespecificeerd naar de vormen zoals hierboven zijn genoemd. Men is het er in
het algemeen langzamerhand wel over eens, dat wanneer een lijder zoals Van den
Berg beschrijft, een longontsteking krijgt, zo'n patiënt van de meeste artsen dood
mag gaan. Maar ondanks het feit dat hij geen penicilline krijgt, wordt hij vaak toch
beter. Zelfs mercy killing wordt met name op een slagveld door sommigen
aanvaardbaar geacht, wanneer er onvoldoende pijnmiddelen zijn, onvoldoende
vervoermiddelen en een absoluut ongunstige prognose voor de patiënt. M.i. geldt
dit niet voor de gewone omstandigheden. Dan komen we met c) en d) uit.
Een probleem bleef voor velen het volgende geval: een sedert weken bewusteloze
lijder aan een hersenletsel, die zelf niet meer ademt. De vraag is dan of de arts met
vertoon van macht de stekker uit het stopcontact mag of moet trekken, al of niet na
3
overleg met familie van patiënt en met collegae of een andere commissie . Zoals
Van den Berg aanbeveelt lijkt het

2
3

J.H. van den Berg, Medische Macht en medische Ethiek, Callenbach, Nijkerk, 1966, p. 23.
J.H. van den Berg, o.c., p. 38.
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een beetje raw machtsvertoon, ook al heeft de arts zich gedekt met een dergelijke
openheid.
Dubieuzer is nog een dergelijke procedure, wanneer een niet meer bewusteloos
4
verlamde in overleg met patiënt en familie toegestaan wordt te vertrekken . Er komen
inderdaad patiënten voor die ongeneeslijk en lijdend de dokter vragen om hen te
helpen door hen te doden. Er komen ook artsen voor die op zo'n verzoek ingaan.
Er komen anderen voor die een dergelijke ingreep billijken. De vraag blijft als steeds:
hoe is de concrete patiënt op de beste manier te helpen? Doodspuiten? Een dodelijke
pil beschikbaar stellen? Flink verdoven, zodat hij niet merkbaar lijdt? Laten lijden
onder het motto: lijden is misschien ergens goed voor? Of tenslotte de intensieve
5
6
begeleiding zoals Plokker bespreekt en Wahl . Veel hangt hier ook af van de
draagkracht en houding van familie, arts en verpleging. De laatste wordt hier en nu
geacht om onder alle omstandigheden de beste verzorging te blijven bieden en zich
tevens aan de orders van de arts te houden. Voor zover bekend zijn hier nog geen
conflicten tussen arts en verpleging inzake euthanasie naar buiten gekomen.
Nu zijn er ook auteurs die de ‘ontluistering’ van de persoonlijkheid als grond voor
7
actief direct doden van de patiënt voldoende grond achten . Maar het is de vraag,
wie die ontluistering dan beleeft, de arts, de patiënt of de familie, of ook alweer de
verpleging? Dat een dergelijke totale ontluistering een grond voor actieve directe
euthanasie, d.i. doden van de patiënt, zou mogen opleveren, is niet zonder meer
duidelijk. Zelfs niet als de patiënt zelf zegt dood te willen. Voor actieve euthanasie
lijkt tenminste een subjectieve en definitieve ontluistering van de patiënt een
noodzakelijke, zij het misschien niet voldoende grond. Zo'n patiënt is dan echter
vaak lichamelijk intact en wordt dan voor gek verklaard dat hij dood wil. Mogelijk is
hij gek, maar het gaat erom of hij blijvend dood wil, of dat er kansen zijn om hem
tot een andere mening te brengen. Zijn die er niet, dan hoeft hij niet eens ziek te
zijn om de hulp te doen overwegen bij zijn zelfmoord. We weten dat dit volgens
artikel 294 W.v.S. verboden is, maar daar is iets op te vinden. Het dilemma doet
zich overigens waarschijnlijk weinig voor. Ten eerste zijn de meeste depressieve
mensen van hun zelfmoordneiging af te helpen, zij het niet altijd blijvend en soms
slechts ten koste van veel genees- en sociaalkundige inspanning. Ten tweede zullen
de meesten

4
5
6
7

J.H. van den Berg, o.c.; C.P. Sporken, Medisch Ethische vragen in verband met anaesthesie,
in Medisch Contact, 1970/25.
J.H. Plokker, De arts en het sterfbed, in Recent Medisch Ethisch Denken II, Stafleu, Leiden,
1970.
C.W. Wahl, The Physician's Management of the Dying Patient, in Current Psychiatric Therapies.
Vol. 2. ed. J.H. Masserman M.D., 1962.
C.P. Sporken, o.c., p. 673.
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van hen zo weinig hulp van anderen verwachten, dat ze het zelf wel opknappen als
ze kunnen. Goede gronden voor de actieve directe euthanasie treffen we dus nog
niet aan, behalve de mercy killing op een slagveld, d.i. in een veelvoudige
noodsituatie van patiënten en helpers beiden.

Belangstelling voor en betekenis van euthanasie in de sociale context
De interesse voor euthanasie in alle in het eerste deel genoemde betekenissen lijkt
de laatste veertig jaar gegroeid. Reeds in 1920 schreven de jurist Binding en de
8
psychiater Hoche Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens . Dat werd
9
gelegitimeerd, maar toch verheimelijkt in de oorlog. De socioloog Adorno spreekt
in dit verband van ‘Pioniersuntaten’ van het Dritte Reich. (Of het wel zo'n novum
was, mogen de historici uitzoeken). De lijn gaat later dóór, b.v. in het overwonnen
Biafra, in de Bantoegebieden in Zuid-Afrika, in de deportatiekolonies van Indonesië
en met de uitroeiing van de Indianen in Zuid-Amerika en van de ‘Gooks’ in Vietnam.
Dat zijn dan maar voorbeelden. Voorbeelden hoe het niet moet naar onze ideeën.
In Engeland en Amerika is de strijd voor wettelijke regeling van euthanasie al
jaren gaande. Euthanasie dan in de engere betekenis van iemand op zijn verzoek
doden als hij ernstig en ongeneeslijk ziek is. In 1938 steunde de Euthanasia Society
of America in een brochure de legalisering hiervan. Ze verzetten zich echter tegen
10
de euthanasie voor allen die een last zijn voor zichzelf en voor de gemeenschap .
Bij deze strijd dient in aanmerking genomen te worden, dat in Engeland zelfmoord
altijd in principe strafbaar was. De reeds genoemde auteurs Berkestijn en Treffers
wijzen erop, zoals we zagen, dat in de maatschappij door allerlei selectieprocedures,
met name voor transplantatie en dialyse, een soort structurele passieve euthanasie
plaatsvindt. Zo is zuigelingensterfte in het eerste levensjaar onder de armste
bevolking op veel plaatsen ongeveer tien maal zo hoog als in de hoogste
bevolkingsklassen. Het is niet onredelijk om een dergelijke selectie onder euthanasie
te brengen. Anderen denken aan abortus, en richten een stichting op voor de rechten
van het ongeboren kind.
De houding van medici en anderen wordt de laatste jaren gunstiger t.o.v.

8
9
10

J.J.C. Marlet, Euthanasie, in Recent Medisch Ethisch Denken I, Stafleu, Leiden, 1968.
Th.W. Adorno, Sexualtabus und Recht heute, in Neun kritische Modelle, Suhrkamp, Frankfurt,
1966.
J.W. Jongsma, Verlenging en verkorting van het leven, in Recent Medisch Ethisch Denken
I, Stafleu, Leiden, 1968.
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euthanasie in de bovengenoemde Engelse zin. Dit wellicht onder de indruk van
schrikbeelden van defect-en-wel in leven gehouden worden, zelfs met allerlei
kunstmiddelen. Er zijn nog steeds artsen die krampachtig het sterven van
bewustelozen verlengen, maar dit wordt een minderheid. Ook de paus deed in 1958
een paar markante uitspraken en wel vóór beëindiging van zinloze reanimatie en
voor het toedienen van pijnmiddelen met het op de koop toenemen van
levensbekorting. Wanneer actieve manipulatie van stervenssituaties beter binnen
ons bereik komt, dan moeten we ons bij voorkeur ook op onze eigen motivering
11
bezinnen. Schreuder wijst op de frustratie-agressie die de patiënt opwekt bij zijn
familie, bij de arts. De patiënt wordt niet beter, maar slechter en hij vergt en eist soms bewust - meer zorg. Hij vraagt veel en geeft weinig of niets goeds terug. Het
hoeft daarom allemaal nog niet uit de hand te lopen. Plokker geeft de beschrijving
van een goed samenspel van patiënt en arts, een soort effectief affectief verbond.
Wanneer dat niet gelukt, kan er iemand aan euthanasie gaan denken. Dan kan de
dokter, de familie, de geestelijk verzorger, de verpleger of de patiënt zelf op het idee
komen. Euthanasie wordt dan zo iets als het doden of de zelfmoord van een
verworpene of zelfs van de vijand, ondanks een humanitaire ideologie die als
rationalisatie wordt gebruikt.
Aan het doden van als vijand beleefde anderen wordt in onze wereld niet zwaar
getild. Het moet wel een geïnstitutionaliseerde vijand zijn. Oorlogservaringen laten
dit dagelijks zien, maar niet alleen oorlogservaringen. In Vietnam is daarbij een
merkwaardige grensvervaging opgetreden van militaire vijand naar mogelijk vijandige
bevolking; van insecticiden naar antropociden; van onschadelijk maken naar doden.
Cynisch is het volgende. Op de jaarvergadering van de American Chemical Society
zei Dr. Le Roy D. Fothergill reeds in april 1960, dat het een aantrekkelijke eigenschap
van chemische strijdmiddelen was, dat het steden, bruggen en spoorwegen heel
12
laat . Een soort ‘demo-euthanasie’ als eufemisme voor genocide. Het ‘eu’ (het
goede) is dan voor de overwinnaar gelegen in het behouden van de materiële
eigendommen van het vernietigde volk. Dergelijke overwegingen spelen een rol bij
de gevreesde moord op erflaters. Dit zijn economische motieven. Deze spelen ook
een rol bij het bewaken van een comateuze patiënt. Die kost naar schatting per jaar
een f 200.000 of meer. Een niertransplantatie kost volgens een recent interview met
13
de moraal-theoloog Sporken evenveel als nodig is om een paar

11
12
13

Th.R. Schreuder, Het recht om te sterven, in Recent Medisch Ethisch Denken I, Stafleu,
Leiden, 1968.
R. Clarke, We All Fall Down, Allen Lane Penguin Press, London, 1968.
C.P. Sporken, Indicatie slechts hulpmiddel, in A.Z. Magazine, 1970.
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honderd mensen in een ontwikkelingsland van (andere) ziekten te genezen. Maar
‘het woord onbetaalbaar is hier niet op zijn plaats. In principe moet elke patiënt in
aanmerking komen voor elke hulp die technisch mogelijk is’ (Jongsma, o.c., p. 129).
Echter, ‘ook hier zal men moeten kiezen en de keuze zal daarbij onherroepelijk door
14
economische motieven worden beinvloed’ . Ja, het hele leven wordt door
economische motieven beïnvloed. Bij de demo-euthanasie of genocide, bij de moord
op erflaters, bij het opruimen van ‘lebensunwerte Leben’, bij het niet kiezen voor
een dialyse en bij het kiezen vóór dialyse en tegen medische hulp in een
ontwikkelingsland. Overal spelen economische motieven een rol bij de beslissingen.
En economisch denken werkt nu eenmaal dehumaniserend.
Er is in het algemeen sociaal een polariseringsproces gaande in de westerse
wereld: hippie - square. Haat tegen langharigen, die als ondermaatsen of parasieten
15
worden gekwalificeerd . Wellicht gaat het eigenlijk meer tegen de ‘Vielzuvielen’
(Nietsche). Rancuneuzen rekenen zichzelf gaarne tot een elite. Dergelijke
polariseringen worden toegespitst door andere factoren: naarmate techniek en
inzicht groeien, worden de eisen steeds groter die enkeling of groep aan het leven
stellen en er komen steeds meer mensen bij. Organisatievormen blijven relatief
achter. Spanning tussen behoefte en wensvervulling blijft vaak bestaan en lijkt zelfs
eerder groter dan kleiner te worden voor de meesten. Het vereist een diepgaande
sociologische analyse om in deze verschijnselen licht te brengen.
Voor ons doel lijkt de bovengenoemde schets voldoende. Het plaatst de kwestie
van de euthanasie in een veel ruimer kader, met veel verder strekkende invloeden
en gevolgen. De consequentie (?) van de hierboven aangeduide spanning is
concurrentie en haat. Daarbij worden mensen in toenemende mate overbodige
ballast in een geautomatiseerde, gespecialiseerde en gecompliceerde maatschappij,
waarin een goed overzicht al haast niet meer te krijgen is. Recreatiemogelijkheden
in eigenlijke zin worden in toenemende mate bedreigd door massificatie,
natuurvervuiling etc.. De sensitieven voelen zich meer schuldig aan alle collectieve
misdaden en stupiditeiten tegenover soortgenoten en natuur. De ‘hard boiled’
projecteren de schuld op een andere groep en versterken zo de haat. Ook deze
factoren zijn devaluerend voor de enkeling. Ze verzwakken zijn gevoel van
eigenwaarde. Het narcisme kan nog gevoed worden door hedonistische activiteiten.
De eigenwaarde in engere zin kan gevoed worden met functionaliteit,

14
15

Schreuder, o.c., p. 150.
A.J.M. van Beusekom - Kits van Heijningen, De ontmythologisering van de medicus en de
rol van de Maatschappij Geneeskunst, in Medisch Contact 1970/50, p. 1363; K.F. Gunning,
Wat is verslaving, Discussie in Ned. Tijdschr. v. Geneesk., 114, 28-11-68, p. 2015.
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betekenis hebben voor iets of iemand; iets bezitten, b.v. macht of gespecialiseerde
noodzakelijke kennis. Ontbreekt dit alles en is men bovendien ziek, zwak of
dementerend, dan wordt men door zichzelf of anderen al gauw geclassificeerd als
overbodig of waardeloos, mede onder invloed van het economisme.
Het is plausibel om voor het groeiend zelfmoordcijfer in de Westerse cultuur in
de hierboven aangeduide richting de verklaring te zoeken. Een tegenbeweging is
dan de attitude Plokker inzake de stervensbegeleiding. Andere tegenbewegingen
zijn collectieve ritualiseringen met een strakke ideologic en een chemisch escapisme;
afweervormen tegen het toenemende thanatisme. Propageren en beoefenen van
elke actieve vorm van euthanasie lijkt het thanatisme meer in de hand te zullen
werken.
Euthanasie is een begrip met een dubbele bodem, net als ‘vooruitgang’. De
praktisering ervan kan redelijk zijn (stervensverkorting), het kan goed zijn (psychische
stervensbegeleiding), het kan hypocriet zijn (de ontluisteringsindicatie), het kan
simpele moord zijn (b.v. op ‘Lebensunwerte’). Euthanasie wordt hier geplaatst tegen
een sociale achtergrond van een toename van aanvaarding van de dood, voor
zichzelf, maar vooral voor anderen. Met een analyse van dit verschijnsel werd een
begin gemaakt.
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Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres
Een alternatieve kijk
Jan Vranken
‘Man kann nicht mehr erhoffen, die eine wahre Theorie zu erhalten,
sondern nur die bestbewährte. Dies ist das äusserste, was man von
theoretische Entwürfen verlangen kann... Ein theoretischer Pluralismus
1
ersetzt die monolitische Theoriebildung der Vergangenheit’ .
Het Tiende Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (eind april 1971), dat
als thema had: ‘De behoeften van de mens en de Belgische economie van de jaren
tachtig’, is een verkrampte poging van de traditionele economische wetenschap,
haar beoefenaars en instellingen gebleken om toch maar ‘bij’ te blijven. ‘Mens en
economie in de jaren tachtig’: aangezien het beeld van die nabije toekomst bepaald
wordt door jonge mensen en nieuwe problemen, had het Congres uit alle
Nederlandstalige universitaire instellingen - en niet alleen uit de Vrije Universiteit
van Brussel, zoals voorzitter Rens schrijft in de inleiding van het Verslagboek -,
evenals uit een menigte organisaties (ondernemingen inbegrepen), een horde
‘jongere’ economen aangetrokken. Maar veel innoverends heeft dat helaas niet tot
gevolg gehad. De nieuwe generatie bracht wel nieuwe, eigentijdse problemen mee,
maar de benadering ervan en de oplossingen die werden voorgesteld, sprongen
slechts zeer uitzonderlijk uit het traditionele economische keurslijf.
Het thema was de toekomst van de jaren tachtig. Maar ook dat perspectief heeft
in de wereld van de Vlaamse economen geen katharsis teweeggebracht. De
toekomst werd hoofdzakelijk gezien in het verlengde van het bestaande. Hoe moeilijk
was het niet om zelfs in de ‘kwalitatieve’, globaliserende commissies een grondig
veranderde toekomst te introduceren. Maar al te gretig werd teruggegrepen op de
conservatieve pool, die extrapolatie heet; de progressieve, het alternatieve
toekomstbeeld, liet men links liggen, in het rijk der dromen. M.a.w. ook dit congres
is er niet in geslaagd zich los te maken uit de traditionele zogenaamd waardevrije
benadering van de maatschappij.
Natuurlijk kan de erkende econoom hierop antwoorden: het Congres wilde een
wetenschappelijke analyse leveren en deze mag niet steunen op of afhankelijk zijn
van waardebetrokken wenselijkheden. De vraag is echter,

1

Hans Lenk, Plädoyer für eine (auch) zukunftorientierte Wissenschaftstheorie und
Philosophie, in Mens en Maatschappij, sept.-okt. 1969, p. 361.
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of zijn opvatting van de economiebeoefening dan wel zo waardevrij is als hij zichzelf
voorhoudt.
Waar immers bevinden zich in een sociale wetenschap als economie de
waardevrije, waar de waardebetrokken momenten? Zelfs een onverdacht traditioneel
econoom als Prof. A. Heertje moet toegeven dat er reeds een waarderingsoordeel
aanwezig is bij de keuze zelf van het onderwerp dat men wil bestuderen, verder bij
de keuze van de hypothesen (het bepalen van het aantal veronderstellingen en de
inhoud ervan) en bij het toespelen van de resultaten naar het beleid. Dat belet niet,
volgens Heertje, dat de economie en objectieve, waardevrije wetenschap blijft. Haar
objeetiviteit wordt immers gewaarborgd ‘door de aan de logica ontleende regels
voor het langs deduetieve weg afleiden van conclusies uit veronderstellingen, maar
ook door het expliciteren, kritiseren en variëren van de aan de theorie ten grondslag
gelegde hypothesen.... De conclusies van een theorie zijn derhalve niet aan bepaalde
waarderingen of ideologische uitgangspunten gebonden, doch hurt inhoud wordt
bepaald door het complex van veronderstellingen dat aan de theorie ten grondslag
2
is gelegd’ .
Neemt men overwegingen als deze onder de loep, dan kan men zich terecht de
vraag stellen waar dan eigenlijk het verschil ligt tussen de traditionele en de
alternatieve economie. We kunnen alvast op twee cruciale accentverschuivingen
wijzen:
1. Heertje maakt abstractie van de maatschappelijke betekenis van
wetenschapsmethode en -technieken. De ‘aan de logica ontleende regels’
garanderen op zichzelf nog niet de objeetiviteit van de conclusies. Bepaalde
methoden en technieken zijn op zichzelf waardegeladen. Een opvallend voorbeeld
hiervan is juist de extrapolatie als voorspellingstechniek: ze gaat ervan uit dat de
maatschappij in de toekomst zal evolueren zoals ze nu bezig is te evolueren; de
bestaande maatschappijstructuur wordt verlengd. Maar zelfs de neutraler lijkende
technieken verliezen hun neutraliteit en waardevrijheid zodra de resultaten waartoe
ze leiden, de samenleving bereiken. Er kan dan een proces van ‘self-fulfilling
prophecy’ optreden: de voorspelde toekomst wordt dan door de samenleving
3
waargenomen als werkelijke toekomst .
2. Er wordt een onderscheid ingevoerd tussen ‘het complex van veronderstellingen
dat aan de theorie ten grondslag is gelegd’ en ‘waarderingen of

2
3

A. Heertje, Bewogen beleid, in Sociologische Gids, nr. 4, 1970, p. 280. Cursivering van mij.
Cfr. C.J. Boschheurne, Vragen aan juturologen, in Streven, december 1969, p. 270, waar
een voorbeeld gegeven wordt: ‘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’.
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ideologische uitgangspunten’. Door het poneren van deze tegenstelling wordt de
band tussen maatschappelijke waardering en wetenschappelijke hypothese
doorgesneden. Duidelijk is dat de veronderstellingen als waardevrij worden gezien
en dus als geschikt om een wetenschappelijke redenering op te bouwen. Vanuit
een alternatieve visie op de wetenschap is dit onaanvaardbaar. Iedere
onderwerpskeuze, iedere hypotheseformulering in de sociale wetenschappen is
een gerationaliseerde waardering van de sociale werkelijkheid. Door zijn
maatschappelijke ervaringen, waarbij zijn actuele sociale positie van
doorslaggevende betekenis is, wordt de wetenschapsbeoefenaar structureel in een
bepaalde onderzoeksrichting gedwongen.
Het Tiende Vlaams Wetenschappelijke Economisch Congres is kennelijk in ieder
van deze valkuilen getrapt.
We willen hier niet de waarde van de extrapolerende technieken ontkennen, op
voorwaarde dat ze duidelijk een technisch hulpmiddel blijven en niet steunen op of
aanleiding geven tot het introduceren van een visie op het historisch-sociaal gebeuren
als volledig gedetermineerd en door geen menselijke ingreep te veranderen. Juist
deze visie was te bespeuren in veruit de meeste commissies. De toekomst werd
uitsluitend gezien als een te voorspellen verlenging van het heden.
Noch wetenschappelijk noch maatschappelijk is dit verantwoord. Men kan natuurlijk
binnen de lijnen van de neo-positivistische methodologie blijven, die de
wetenschappelijke voorspelling aan zeer strikte richtlijnen onderwerpt en elke
wetenschappelijke geldigheid ontzegt aan voorspellingen die niet aan haar ideaal
beantwoorden. Maar wordt de toekomstprospecterende kracht van de wetenschap
dan niet opgeofferd aan het streven naar zekerheid? Is het ontwerpen van
verschillende toekomsten (modeilen met elk een bepaalde waarschijnlijkheidsgraad)
fenomenologisch niet relevanter voor de wetenschap dan de zekerheid omtrent een
deelelement van een bepaalde toekomst? Vooral dan in een zo
maatschappijbetrokken wetenschap als de economie
Van prospectie is in de resultaten van het Congres dus helemaal niets te merken.
Welke impact zal dit sociaal gezien hebben? Welke is m.a.w. de maatschappelijke
betekenis van dit Congres?
Het Congres bundelde het groepsonderzoek van zo ongeveer alles wat Vlaanderen
aan beoefenaars van de economische wetenschap bezit. Welke kritiek men er ook
op kan hebben, de resultaten hebben in ieder geval betekenis als
documentenverzameling en -interpretatie. Er gaat, hoe dan ook, een prestigieuze
aantrekkingskracht vanuit - ook op de beleidsmensen, des te meer daar het thema
van het Congres - menselijke behoeften
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en economie in 1985 - materiaal verschaft voor politieke besluitvorming. Misschien
niet direct de eerste jaren. Het Derde Plan voor de Belgische economie (1971-1975)
is immers reeds opgesteld. Niet alleen echter laat dit Plan heel wat gebieden
onaangeroerd, maar ook de ruimten tussen de grote lijnen van wat wel uitgewerkt
is, moeten nog door toepassingswetten worden opgevuld. Daarvoor kan het beleid
zich laten inspireren door de resultaten van dit Congres. Bovendien moeten tussen
1975 en 1985 - het perspectief van het Congres - nog twee nieuwe nationale plannen
worden opgesteld. Alhoewel niet geëxpliciteerd, is het maatschappijbeeld voor het
jaar 1985, dat aan dit Congres ten grondslag lag, voor ieder die er gebruik van wil
maken, duidelijk: het sluit immers helemaal aan bij de samenleving waarin hij
vandaag leeft. De innovaties die voorgesteld worden, zijn slechts aanpassingen,
geëigend om het voortbestaan van de basisstruetuur van die maatschappij van
vandaag te verzekeren. De werkelijke alternatieven zullen worden verwaarloosd of
via het eigen selectie- en besluitvormingsproces van deze maatschappij in een
geadopteerde vorm, rond het referentiejaar 1985, als ‘innovaties’ worden begroet.
Maatschappelijk gezien hebben de resultaten van dit Congres dus de volgende
karakteristieken:
1. Er is een bepaalde maatschappijstructuur geëxtrapoleerd naar 1985 toe. Mensen maatschappijbeeld die ten grondslag liggen aan de gangbare economische
analyse zijn niet geëxpliciteerd en kritisch onderzocht. Ze hebben nu echter, doordat
ze als vanzelfsprekend zijn aanvaard, een aureool van wetenschappelijkheid
gekregen.
2. De beslissingscentra - en alien die kennis nemen van de resultaten van dit
Congres - zullen de mogelijkheid van een alternatief België in 1985 uitsluiten. Ze
zullen daarbij dit Congres als wetenschappelijk argument gebruiken of erdoor
geünidimensionaliseerd worden qua toekomstperspectief.
Deze problematiek komt reeds tot uiting in de kloof tussen enerzijds de vrome wens
van congresvoorzitter Rens in de inleiding van het Verslag, nl. dat de ‘conceptie
volgens dewelke de economie in dienst moet staan van de mens en zijn behoeften,
veld wint’ en anderzijds de concrete inhoud van de referaten. Inhoudelijk moet de
nieuwe economie de negatie zijn van een ‘op winst gerichte vrije-markteconomie’.
Dus een op behoeftenbevrediging gerichte planeconomie. Maar het begrip
‘planeconomie’ is niet zo eenduidig. Het vervangen van een vrije-markteconomie
gebeurt niet altijd uit humane of socialistische overwegingen; cfr. de hypothese die
Galbraith terzake naar voren brengt in The New Industrial State (de heel grote
bedrijven kunnen op 'n planeconomie aansturen om hun produktie en afzet veilig
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te stellen) . Welk soort planeconomie dus? Een indicatieve, met speelruimte voor
de ondernemingen? Een technocratische, waartoe dit Congres in hoge mate bijdroeg
en waarvan het een zeer representatief vertegenwoordiger was? Een democratische,
met inspraak van de betrokken bevolking? Dezelfde vragen gelden voor de
behoeftenbevrediging. Welke behoeften moeten in de toekomst worden bevredigd?
Wie zal ze formuleren (een commissie van het Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres?) en in functie van welk mens- en maatschappijbeeld worden ze geordend?
Welke maatschappelijke groepen komen in aanmerking?
Meer en meer dringt zich de noodzaak op om de vooropstellingen inzake huidige
en dus toekomstige maatschappijstructuur waarop dit Congres in concreto en de
traditionele (economische) wetenschap in het algemeen gebaseerd zijn, te
formuleren. Dit is geen pleidooi voor een wetenschap van de maatschappij die de
rationalisering in hypothesen zou verlaten: daaruit zou een babelse spraakverwarring
voortvloeien. Alleen moet de enge band tussen maatschappijvisie en
hypotheseformulering worden erkend, zodat geen enkele richting in de
menswetenschappen er nog aanspraak op kan maken de ‘waardevrije’ wetenschap
te beoefenen. En zodat de intellectueel in het algemeen en de
wetenschapsbeoefenaar in het bijzonder zich bewust wordt van zijn onbewust politiek
5
engagement. Hij zit reeds lang niet meer in een ivoren toren .

4

5

Cfr. de inleiding die Galbraith had moeten houden op het 9e Vlaams Wetenschappelijk
Economisch Congres in 1969 en die gepubliceerd is in Streven, augustusseptember 1969,
pp. 1121-1132: De nieuwe industriële maatschappij.
De groep ‘Alternatieve Economie’ tracht deze bewustwording te realiseren. Daartoe werd het
plan opgevat om de gegevens van het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres te
herinterpreteren vanuit een uitdrukkelijk geformuleerde alternatieve maatschappijvisie.
Geïnteresseerden (niet alleen economen) kunnen terecht bij de auteur van dit artikel, p/a
Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen, Prinsstraat 13, 2000-Antwerpen.
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Economisch-Historische Rubriek
Th. P.M. de Jong
Prof. Dr. J.G. van Dillen †, Van Rijkdotn en Regenten - Handboek tot de
Economische en Sociale Geschiedenis van Nederland tijdens de
Republiek, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1970, 698 pp., f 59,80.
Het is niet zo eenvoudig geschiedenis te schrijven over een volk dat weinig
geschiedenis schreef en dat bovendien de spaarzame momenten waarop daden
met profiel werden afgeleverd, schijnt te moeten betreuren. De kort geleden
gestorven historicus J.G. van Dillen, die hoogleraar werd op een leeftijd dat anderen
met pensioen gaan, besteedde een heel leven aan de lotgevallen van de Hollandse
kooplieden en hun stapelmarkt. Tijdens zijn emeritaat werkte hij onverdroten voort;
kortgeleden kwam zijn levenswerk, persklaar gemaakt door dr. W.M. Zappey, op
de markt.
Het is een werk geworden in drie delen: De Republiek in Bloei (1580-1650);
Consolidatie en Teruggang (1650-1740); Het Proces der Contractie (1740-1795).
Het startpunt heeft voor Van Dillen altijd gelegen in de merkwaardig-unieke
handelspositie van Holland. Daar ontstond een algemene markt voor opslag van
goederen die over een breed front kopers vonden. Aan die goederenhandel koppelde
zich de financiering van het internationale handelsverkeer. De Amsterdamse gelden kapitaalmarkt bleef zelfs staande, toen na 1750 Frankrijk en Engeland de
Republiek uit de markt dreven.
Van Dillen had evenwel oog voor de negatieve effecten die uit deze situatie
voortsproten. In de bloeiperiode leidde de ruimte aan koopkracht tot zekere inflatoire
effecten. Deze namen na 1650 af, waardoor Holland bleef zitten met een relatief
grote stedelijke bevolking die niet, zoals op het platteland, kon terugvallen op
zelfvoorziening. De lonen bleven op een hoog niveau, mede door accijnzen op
dagelijkse levensbehoeften die geheven werden om de kosten van de admiraliteit
te bestrijden. De naijver van buurlanden maakte een relatief grote zeemacht
noodzakelijk. De hoge lonen in de steden brachten echter met zich mee dat de
textielnijverheid en scheepsbouw achteruit gingen. Het ‘industriële zwaartepunt’
verschoof langzaam naar Brabant en Twente, al was men ook daar niet in staat, na
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1750, te concurreren met de toen gemechaniseerd rakende Engelse fabrieken.
De volkshuishouding van de zeven provinciën stagneerde. Hoe kon men deze
impasse achter zich laten?

Van Stapelmarkt tot Welvaartsstaat, onder redactie van Prof. Dr. P.W.
Klein, - Economisch-historische studiën over groei en stagnatie van de
Nederlandse volkshuishouding 1600-1970, Universitaire Pers Rotterdam,
Rotterdam, 1970, 139 pp., f 12,50.
In deze bundel komen een zestal renommé's over de Nederlandse economie aan
bod: over de stapelmarkt T.P. van der Kooy met een hoofdstuk uit zijn dissertatie
van 1931; eveneens P.W. Klein met een herschreven inleiding tot zijn dissertatie
uit 1965, die aan de hand van de Familie Trip handelde over het ondernemersgedrag
op de Hollandse stapelmarkt. Daarna volgt er een stuk uit de Studie van Joh. de
Vries uit 1959 waarin hij zich bezighield met de economische achteruitgang in de
18e eeuw. Over de 19e eeuw komt J.H. van Stuijvenberg aan bod met een recent
artikel. Daarin worden vooral de instrumenten kritisch bekeken aan de hand waarvan
men de overgang zou kunnen meten van de traditionele economie naar de
technologische samenleving. Op dat gebied bestaat er sinds 1960 een theorie van
W.W. Rostow - later adviseur van Kennedy en Johnson - waarin de stadia van de
economische groei geanalyseerd werden. Bij de overgang van het ene naar het
andere stadium gaf Rostow een ruime plaats aan de groei van de investeringen
(investeringsquota omhoog van 5 naar circa 10 à 15%) en aan de rol van
leidinggevende sectoren zoals de textielen metaalindustrie in het éérste industriële
land, n.l. Engeland. Die theorie is nogal heftig omstreden geraakt en J.A. de Jonge
toonde in zijn dissertatie over Industrieel Nederland 1850-1940 - verschenen in
1968 - aan dat voor Nederland weinig steun in die conceptie ligt opgeslagen. Dat
commentaar verschijnt als vijfde bijdrage in deze bundel. De reeks wordt afgesloten
met de in 1945 vervaardigde en in 1952 verschenen bijdrage van F.A.G. Keesing
over de conjuncturele ontwikkeling van Nederland tussen de beide wereldoorlogen
(enkele van de 300 pp. zijn afgedrukt) en een bijdrage van P.W. Klein met twee van
zijn Rotterdamse assistenten, J.M. W. Binnenveld en H.H. Vleesenbeek, over de
groei van de sinds 1950 figurerende welvaartsstaat.
In deze bundel bleven de meer sociaal-economische historici zoals Van den
Eerenbeemt, Slicher van Bath, Th. van Tijn en anderen buiten schot. Dat betekende
dat de doorgangsfase van traditionele naar technologische samenleving onmogelijk
in het vizier kon geraken. Het onderzoek van de laatste jaren laat zien dat sociale
struetuurveranderingen een moeilijk te
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ontwijken aspect vormen van het veranderingsproces. De periode 1780-1850 waarin
de overgang van Republiek naar Koninkrijk zich in Nederland voltrok, doch waarin
vooral een andere, meer maatschappelijke en geïntegreerde zienswijze op het
economisch proces gestalte kreeg, figureert in deze bundel als niemandsland.
Daardoor mist deze bundel samenhang: bovenal het Scharnier waarlangs de
ontwikkeling van stapelmarkt naar welvaartsstaat zich voltrok. Van welke aard was
dat scharnier?

De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen; Supplement
1952-1970. Uitgegeven door de Maatschappij zelve, Haarlem, Tjeenk
Willink, Zwolle, 1970, f 10,-.
Over de eerste twee honderd jaar verscheen indertijd een gedenkboek van de
toenmalige secretaris, dr. J.A. Bierens de Haan. De Hollandsche Maatschappij werd
naar het voorbeeld van buitenlandse instellingen in het leven geroepen om de
modernisering van mens en maatschappij actief gestalte te geven. De Maatschappij
stond onder meer aan de wieg van de Oeconomische Tak (1777), voortgekomen
uit het antwoord van mr. J.J. van den Heuvel op een der vele prijsvragen, dat
handelde over middelen tot redres. Vrij snel kwam een net van 3000 afdelingen
verspreid over de Republiek van de grond, waarin notabelen en ‘meedogende
borgers’ speurden naar mogelijkheden om het pauperisme op te heffen. Op vele
plaatsen werden met subsidies uit de gemeentekas armenfabrieken opgericht,
meestal zich bezighoudend met textielnijverheid, en begon men zich actief in te
zetten voor de ontginning van woeste gronden. De Oeconomische Tak was a-politiek,
doch al spoedig druppelden diverse ideeën door naar de patriotten die zich
oppositioneel opstelden tegenover de regenten op de regeringskussens. Op deze
wijze ontstond er naast de elite van de prinsgezinden en de regenten een groep
vooruitstrevende burgers, advocaten, dominees en nijvere ondernemers. Die nieuwe
elite poneerde dat de overheid meer diende te zijn dan een verlengstuk van machtige
groepen. De overheid zou - zoals Willem I het in 1824 zou uitdrukken - aan eenieder
een ordentelijk bestaan moeten verschaffen. De slechts aan de top rijkgeworden
samenleving had behoefte aan een werkgelegenheidspolitiek waardoor de
ongeschoolden en armen zouden kunnen worden ingeschakeld als producenten
èn consumenten. Het kapitaal moest meer dienstbaar worden gemaakt aan het
generale nut. De desiderata van de werkenden zouden moeten prevaleren boven
de genoegens van de vermogenden. Die doeleinden werden onder Willem I met
name via de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die zowel de handel oprichtte
in de vaart op Oost-Indië als na 1830 de textielnijverheid in Holland, Brabant en
Twente stimuleerde, nagestreefd. Het succes daarvan is nog steeds een omstreden
zaak.
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Streek de Koning maatschappelijk navrante plooien glad zonder de structuur van
de economie te veranderen? Of legde hij maatschappelijk-economisch de basis
waarop Nederland na 1870 - opgenomen in het Engels-Duitse handelsverkeer weer kon intreden in de ‘vaart der Volkeren’? Welke verschijnselen kunnen bij zo'n
overgang onder meer een rol spelen en dienen onderzocht te worden?

Aspects of Capital Investment in Great Britain 1750-1850 - A preliminary
survey, edited by J.P.P. Higgins and Sydney Pollard. Methuen, London,
1971, 200 pp., £ 3.
Op de eerste plaats kan men niet zonder meer de indicatoren voor economische
groei, zoals nationaal inkomen, investeringsvolume, kapitaalsintensiteit en
produktiecapaciteit toepassen op de traditionele samenleving. In het beste geval
zijn traditionele samenlevingen duaal van karakter: het gros van de bevolking
produceerde voor de eigen consumptie en ruilde het surplus in natura met
buurtgenoten. Daaruit maakten zich eilandjes los waar het geld was doorgedrongen
en waar men specialistische functies - zoals handel met vreemde landen - voltrok.
Verwierf men winsten en zette men die om in vermogen, dan waren die vermogens
nauwelijks vatbaar voor erosie. De algemene levensnorm lag laag en men kon met
het inkomen uit vermogen (b.v. met 600 gulden 's jaars uit 15.000 gulden vermogen)
in de Republiek van 1780 een ‘burgerlijk renteniers-bestaan’ leiden. De in de gouden
eeuw verworven Vermogens werkten in latere tijden, toen landen zoals Engeland
de profijtelijke bronnen in handel en exploitatie van plantages beheersten, verleidelijk.
De Hollanders leenden hun gelden en konden met de revenuen een ordentelijk
bestaan handhaven.
In de overgangsfase naar de technologische samenleving, die men kan laten
doorlopen tot 1920, behield kapitaal een grote ruilwaarde ten opzichte van arbeid.
De uitzettingen vonden beurtelings plaats in Europa en de overzeese gewesten.
Nog steeds stond naast vergroting van het vermogen vooral het intact houden van
de vermogenspositie centraal. En dat sprak vooral bij degenen die fabrieksmatig
en door middel van machinerieën de produktie probeerden te vergroten. Men
onderscheidde investeringen voor uitbreiding en afschrijving, zoals ook heden ten
dage. Doch een grotere plaats werd ingenomen door uitgaven voor onderhoud. In
de bovengenoemde Engelse bundel, die vrucht is van een seminar van experts,
staat ten deze: ‘cijfers die iets relevants zeggen over deze overgangsperiode moeten
bovenal betrekking hebben op uitgaven voor lopende reparaties en handhaving van
de kapitaals-uitrusting’. En zo vervolgt men, dit is slechts één aspect van de meer
algemene visie die gedurende de conferentie veelvuldig naar
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voren kwam, namelijk dat men de 20e-eeuwse categorieën nauwelijks kan hanteren
voor de 18e-eeuwse situatie. Het is niet geheel ten onrechte dat men de vroegere
samenleving er een noemt van rijkdom, in het bezit van een bepaalde groep. Een
rijkdom die een bepaalde bovenlaag een veilige positie gaf en van waaruit de arme
samenleving werd geleid. Daarbij paste een zeker hiërarchisch cultuurbeeld en een
houding van aanvaarding: het leven kende grenzen en de samenleving sociale
afstand. Het uitslijten van die ‘veiligheid’ zette zich echter voort. Het land waar het
althans economisch begon was Engeland, doch beslissender was de verandering
die zich het eerst in de Verenigde Staten manifesteerde.

Technological Change: The United States and Britain in the 19th Century,
edited by S.B. Saul, Methuen, London, 1970, 198 pp., 18/-.
H.J. Habakkuk komt de eer toe de doorbraak in het traditionele economische proces
te hebben doordacht. In 1962 verscheen een deels theoretiserende, deels empirische
studie van zijn hand over de Verenigde Staten en Engeland. Deze laatste was altijd
als koploper gezien en de V.S. als inhalende achtervolger. Habakkuk verstoorde
dat beeld niet doch analyseerde de oorzaken. Hij ging daarbij uit van het simpele
gegeven dat in een land met ruim arbeidsaanbod de lonen dermate laag bleven dat
mechanisering niet altijd rendeerde. Toepassing van kennis op het produktie-proces
zou men met name moeten zoeken in een land waar de arbeidenden uitwijken naar
de landbouw. De vele open gebieden in de Verenigde Staten waar liefhebbers
slechts weinig voor hoefden te betalen, deden een permanente uittocht ontstaan
van ambachtslieden en los werkvolk naar de boerenstand. Er bestond van daaruit
ruime vraag naar nijverheidsprodukten, die echter door de hoge arbeidslonen niet
goedkoop te leveren waren. Met buitenlandse producenten op grote afstand ontstond
er de neiging om arbeid zoveel mogelijk uit te schakelen door actieve benutting van
mechanisch inzicht en chemische kennis. Zo ontstond er een belangwekkende
ontwikkeling: de produktie bleek met minder arbeid doch met meer kapitaal zodanig
te stijgen dat de kosten meer dan goed werden gemaakt. Slaagde men erin
consumenten te kweken voor de ruimere produktie - door, zoals Henry Ford
redeneerde, een prijs voor de auto's vast te stellen die de arbeiders konden betalen
om eerst daarna de daarbij passende hoeveelheid produkt te bepalen - dan wist
men de slotgracht tussen rijkdom en armoede te overbruggen. De koningskinderen
bereikten de overkant. Velerlei kritische kanttekeningen werden in deze Engelse
bundel verzameld. Zij staan afgedrukt nadat Habakkuk aan het woord is geweest
over
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‘The Economic Effect of Labour Scarcity’. De schaarste beperkte niet slechts de
mens doch maakte hem tevens vindingrijk. Een economie groeide kennelijk wanneer
er door inflatie kansen lagen voor experimented doch soms ook door een zekere
versobering, wanneer producenten gedwongen werden met talent te woekeren. Dat
laatste standpunt is ouder dan het eerste. De inflatoire gedachtengang waarin
morgen te verwerven koopkracht meer begunstigd wordt dan gisteren verworven
vermogen heeft eerst na de crisis van de dertiger jaren burgerrecht verkregen. Het
versoberingsstandpunt heeft voordien bijkans altijd gezegevierd en lijkt ook zonder
meer juist. Immers eerst de technologie maakte ‘waaghalzerij’ over het brede front
van de massa-samenleving mogelijk.

The Gold Standard and Employment Policies between the Wars, edited
by Sydney Pollard, Methuen, London, 1970, 164 pp., 16/-.
Bankiers waren er dan ook niet zo voor. Zij wisten hoeveel zorg vermogens
behoefden om intact te blijven. Toen na de eerste wereldoorlog het pond sterling
beneden de vooroorlogse pariteit begon te zweven ten opzichte van de dollar, was
de Bank of England de pleitbezorger van de ‘return to Gold’. Keynes was als een
der weinigen er op tegen. Engeland zou hebben te betalen voor zijn
oorlogsinspanningen. ‘Return to Gold’ zou betekenen aantasting van de afzetkansen
van de export-industrieën en grotere mogelijkheden voor importeurs van buitenlandse
goederen. De werkgelegenheid zou door het hoge niveau van het pond naar een
lager niveau afzakken. Eerst later zou Keynes (1936) de dynamismen blootleggen
die het niveau der werkgelegenheid bepalen. Zijn strijd in de twintiger jaren was
gericht tegen de financiële elite die hij zonder eigen vooroordeel op het scherp van
het argument bestreed. In de bundel van Sydney Pollard zijn de diverse standpunten
samengebracht en becommentariëerd.
Men zegt wel eens dat eerst op basis van Keynes de theorie over permanente
groei in het vizier kwam. Dat eerst toen de mogelijkheid ontstond om de groei aan
inkomen die voortkomt uit het samensmeltingsproces van arbeid, kennis en kapitaal,
zodanig te verdelen dat de samenleving niet aan inkomensaccumulatie bij de
vermogenden of aan te geringe koopkracht bij de werkenden - naar de marxistische
profetie - ten gronde gaat. Wij staan pas aan het begin van die tijd. De
klassiek-industriële periode, die in de Engelse ontwikkeling tot model rijpte en in
Keynes een soort afsluiting vond, liep uit - mede door Keynes - in de
wereldsamenleving van technologische standaardisatie en massaliteit. Aan de rand
van die tijd is het interessant terug te zien.
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The Economic Decline of Empires, edited by Carlo Cipolla, Methuen,
London. 1970, 280 pp., £ 1,40.
Hier zijn een aantal opstellen verzameld over economische aspecten van de
ondergang van het Romeinse, Byzantijnse en Arabische Rijk. Op enige afstand
volgen dan essays' over Spanje's ondergaande zon in het Iberische wereldrijk en
over de Hollandse Republiek. Men mist in deze trits het Engelse imperium. Mirabile
dictu volgt er wel een bijdrage over China's verval. Op die wijze bezit deze bundel
weinig zeggingskracht voor de toekomstige vormen van het wereldrijk. Wellicht dat
de historicus ook niet geschikt is om zijn blik naar de horizon te laten uitgaan, waar
de toekomst bezig is zich uit het heden los te wringen.
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Sovjet-culturele revolutie, een model?
Robert Hotz
De communistische oktoberrevolutie met zijn bekende politieke gevolgen doet ons
dikwijls over het hoofd zien, dat zich onder de oppervlakte van de politieke
omwenteling (en slechts dank zij deze) bovendien nog een revolutie van culturele
aard afspeelde, waarvan de uitwerking pas langzamerhand merkbaar wordt. Nu al
kan men aannemen dat het hierbij juist gaat om de grootste en waarschijnlijk ook
de meest blijvende prestatie van de communistische greep naar de macht van 1917.
In verbluffend korte tijd slaagden de Sovjet-communisten er immers in een onmetelijk
braakliggend ontwikkelingspotentieel te activeren. In nauwelijks twee generaties
werd het analfabetisme uitgeroeid in een volk dat in 1917 nog voor bijna drie kwart
uit analfabeten bestond. En dit is niet het enige. Aan de brede massa's viel bovendien
een cultureel niveau ten deel dat reeds vandaag de basis vormt voor individuele
topprestaties op het gebied van techniek en wetenschap en geweldige mogelijkheden
bevat.
In menig westers hoofd spookt nog de voorstelling van de onontwikkelde Russische
moesjik, die niet zelden afkomstig is van ontmoetingen met Russische soldaten in
de Tweede Wereldoorlog. Maar dit beeld is vandaag - 25 jaar na de oorlog - rijp
voor een museum! Veeleer blijft de constatering dat bij een gelijkblijvende
ontwikkeling op cultureel gebied de Russen ons in tien jaar volledig zullen hebben
ingehaald. De culturele top is nog wel smaller dan die van het Westen, maar de
basis van het algemene ontwikkelingsniveau is reeds breder. Men behoeft nauwelijks
een profeet te zijn om te berekenen wat de praktische gevolgen daarvan binnen
enkele jaren zullen zijn, en wel des te meer, omdat een volk dat ontwikkeling nog
alleszins beschouwt als iets dat men zich moet verwerven, zich ook
dienovereenkomstig ervoor inspant. De dorst naar kennis en de honger naar
ontwikkeling van een belangrijk deel van de Sovjet-bevolking is een objectief
vaststelbaar feit, dat overigens niet in de laatste plaats de communisten zelf vandaag
nog voor grote problemen plaatst.
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De scheppers van de Sovjet-culturele revolutie
De bewonderenswaardige ontwikkeling op het gebied van onderwijs en cultuur in
Sovjet-Rusland is volstrekt niet toevallig, maar door de scheppers ervan alleszins
bedoeld. Onder de Bolsjewiki van het eerste uur bevonden zich niet alleen
uitgeslapen beroepsrevolutionairen maar ook zeer ontwikkelde lieden, die van
mening waren dat een communistische revolutie een uitgesproken culturele revolutie
diende te zijn. Niet in de laatste plaats vielen de meesten van hen juist daarom bij
het stabilisatie-proces van de politieke revolutie in ongenade. Zij waren de minderen
van de koele berekenaars van de politieke macht, maar merkwaardigerwijs ging het
werk dat zij hadden opgebouwd, daarbij niet te gronde. Een van de eersten die het
probleem van de culturele revolutie stelden, was Alexander Malinowski (1873-1928),
die onder het pseudoniem A.A. Bogdanow in de geschiedenis bekend is geworden.
Hij geloofde in de mogelijkheid en noodzakelijkheid van een alomvattende
structuur-wetenschap, teneinde opgewassen te zijn tegen het aanbrekende tijdperk
van de machine. En omdat hij aannam dat de essentie van de cultuur haar structurele
functie, de vorming en stabilisatie van een bepaalde sociale structuur is, eiste hij
dat er een proletarische cultuur tot stand gebracht zou worden. Lenin, die in de
originele denker Bogdanow een gevaarlijke tegenstander vermoedde, zette hem
aan de dijk, hetgeen niet verhinderde dat leerlingen en vrienden van Bogdanow,
zoals Lunatscharski, Pokrowski en Skorzow-Stepanow na de oktoberrevolutie de
sleutelposities in de sector van onderwijs en algemene ontwikkeling konden bezetten,
waardoor de opvattingen van Bogdanow op het eerste decennium van de cultuuren ontwikkelingspolitiek van de Sovjets een beslissende invloed hebben uitgeoefend.
Zij probeerden een elementaire cultuur in de brede lagen van het volk te brengen,
een massa-cultuur te ontwikkelen om tot een cultuur van de brede massa (een
‘proletarische cultuur’) te geraken. De instelling van arbeidersuniversiteiten was
hierbij een belangrijk praktisch resultaat van hun inspanningen.
Leo Bronstein (1879-1940), alias L. Trotzki, had overigens weinig op met de z.g.
‘proletarische cultuur’, omdat hij onder cultuur ‘een organisch geheel van weten en
kunnen’ verstond, dat alle gebieden van menselijke creatieve activiteit omvat en
doordringt. Voor hem betekende de greep naar de macht door het proletariaat een
culturele revolutie die aan de onontwikkelde proletariërs toegang moest verschaffen
tot een cultuur die de burgerlijke samenleving hun onthouden had. ‘De taak van het
proletariaat dat de macht heeft veroverd, bestaat bovenal hierin het hele culturele
apparaat - de industrie, de scholen, uitgeverijen, pers, theater, enz. - dat hen voordien
niet dienstbaar was geweest, in handen te krijgen en zich aldus de
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weg naar de cultuur te banen’. In tegenstelling tot de vertegenwoordigers van de
proletarische cultuur concludeerde Trotzki, dat het proletariaat dan pas op cultureel
gebied tot scheppende activiteit zou kunnen komen, als het zich de reeds voorhanden
cultuur eigen zou hebben gemaakt. W.I. Lenin nam deze stelling van Trotzki over,
toen hij voor de leden van de jeugdverenigingen verklaarde: ‘Jullie staan voor de
taak om op te bouwen en jullie kunnen die taak alleen tot een goed einde brengen,
als jullie je de hele moderne kennis eigen maakt’. En nog kort voor zijn dood eiste
hij van de communisten dat zij ‘in de eerste plaats moesten leren, in de tweede
plaats leren, in de derde plaats leren’, een citaat dat tot op de dag van vandaag in
de Sovjet-Unie het meest verspreid is.
Over aard en wijze van het leren dacht N.K. Krupskaja (1869-1939), de vrouw
van Lenin, na. Als overtuigde volgelinge van Tolstoj nam zij de reformpedagogische
opvattingen van P.P. Blonski (een leerling van Tolstoj) over de polytechnische
vorming en de werkschool over. Daarmee werd het interessante experiment van
een verbinding van arbeid en kennis voortgezet en tegelijkertijd vastgeknoopt aan
een grote prerevolutionaire pedagogische richting. Het feit dat Krupskaja voorzitster
was van de staatscommissie voor volksontwikkeling, gaf aan de door haar
voorgestane richting een dienovereenkomstig gewicht. Lunatscharski, leider van
het commissariaat voor volksontwikkeling, maakte dank zij zijn vriendschap met
Krupskaja een soort van coördinatie mogelijk van de verschallende pogingen tot
verwezenlijking van een culturele revolutie. Weliswaar was de historische situatie
voor zulke experimenten niet bijzonder gunstig. Het wantrouwen tegen de
onderwijzers, die nog voor een groot deel afkomstig waren uit het Ancien Régime,
ondermijnde de discipline op de scholen en maakte dat veel van dergelijke
experimenten aanvankelijk eigenlijk op een algehele chaos uitliepen.

Stalin en het principe van de orde
Zo was het tenslotte I.W. Stalin, die doordat hij met ijzeren hand orde schiep, de
culturele revolutie de overwinning verschafte, zij het ook in een aanmerkelijk
beperkter bestek. (Het mag paradoxaal lijken dit van Stalin te beweren, maar in dit
geval had het door de dwang der omstandigheden voorgeschreven handelen van
de dictator ongetwijfeld een positieve uitwerking). De eerzuchtige
industrialisatieplannen van Stalin konden zonder geschoolde vaklieden niet
gerealiseerd worden. Daarom is het volstrekt niet bevreemdend, dat Stalin juist op
dat ogenblik in de culturele politiek ingreep toen het eerste vijfjaren-plan begon te
lopen. Lunatscharski moest zijn post afstaan, de invloed van Krupskaja werd beperkt.
De plaats van
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Lunatscharski werd ingenomen door generaal Bubnow, die ‘cultuurslagen’ begon
te organiseren en ‘strijdorders’ aan de onderwijsinstanties stuurde. Daarmee keerde
de discipline weer terug in de Sovjet-scholen, al was het een erg militaire discipline.
Dat was het moment waarop de pedagogische experimenten van Anton Makarenko
langzamerhand gewaardeerd werden. A.S. Makarenko (1888-1939) leidde een van
de kampen van de Tsjeka voor verwaarloosde kinderen. Een strakke uitwendige
orde was de grondslag van zijn opvoeding. Het strenge disciplinaire kader moest
op de kinderen als het ware de uitwerking van een ponsmachine hebben. Dit was
volgens de opvatting van Makarenko de voorwaarde voor het fijnslijpen van het
individu. Makarenko wist zich als pedagoog verstandig op de achtergrond te houden,
door een soort van zelfbestuur van de kinderen in het leven te roepen. Met alle
voorbehoud ten opzichte van de pedagogische ‘volgelingen van Tolstoj’ was ook
zijn opvoedingssysteem gebaseerd op een soort van polytechnisch onderwijs. Met
zijn pedagogie van collectieve verantwoordelijkheid en eisen werd A. Makarenko
de eigenlijke vader van de Sovjet-pedagogie. De door hem opgestelde prineipes
hebben vandaag nog hun nawerking in het schoolbestel van de Sovjets. (Zelfs in
het Westen houden vaklieden zich sinds enkele jaren intensief bezig met de methode
van Makarenko!).
De 14e augustus 1930 werd bij decreet een minimaal verplicht onderwijs van
tenminste vier jaar vastgesteld. In industriegebieden en in steden moest zelfs een
schooltijd van zeven jaar verplicht worden gesteld. Wat hier begon, mag men
terugziend een nieuw en meer realistisch begin van de culturele revolutie in de
beperktere vorm van een ontwikkelingsrevolutie noemen. De opzet leek onwezenlijk,
er waren immers geen onderwijzers. In 1931 waren van de 65.000 nieuwe
onderwijzers nauwelijks 10% voldoende opgeleid. Maar de eis die Stalin in 1935
had gesteld: ‘Wij hebben kader nodig’ dwong de verantwoordelijke instanties aan
het onderwijs bepaalde prioriteiten te verlenen. Voor pedagogische
vernieuwingsexperimenten was binnen dit kader weliswaar geen plaats meer. Op
deze manier was de school in het normale geval alleen op prestaties en leren
ingesteld. Daarmee wordt geen oordeel geveld. Men mag aannemen dat in de
gegeven omstandigheden de ingeslagen weg de juiste is geweest. In elk geval
pleiten de bereikte resultaten voor deze veronderstelling.
Al in 1939 stelde de 18e partijdag het zich tot taak, op het platteland stap voor
stap de algemene zevenjarige leerplicht en in de steden algemeen het voortgezet
onderwijs in te voeren. De Tweede Wereldoorlog bracht echter in deze plannen een
gevoelige terugslag teweeg. Maar de weg was afgebakend en werd doelbewust
verder gevolgd.
Sinds 1958 is in het hele gebied van de USSR het doorlopen van een
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8-jarige school verplicht gesteld. In het jaar 1970 leerden in de Sovjetscholen 49
miljoen leerlingen. Meer dan 3,2 miljoen, d.w.z. bijna 70% van alle scholieren die
in 1960 in de eerste klas kwamen, brachten in 1970 de tien klassen tellende school
voor voortgezet onderwijs ten einde. (Slechts in de Baltische republieken teilen deze
scholen volgens de traditie elf klassen). Men zal deze in de loop van slechts 40 jaar
geleverde prestatie alleen dan naar waarde kunnen schatten, wanneer men ter
vergelijking al die Europese staten erbij betrekt die tot nu toe nog niet eens in Staat
waren het probleem van het analfabetisme effectief op te lossen.... Nog duidelijker
wordt dit succes, wanneer men bovendien in aanmerking neemt, tegenover welke
problemen op schoolgebied de communisten zich, gezien de reusachtige
uitgestrektheid van hun land (moeilijke geografische en klimatologische
omstandigheden bij een geringe bevolkingsdichtheid, geplaatst zagen en die zij
door middel van internaten en hele-dagscholen trachtten te overwinnen.
Dat de Sovjets echter nog niet tevreden zijn met wat reeds bereikt is, tonen de
verschillende schoolhervormingen van de laatste 15 jaar, die er uiteindelijk naar
streven mettertijd alle jeugdigen in de Sovjet-Unie in staat te stellen een 10-jarige
schoolopleiding te volgen.

Ontwikkelingsmonopolie voor opperproletariërs?
Leo Trotzki had eens de voorvechters van de ‘proletarische cultuur’ (een cultuur die
gebaseerd moest zijn op de proletarische wereldbeschouwing, zoals eertijds de
christelijke cultuur de christelijke wereldbeschouwing ten grondslag had) er op
gewezen, ‘dat het proletariaat, zodra het de culturele leertijd verlaat, ophoudt
proletariaat te zijn’. Reeds onder het regime van Stalin trad de waarheid van Trozki's
voorspelling aan het licht. Nauwelijks hadden zij ingezien welk een macht kennis
was, of de hoogste kringen van de partijleiding probeerden deze macht (geheel
naar analogie van het streven van de heersende kringen der bourgeoisie) in eerste
instantie voor hun eigen milieu te reserveren. Terwijl het algemene schoolonderwijs
ten behoeve van de industrialisatie werd bevorderd, probeerde men het universitaire
onderwijs zoveel mogelijk exclusief te beperken tot de groep van hen die het regime
bijzonder trouw en toegedaan waren, speciaal tot de nakomelingen van de hogere
partijkaders. Dit streven kwam allerduidelijkst aan de dag bij de stelregels die werden
toegepast voor toelating in de cadettenscholen en de hogere militaire academies.
De nieuwe klasse, door de partij-ideologen ‘werkende intelligentsia’ gedoopt,
probeerde zijn ontwikkelingsmonopolie naar vermogen te vergroten en Stalin
ondersteunde dit streven, doordat hij in 1939 het schoolgeld voor
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de scholen van voortgezet en hoger onderwijs weer invoerde, waarmee het plan
voor een eenheidsschool begraven werd. Op deze manier kon de regering door
middel van een spitsvondig systeem van studietoelagen precies regelen wie zij nog
boven het aantal van de bevoorrechten (die het schoolgeld konden betalen) toe
wilde laten tot een hogere studie. De droom van een ‘proletarische cultuur’ in de
geest van haar theoretici was daarmee voorgoed uitgedroomd.
Maar de maatregel van Stalin bleek een tweesnijdend zwaard te zijn. Binnen de
zogenaamde klasseloze maatschappij ontwikkelde zich een nieuwe klasse, die men
zou kunnen karakteriseren als die van de ‘vormingskapitalisten’. Tegelijkertijd
ontstond een kloof tussen deze uitverkorenen en de arbeiders, hetgeen - afgezien
van de sociaal-politieke aspecten - ook een negatieve uitwerking had op de
industrialisatie. Er moest naar een nieuwe verbinding worden gezocht. Zo stelde
reeds de 19e Partijdag van de communistische partij der USSR in 1952 (dus nog
tijdens het leven van Stalin) het zich tot taak, het ontplooide technische onderwijs
in de scholen in te voeren, om weer een brug te slaan tussen school en produktie.
Toen Nikita S. Chroesjtsjov (zelf een abituriënt van een ‘arbeidersuniversiteit’)
aan de macht kwam, ondernam hij heel spoedig een poging om het
vormingsmonopolie van de ‘nieuwe klasse’ te breken. Op 1 September 1956 werd
het verplichte schoolgeld weer afgeschaft. Twee jaar later deed hij zijn best het
project van een algemeen polytechnisch onderwijs in de Sovjetscholen ten uitvoer
te brengen. Bovendien stelde hij de eis, dat in principe ieder die een school voor
voortgezet onderwijs had doorlopen, eerst in de produktie werkzaam moest zijn
voordat hij toegelaten zou worden tot verdere studie: ‘Dit zal in de eerste plaats
democratisch zijn, omdat voor alle burgers gelijke voorwaarden worden geschapen:
noch de positie van de ouders noch door hen ingediende verzoeken zullen iemand
vrijstellen van produktieve arbeid, in de tweede plaats zal dit een uitstekende
opvoedingsschool zijn van onze hele jeugd in de geest van de heldhaftige tradities
van de klasse der arbeiders en boeren’ (Prawda, 21.9.1958).
Ook al plaatste de overgang naar een polytechnische vorming het onderwijsbestel
van de Sovjets voor uitzonderlijke problemen die tot op heden nog niet volledig zijn
opgelost, toch was aan Chroesjtsjovs hervorming, die per slot niets anders was dan
een terugkeer tot de eigenlijke bedoelingen van de ‘cultuurrevolutionairen’, een
groot succes beschoren. Tussen 1960 en 1970 is het aantal van de
wetenschappelijke werkers in de Sovjet-Unie meer dan verdubbeld! Op 1 januari
1967 vermeldde de statistiek 711552 wetenschappelijke werkers, onder hen ongeveer
180.000 personen met academische graden en titels. (Wij zullen op de
vergelijkingswaarde van een dergelijke statistiek nog nader ingaan).
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Inmiddels versterkte de Sovjet-leiding ook de uitbouw van de technische
onderwijsinstellingen en van die voor schriftelijk onderwijs en van avondscholen.
De Sterke centralisatie van het onderwijs, die voor de afzonderlijke republieken der
USSR maar een geringe eigen speelruimte overlaat, maakt het mogelijk op het hele
gebied van de Sovjet-Unie door middel van schoolwedstrijden bijzondere talenten
te ontdekken en deze in speciale elitescholen te ontwikkelen, een bijzonder effectief
systeem ter verkrijging van topkrachten.
Bovendien probeert men door periodieke aanpassing van het leerplan aan de
veranderde omstandigheden tot een grotere effectiviteit op schoolgebied te geraken.
Hier heeft vooral het ontbreken van traditionele bailast een positieve uitwerking.
Men voelt zich minder met oude schoolse tradities verbonden dan in het Westen.

Ontwikkeling en algemene cultuur
Vergelijkt men het gemiddelde ontwikkelingspeil van de Sovjet-academicus met die
uit het Westen, dan zal hij die een Sovjet-hogeschool heeft doorlopen misschien
een minder goed figuur slaan, tenminste wat de eerste indruk betreft. Zijn
ontwikkeling is minder veelomvattend, daarentegen is hij op een klein gebied uiterst
gespecialiseerd. Dit Staat de Sovjets een vereenvoudiging van het vormingsproces
toe, tegelijkertijd kan op deze wijze een aanmerkelijk groter aantal specialisten
opgeleid worden. Deze specialisten kunnen ten gevolge van de centralisatie en de
beschikbare grote ruimte ten allen tijde doelmatig worden ingeschakeld, althans in
theorie. In de praktijk vertonen zich echter, zoals telkens weer uit
Sovjet-krantenberichten blijkt, gebreken. Over het geheel genomen is het door de
Sovjets gebruikte systeem van een hoog-gespecialiseerde opleiding in een beperkte
sector waarschijnlijk effectiever dan dat van het Westen.
Daarbij dient men er vooral op te letten, dat juist de geringere eisen die de school
aan de enkeling stelt, het de communisten mogelijk hebben gemaakt in drie
generaties een heel omvangrijke vorming toegankelijk te maken voor een volk dat
eenmaal voor het merendeel analfabeet was. De politiek van de kleine stapjes (jaren
geleden in het Westen nog als benepen bespot) bracht de Sovjets uiteindelijk verder
dan al het pratgaan van de westerling op zijn beschaving.
Nog niet zo lang geleden haalde men in het Westen z'n neus op over de
communistische popularisering van de cultuur. Want zij leidden Propagandisten op
om de mensen op de eenvoudigste manier hun wereldbeschouwing bij te brengen.
Zij dwongen de mensen tot het volgen van cursussen en onderwijsconferenties.
Ongetwijfeld ging het daarbij dikwijls erg of zelfs
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al te primitief toe. Maar het streven was aanwezig om zich verstaanbaar te maken
voor alle lagen van de bevolking en niet alleen snobistisch te steunen op een
zogenaamde elite. Maar ook al zakte het culturele peil op die manier in eerste
instantie belangrijk, het bereikte daartegenover een des te groter effect in de breedte,
hetgeen op zijn beurt weer de voorwaarde werd voor een hoger cultureel niveau op
bredere basis. Stelt het succes de communisten in het eindresultaat soms niet in
het gelijk?
Maar wat betekent kennis, wat cultuur? Meestal wordt over het hoofd gezien, dat
op de Russische scholen het taal- en literatuuronderwijs een zeer belangrijke plaats
inneemt. Daardoor wordt de Sovjet-leerlingen, bij alle beperktheid door ideologische
dogma's, een belangrijk stuk van hun cultureel erfdeel toegankelijk. In gesprekken
met Sovjet-burgers verbaast men zich telkens weer over de relatief goede kennis
van de Sovjet- alsook van de Russische literatuur. Maar niet minder
verbazingwekkend is ook hun kennis van vreemde talen. Hierbij moet men wel
bedenken, dat veel leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs in de
Sovjet-Unie tenminste één vreemde taal beter beheersen dan hun evenoude collega's
in het Westen; daarbij heeft de Sovjetjeugd niet eens de gelegenheid vreemde
landen te bezoeken. In plaats daarvan luisteren zij des te ijveriger naar
radio-uitzendingen in vreemde talen, natuurlijk helemaal niet tot genoegen van het
regime, dat in dit geval die ijver maar heel verdacht vindt.

Heel in het algemeen kan men paradoxaal vaststellen, dat de door het communisme
gepropageerde ontwikkeling juist dit communisme zelf langzaam maar zeker in
moeilijkheden brengt. Door taal- en literatuuronderwijs vertrouwd geworden met
een omvangrijkere cultuur en traditie en door wiskunde en natuurwetenschappelijke
vakken in hun denken gescherpt, beschouwen de jonge Sovjet-burgers de uitspraken
van de - door zich zelf zo genoemde - ‘wetenschappelijke’ wereldbeschouwing van
het communisme met steeds scherper kritische blik. Het gevolg daarvan is afnemend
geloof in de absolute waarheid van de marxistisch-leninistische ideologie, hetgeen
leidt tot een steeds veelvuldiger optreden van een platvloers materialisme, terwijl
een weliswaar kleinere groep zich van het ideologische denken afwendt naar het
religieuze. Men mag bijgevolg de vraag stellen, of de communistische ontwikkelingsen cultuurpolitiek uiteindelijk niet tot een langzame maar zekere zelfopheffing van
de communistische ideologie leidt. Dit proces wordt daardoor versterkt dat een hoog
geïndustrialiseerd staatsbestel zich niet meer primair moet laten leiden door een
ideologie, maar veeleer door hooggekwalificeerde vakkrachten. De generatie van
technocraten die aan het ontstaan is, wordt ook in de Sovjet-Unie steeds
onmisbaarder, en omdat zij dit beseft, laat zij zich ook niet meer zo gemak
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kelijk ideologisch aan het lijntje houden, zoals het voorbeeld van iemand als P.
Kapiza (om er maar een te noemen) afdoende bewijst. Daarmee begint ook de
voorrang die de partij tot nu toe genoot, steeds meer te wankelen.
De Russen zijn dank zij de door de communisten tot stand gebrachte culturele
revolutie goed op weg het Westen te overvleugelen. Tegelijkertijd begint echter in
de USSR zelf vanwege het stijgende culturele peil een proces van ontdooiing in de
ideologische sector. Het een zowel als het ander kan in de körnende jaren voor het
Westen van geweldige draagwijdte worden.
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Beeld-spraak V
Eric De Kuyper
‘Oublie ta mélancolie’ Ho Tsji Minh
In Londen vind je in vele grote winkelzaken een departement dat ‘nostalgia’ heet.
Je kunt er allerlei - nieuwe - dingen vinden uit het verleden. Nieuwe persingen van
oude opnamen van Paul Whiteman, van Fred én Adèle Astaire of van Gertrud
Lawrence. Op Portobello Road en in Kensington Market vind je oude kleren:
zwaarbeladen met glitterwerk, prachtige jurken met veren, lappen uit de jaren dertig.
‘Biba’ heet één van die tempels gewijd aan ‘nostalgia’. Je kunt er alles kopen: verf,
tapijten, stoffen en behangpapier; lakens, dekens, juwelen, make-up; vrouwen-,
kinder- en mannenkleren: alles in dezelfde neo- of pseudo-stijl waarin Edwardiaanse
elementen overheersen. Het zijn geen exacte reconstructies; integendeel,
verschillende stijlelementen vloeien door elkaar. Waar de contrasten storend zouden
werken, worden ze overbrugd door een geschakeerd kleurengamma: bruin-rose,
grijs-bruin, groen-grijs, groen-blauw, blauw-paars, blauw-grijs - de ‘demi-teinte’ als
bindingselement. Ook de verkoopstertjes evolueren in dit passé-paradijs in een
volledig aangepaste Jugendstil. Nostalgia.
In Amerika is deze tendens al een traditie geworden. Denk maar aan de countryen westernfolklore. In Rag (‘lap stof’), een Amerikaans maandblad - gewijd aan, ja,
waaraan eigenlijk, de nieuwe levensstijl? - lees ik: ‘It's the American compulsion for
understanding ourselves, for digging into our roots to find out where we all come
from and what that means about where we are’. En in hetzelfde januarinummer:
‘Also it's camp. Old clothes have a marvellous way of horrifying people you want to
horrify while delighting people you want to delight’.
Wat is nostalgia? Overal zie je het, overal hoor je ervan, het hangt in de lucht. Je
vat het idee op om erover te gaan schrijven en zie, Life wijdt er een nummer aan
(19.1.71), Time een cover story (3.5.71). Een mode in de mode?
Gemakkelijkheidshalve kunnen we voorlopig misschien zeggen: nostalgia is het
besef en de expressie van het verleden in het heden, een geactualiseerde
passé-obsessie, de mode van het ouderwetse. Maar geen definitie
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omvat het verschijnsel helemaal. Liever dan te onderzoeken wat het precies is, zou
ik eens willen nagaan wat het betekent.
Het houdt bijvoorbeeld verband met de nieuwe sensibiliteit waar Susan Sontag
het in 1964 al over had in haar ‘Notes on Camp’ (in 1966 gebundeld in Against
Interpretation). Het camp-gevoel is te beschouwen als een voorloper van het
nostalgia-gevoel. Een omschrijving als ‘the love of the unnatural, of artifice and
exaggeration’ is van toepassing zowel op camp als op nostalgia. Maar het verschil
tussen de twee hangt af van de betekenis die men eraan hecht. Camp, zoals Sontag
het zeven jaar geleden zag, leek nog veel op een modieuze ontwikkeling, nostalgia
is een vast waardebesef geworden van de new culture.
De mode wordt gekenmerkt door haar cyclisch karakter: wat nieuw is vandaag, is
morgen verouderd; wat nu verouderd is, wordt nog wel weer eens nieuw. Het accent
ligt altijd op het nieuwe; mode-bewust, zijn wij, met een term van Christopher Booker,
‘neophiliacs’ geworden. Nostalgia daarentegen - en dat is het wezenlijke, soms
enige verschil - past niet in die cyclische vernieuwing. Nostalgia en mode zijn, geloof
ik, streng te onderscheiden. Al is dat niet altijd gemakkelijk: heel vaak, en
tegenwoordig steeds meer, gebruikt (in een andere context zou je kunnen zeggen:
recupereert) de mode nostalgia-elementen, en van de andere kant kan nostalgia,
juist doordat het zoveel belang hecht aan de factor Tijd, vaak de indruk geven een
modeverschijnsel te zijn.
Je kunt dit nog het best illustreren aan de hand van de klassieke mode, de Parijse
haute couture. De lente- en zomermode is dit seizoen getekend door de oorlogsjaren:
brede schouders, zware hakken, volle zolen, onzekere lengte van de jurk. Het
belangrijkste in dit verband is niet dat deze mode teruggrijpt naar de oorlogsjaren,
1
dat heeft niet eens zoveel te betekenen ; belangrijk is alleen dat zij teruggrijpen naar
‘een’ verleden. Je zou hier dus kunnen spreken van een zeker heimwee, een
nostalgie naar een voorbije periode. Maar de nostalgie van de mode heeft een heel
andere draagwijdte dan die van de new sensibility. De eerste behoort tot de oude
cultuur, waarin het cyclische, ‘l'éternel retour’, op het voorplan staat; de tweede
wordt juist gekenmerkt door het a-cyclische, door haar obsessie om alles in het
heden te doen functioneren. Volgend jaar laat de haute couture zich weer door iets
helemaal anders inspireren, een andere Epoche, een andere

1

Volgens sommige observatoren is het echter niet zo toevallig dat juist nu, een generatie na
de tweede wereldoorlog, de mode die oorlogsjaren in herinnering roept: voor oudere mensen
waren het ‘lelijke’ jaren, een slechte herinnering; voor de nieuwe generatie vormen ze gewoon
een stuk onbekend verleden.
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stijl: verandering is immers een van de motoren van het modebesef. In het
camp-nostalgia-besef daarentegen bestaat het begrip ‘gedemodeerd’ niet. Hier staat
niet ‘nieuw’ tegenover ‘oud’ (of ‘verouderd’), maar ‘verleden’ tegenover ‘nu’. Er
worden beslist nieuwe dingen ontdekt, nieuwe ideeën aangebracht, nieuwe
stijlgevoeligheden geëxploreerd, maar het is alsof er nooit iets veroudert of verloren
gaat. Het is een onophoudelijke aanvulling, verrijking, verdieping. De Edwardiaanse
dandy-achtige hoge kragen en het fluwelerige gedoe blijven bestaan naast de
western-look. Gewoon naast elkaar.
Hetzelfde geldt op andere gebieden, buiten de mode. Denk bijvoorbeeld aan de
Push-Pin grafiek waarover ik het in een vorig nummer heb gehad. De herontdekking
van de grafiek van de jaren dertig bracht voor Push-Pin niet mee dat de
inspiratiebronnen uit de twenties of van de Jugendstil nu ineens hadden afgedaan.
Alles blijft naast elkaar en door elkaar heen bestaan. Van buiten af lijkt het wel een
onoverzichtelijke rommelplaats: alsof - voor de storm - alles bijeen wordt gegaard
wat nog enigszins bruikbaar is: mensen, dieren, gevoelens, herinneringen. Voor we
met z'n allen de Ark instappen. Een grote verzameling rotzooi. Maar ook het begrip
‘verzamelen’ heeft hier geen zin meer. Het is geen hobby en heeft niets te maken
met de bezitsobsessie van het collectioneren; het is een levensstijl. Niet de uniforme
luxe naast de grauwe dagelijksheid, maar de dagelijksheid als pluriforme luxe.
Diversiteit en pluriformiteit maken dat het normbesef wel erg vervaagd, zo al niet
helemaal afwezig lijkt. ‘Moeten’ heeft plaats gemaakt voor ‘mogen’ en ‘kunnen’.
Vooral ‘kunnen’, omdat dit reeds behoort tot de nieuwe, tot nog toe onbetreden
gebieden van de cultuur, terwijl ‘mogen’ (de ‘permissiveness’) toch nog altijd
geïnterpreteerd wordt in het licht van, in tegenstelling tot het ‘moeten’. Want hoe
komt het dat al die verschillende stijlen - in kleur, geluid, gevoelens en ideeën tenslotte zo mooi in elkaar passen en in het heden ingepast kunnen worden? Niet
omdat het ‘moet’, uit een of andere dwanggedachte (per se anders willen doen of
zijn) of uit een averechts normbesef willen behoren tot de norm van de anti-norm),
maar omdat het ‘kan’, uit een gevoel van generositeit (of omdat het ‘nog’ kan: een
‘sauve qui peut’ voor de eindcatastrofe). Sontag heeft dat weer eens heel goed
aangevoeld: Camp is ‘above all a mode of enjoyment, of appreciation, not judgement.
Camp is generous.... Camp taste is a kind of love, love for human nature. It relishes
rather than judges the little triumphs and awkward intensities of “character”’. En het
belangrijkste in deze passus: ‘camp is a tender feeling’. Het verleden wordt omhelsd
met een grote
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generositeit, met een tederheid die des te intenser lijkt omdat ze het omhelsde
eigenlijk nooit gekend heeft.
Waarin bestaat die generositeit, die tederheid? Als je ‘camp’ leeft, wek je
gemakkelijk wrevel, zelfs bij mensen die je graag mogen. Het is alsof ze je verwijten
dat je onkritisch bent, dat je geen oordeel velt over de kwaliteit van de muziek
waarmee je dweept, de vormen waarin je woont, de beelden waarin je zwelgt, de
kleren waarin je rondloopt. Maar van de andere kant zien ze maar al te duidelijk dat
je van alles houdt, en dat je liefde genuanceerd is. Je keuze zal dan wel in een of
ander gecompliceerd anti-systeem passen! In het beste geval gaan ze je liefde
bestempelen als voorliefde, een kwestie van smaak. Maar ook dat is nog een
minimalistische manier om het (angstaanjagende?) keuzeprincipe onder ogen te
zien. Kiezen is namelijk veel meer dan zich door zijn smaak laten leiden. Ik kan ook
mijn eigen smaak kiezen. Om mijn Ik vrij te maken van de tirannie van het Wij van
de goede smaak, van de cultuur, van de norm. Niet om de goede smaak, de cultuur,
de norm, het Wij te verwerpen, maar om ze gedifferentieerder, vollediger,
geschakeerder te maken, een onuitputtelijk Wij. Lijkt dit wartaal? Laat me dan even
Adorno citeren om de richting te verduidelijken: ‘People are incapable of recognizing
2
themselves because they are alienated from each other and from totality’ . Het
gevoel van saamhorigheid, dat een van de hoofdmotivaties is van iedere cultuur,
zal in de nieuwe cultuur niet meer steunen op de herkenning van het gelijke, maar
op een erkenning van het andere. Het nieuwe bindingselement zal zijn, dat iedereen
verschillend, meer verschillend kan zijn. Graag citeer ik hierbij ook wat Ph. Slater
in The Pursuit of Loneliness schrijft over de new culture en nostalgia:
‘The hippie movement, for example, is brimming with nostalgia - a nostalgia
peculiarly American and shared by old-cultures adherents. This nostalgia embraces
the Old West, Amerindian culture, the wilderness, the simple life, the utopian
community - all venerable American traditions. But for the old culture they represent
a subordinate, ancillary aspect of the culture, appropriate for recreational occasions
or fantasy representation - a kind of pastoral relief from everyday striving - whereas
for the new culture they are dominant themes. The new culture's passion for
memorabilia, paradoxically, causes uneasiness in old-culture adherents, whose
future-oriented individuousness leads to a desire to sever themselves from the past.
Yet for the most part it is a question of the new culture making the old culture's
secondary themes primary, rather than simply seeking to discard the old culture's
3
primary theme’ .

2
3

Th. Adorno, Sociology and Psychology, in New Left Review, november - december 1967.
Philip Slater, The Pursuit of Loneliness, p. 109.
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Dit is op een andere manier uitgedrukt wat ik hierboven over de mode wilde zeggen:
uiterlijk misschien dezelfde thematiek, maar ze wordt heel anders beleefd, omdat
er een ander waardensysteem, een andere sensibiliteit onder schuilt.
Nostalgia is op het ogenblik in Amerika al een kwestie van business geworden. ‘It's
this year's thing to write about’ (Gore Vidal). Maar deze geëxploiteerde nostalgia
krijgt natuurlijk een heel andere betekenis: het is, zoals Life en Time in hun
gebruikelijke moraliserende toon schrijven, voor de jongeren een vorm van
escapisme. ‘It is as if they felt cheated for being given their maturity in the sad and
sinister world of the 70's’ (Time). Het is een vervorming, een verbloeming van het
verleden: ‘Nostalgia selects only what is agreeable, and even that it distorts or turns
into myth’ (Time). ‘Nostalgia says: this is how it should have been, this is how it
should be remembered’ (Life). In al dit soort reacties is een zekere wrevel te
bespeuren: de jongeren respecteren en erkennen de geschiedenis niet, ze vluchten
het heden. En dat betekent natuurlijk: ze respecteren onze geschiedenis niet, ze
aanvaarden ons heden niet, ze nemen zelfs onze vorm van nostalgia niet meer:
‘Nostalgia ain't what it used to be’.
Met die nostalgia van de jongeren valt dan ook niets anders te beginnen dan er
voorlopig maar geld uit te slaan. ‘Clearly, nostalgia means money’ (Time).
De jonge mensen tussen de twintig en de dertig vormen de eerste generatie die
opgegroeid is en blijft zweigen in een onophoudelijke stroom van relicten en
documenten uit vorige tijden. In een gelegenheidsstukje naar aanleiding van de
herdenking van Hiroshima (augustusnummer 1970) heb ik het daar al eens over
gehad. In een onuitputtelijke variëteit aan memorabilia uit voorbije tijden leven wij
als het ware nog met de beelden, de geluiden, de dromen, de feiten, de hele
mentaliteit van de jaren twintig, dertig of veertig. We snuiven die op in films, kranten,
platen, magazines, voorwerpen, kleren. Het bestaat allemaal nog; het bestaat
allemaal opnieuw, inclusief de aura errond: een overdaad aan restanten, een
onmogelijk te sorteren chaos van geschiedenisfragmenten, belangrijke en
onbelangrijke door elkaar heen. En dat is het juist wat bijvoorbeeld Time en Life
stoort: dat wij geen selectie maken tussen dat wat tot de Geschiedenis behoort en
dat wat gewoon verleden is. Wij zijn geen geschiedschrijvers meer. Verleden en
heden schuiven wij ineen. Zoals Staughton Lynd, de historicus van Yale, schrijft
over de taak van de historicus vandaag: ‘Historical past and the
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existential present’: ‘Willy-nilly I was functioning as therapist in addition to historian;
in reporting the past I turned it, wether I wished it or not, into a medium for the
4
discovery of personal identity’ .
Enerzijds een overdaad aan levend feitenmateriaal, anderzijds het gevoel helemaal
geen verleden meer te hebben. ‘Hitler-connais-pas’ is voor mijn generatiegenoten
een werkelijkheid. Voor mijn ouders betekende traditie nog iets: een eetservies was
familiebezit, er was een geschiedenis aan verbonden. Voor mij is zo'n servies
nostalgia geworden: een voorwerp uit het verleden, maar zonder verleden; alleen
actualiteit. Wereldvreemd, zoals zo vele dingen in deze wereld en de oude cultuur
vreemd zijn. Voor oudere mensen daarentegen heeft het verleden iets sacraals, het
is iets waar ze veel over spreken, waar ze veel naar refereren, maar waar ze eigenlijk
altijd omheen lopen, dat ze nooit existentieel in het heden weten in te passen. Het
hangt daar ergens. Aanwezig door zijn sterke afwezigheid.
Vele jaren na Gone with the Wind werd van deze film een soort tegenhanger
gemaakt, Raintry Country, ook over de Amerikaanse Burgeroorlog. Een saaie film,
werd gezegd, de paternalistische en patriottische cliché's dropen er zo van af. Maar
ik was vertederd. Zo het gevoel van: ‘Ja, dat ken ik. Dat herken ik’. Dat Amerikaanse
verleden is natuurlijk niet het mijne, het heeft niets te maken met mijn werkelijkheid.
En toch betekent die Civil War, die ik ken via de beelden en mythen van een
filmesthetiek, voor mij veel meer dan bijvoorbeeld 1914-'18 of 1940-'45. Of dan
bijvoorbeeld het feit dat ik een Vlaming ben. De socio-culturele emancipatie die mijn
ouders hebben doorgemaakt en die ze mij, al dan niet nadrukkelijk, bewust of
onbewust, hebben overgeleverd, werd in mij niet ‘opgelost’, is irrelevant gebleven.
‘Hitler-connais-pas’. Ik kan er niets mee doen, mij er niet tegen verzetten, het ook
niet aanvaarden. Mijn wortels zitten elders. In de diepvrieskamers van de
Amerikaanse mythologie.
Identificatie met onze eigen geschiedenis lijkt moeilijk, onmogelijk,
onaanvaardbaar. Omdat men ze moeilijk, onmogelijk, onaanvaardbaar heeft gemaakt.
Het enige wat ons overbleef was dat verleden op te nemen in de esthetische
fragmenten ervan: als filmmythologie, als camp of nostalgia. En zo zie je dat nostalgia
eigenlijk weinig te maken heeft met heimwee naar wat voorbij is. Er is helemaal
geen behoefte om in het verleden te leven; wel om met de overblijfselen van het
verleden nù te leven.
Identificatie met het verleden heeft geen belang meer (of is het identificatie met
de Vader?). Zo weinig belang, dat we ook geen behoefte meer hebben

4

The Dissenting Academy, ed. Th. Roszak, Pelican, London, 1969, p. 90.
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om onze relatie met het verleden in negatieve termen te omschrijven (vader-loos,
zoals Mitscherlich het nog uitdrukte). Er is geen plaats meer voor zulke dualistische
terminologie.
Een vriend van me is gefascineerd door een mooi gezegde van Ho Tsji Minh: ‘Oublie
ta mélancolie’. Hij snapt het niet zo goed, maar het contrast tussen de melancholie
en de revolutie trekt hem aan.
Voor Susan Sontag was camp een esthetisch verschijnsel. ‘The first sensibility,
that of high culture, is basically moralistic. The second sensibility, that of extreme
states of feeling, represented in much contemporary ‘avantgarde’ art, gains power
by a tension between moral and aesthetic passion. The third, Camp, is wholly
aesthetic’. Zij zag toen nog niet in dat deze esthetiek wel degelijk kon uitgroeien tot
een ethiek (al gebeurde dat al bij Oscar Wilde) en dat deze esth-ethiek een politieke
draagwijdte kon krijgen. Edgar Morin zou in zo'n geval de termen ‘politique’ met
‘ethique’ verbinden in een neologisme als ‘pol-éthique’.
Zo krijgt het ‘oublie ta mélancolie’ van Ho Tsji Minh een heel speciaal reliëf. Het
pleit, geloof ik, niet voor een negeren van de melancholie, van het heimwee naar
een verleden dat we nooit gekend hebben (Talleyrand: ‘Qui n'a pas vécu les années
avant la Révolution ne peut comprendre ce qu'est la douceur de la vie’), maar voor
een andere beleving ervan. Het wil het verleden bruikbaar maken in het heden, áls
nostalgia: van het heimwee een ‘polethiek’ maken.
Er is een heimwee naar het verleden, maar ook een heimwee naar een betere
toekomst. Het ‘Moskou, Moskou, Moskou’ van De Drie Zusters van Tsjechov. Maar
verschilt het ene zoveel van het andere? Laten we terugdenken aan de goeie ouwe
tijd, of laten we een betere toekomst afwachten: als die goeie ouwe tijd en die betere
toekomst irrealiteiten blijven, niet in het heden werkzaam kunnen zijn, hebben ze
weinig betekenis en draagkracht. Haal je ze daarentegen binnen in het nu, ga je
bewust beleven wat er van het verleden nog te beleven valt (of wat in de toekomst
mogelijk wordt), dan wordt de irrealiteit ineens werkelijkheid en kun je er het heden
mee vormen en transformeren. Dan wordt de esthetiek een polethiek.
We spreken altijd de taal van de wereld waarin we leven. Ook als we pogingen
doen om nu reeds in de wereld van morgen te leven, blijven we voor een groot deel
de verkeerde taal hanteren. Dat is de dubbele betekenis van nostalgia: enerzijds
een modeverschijnsel, volledig passend in of aangepast aan de oude cultuur, een
bevestiging van alles wat we door en door kennen; anderzijds een van de tekenen
van de nieuwe levensstijl, een van de doorbraakpogingen van de new culture.
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Samen lekker naar de bioscoop
Dirk Lauwaert
1.
Dat de commerciële film in een crisis verkeert, is geen nieuws, maar een cliché.
Dat wordt al minstens tien jaar gezegd. Maar al die tijd heeft men die crisis
beschreven als een ziekte waarvan een diagnose gemaakt, waarvoor remedies
gevonden moesten worden. Men wilde de crisis wegwerken. Maar wegwerken naar
welke normaliteit? Waar wilde men naartoe? Het is duidelijk dat men ‘terug’ wilde:
terug naar het Amerikaanse classicisme, terug naar een evenwichtige, harmonische
situatie.
De film is door deze crisis fundamenteel aangetast; ondanks voortdurend bijsturen
en dokteren heeft men ‘de cinema’ niet kunnen redden. Er worden nog steeds films
gemaakt, maar ‘de cinema’ bestaat niet meer.
Slechts via een voortdurend terre à terre contact met de bioscoop-situatie (sfeer
in een zaal, aard van de filmpromotie, reacties van het publiek, dagbladkritiek, enz.)
krijgt men een volledig beeld van de breuk in de commerciële film. De crisis van de
film is uiteindelijk een crisis van zijn maatschappelijke functie.
Het zoeken naar een nieuwe functie en een nieuw evenwicht duurt nog steeds
voort. Daarin kan de filmkritiek een rol spelen op twee manieren: ze kan proberen
aan de rand van die evolutie stabiele mijlpalen uit te zetten, zodat men greep en
zicht krijgt op de evolutie; ze zou ook kunnen proberen het crisisbeeld als zodanig
te beschrijven, met al zijn peripetieën en verplaatsingen, een dynamisch beeld dus.
2.
Reflectie over film werd tot nog toe bepaald door de Franse naoorlogse kritische
school rond de Cahiers du Cinéma en André Bazin. Voor deze school was de
Amerikaanse film de synthese, het hoogtepunt van de geluidsfilm. Nu kan men deze
periode van ongeveer 20 jaar (van de jaren veertig tot het begin van de jaren zestig)
omschrijven als een klassieke periode. De Amerikaanse commerciële film werd
beschreven met termen als ‘auteur’ en ‘genre’, termen die als functie hebben
materiaal te classifi
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ceren, te ordenen. De Franse school maakte een taxinomie van de films van haar
tijd. Dat was een bruikbaar uitgangspunt: die films waren immers ‘klassiek’ in deze
zin, dat zij een aantal grenzen en spelregels aanvaardden waar men niet buiten
ging. De Amerikaanse film was een gesloten universum waarbinnen een van de
belangrijkste bronnen van creativiteit en actualisering het principe van de variatie
was. Het populaire beeld van de cinema (zoals dat te vinden was in ciné-revue
bijvoorbeeld) werd bepaald door stars. Naast de variatie vormden zij de tweede
belangrijke bron van interne vernieuwing van het gesloten universum. ‘Stars are
one of the great strenghts of the American cinema. For the use of the star always
implies openness and potentiality, while even the best character acting implies the
1
closing off of potentialities, the straitjacket of a fixed role’ .
Filmkritiek als classificatie, als taxinomie, als verzamelingsactiviteit (bijvoorbeeld
schrijven over ‘de western’) is een fascinerende activiteit. Je kunt een aantal
verschijnselen inzichtelijk maken, je kunt verbanden en relaties laten zien (constanten
bijvoorbeeld in de persoonlijke stijl van een cineast of van een
produktiemaatschappij). Maar deze techniek is niet in staat de dynamiek van de
verandering te vatten. Zij kan geen analyse geven van een crisis-evolutie. Zij blijkt
ook machteloos om de spanningen en verhoudingen aan te duiden tussen het
universum van de Amerikaanse commerciële film van 1940 tot 1962 en de diverse
andere terreinen waarop de amusementsindustrie verder heeft gebouwd: de
overvloedige produktie van B- en Z-films (de films van Roger Corman bijvoorbeeld
en de American International maatschappij waarvoor hij werkt), de kwantitatief
belangrijke serieproduktie voor de televisie, de produktie van het buitenland, de
marginale films (politieke films, underground), de semi-commerciële films (de ‘jeune
cinéma’ van vier, vijf jaar terug), de filmgeschiedenis.
3.
In de maanden maart en april werden in het Filmmuseum te Brussel ‘jonge en
onuitgegeven’ films geprogrammeerd. Dat ligt in het onmiddellijke verlengde van
initiatieven als het Festival van Pesaro, dat er enkele jaren lang in slaagde een goed
festival te zijn door alleen maar debutantenwerk te vertonen. Vier, vijf jaar geleden
was deze ‘second wave’ van de film het belangrijkste feit in de hele filmsituatie. De
technische en stilistische verworvenheden van de ‘nouvelle vague’ werden in Italië,
Zwitserland, Tsjechoslovakije.... toegepast en gebruikt. Maar de films die in Brussel
te zien waren, maakten duidelijk hoe fundamenteel het verschil is tussen deze
‘second wave’ en de oorspronkelijke ‘nouvelle vague’. Deze laatste startte

1

Monogram, april 1971. p. 3.
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in een steriele Franse context én steunde ideologisch en emotioneel op de
Amerikaanse film. De Franse nouvelle vague citeerde de Amerikaanse film, bekeek
Frankrijk door de bril van de States, schoof over de Franse realiteit het
interpretatiemechanisme van het Amerikaanse realisme. Juist deze culturele
confrontatie, deze décalage, deze kunstmatige collage, maakte de nouvelle vague
belangrijk. De jonge films van nu daarentegen zijn ‘zomaar’ films. Zij steunen op
geen enkele traditie: de Amerikaanse traditie is immers uitgestorven, voor de jonge
filmmakers en voor hun publiek heeft zij alle actualiteit verloren. Zij kan hoogstens
nog een museumtraditie worden, zij is geen beleefde traditie meer.
De nouvelle vague hanteerde de iconografie van de Amerikaanse film (denk
bijvoorbeeld aan Bande à Part), gebruikte de dramatiek en de basiscontradicties
van de Amerikaanse film en vernieuwde daarmee de visie op de Franse (Europese)
samenleving en cultuur. Maar zonder dit leesrooster en zonder deze interpretatiecode
staan de mensen van de ‘jonge film’ machteloos. Zij moeten ieder voor zich een
eigen kader, een eigen ideologie, een eigen iconografie opbouwen. Het is dan ook
niet te verwonderen dat zij haast allemaal het slachtoffer worden van het pittoreske
en het modieuze. De jonge Italiaanse film (Carmelo Bene, de school van Pasolini)
is hier een pijnlijk en triviaal voorbeeld van.
4.
Een van de fenomenen die het duidelijkst laten zien waar de crisis in de
commerciële film te situeren is, is de Italiaanse western en de invloed die ervan
uitgaat. Niemand neemt de Italiaanse westerns ernstig, zoals hij een film van Ford
of Peckinpah ernstig neemt. Maar desondanks hebben de Italiaanse westerns een
aantal verschuivingen bewerkt die nauwelijks te overschatten zijn. Niet zozeer het
feit dat er Italiaanse westerns gemaakt worden, is belangrijk, maar de invloed die
hun succes heeft gehad op het geheel van de industrie, op de promotie-techniek
(het beeld dat de industrie van zichzelf wil geven) en op het publiek. Zij vormen de
‘Lumpen-cinema’ van Italië. Zij lossen de horror- en peplum-produkties af die vroeger
in de studios van Cinecitta aan de lopende band werden vervaardigd. Ze staan op
eenzelfde niveau als de derderangsprodukties van de Amerikaanse filmindustrie,
die serials maakt voor de televisie of bijprogramma's voor provinciebioscoopjes.
Het kenmerk van dit soort cinema is dat er niet over gesproken of geschreven wordt,
dat er alleen maar (in alle stilte) geld mee wordt verdiend. Het is ‘film-industrie’ bij
uitstek en staat als zodanig helemaal in het teken van de herhaling, de vervalsing,
het fetisjisme.
Tegenover deze Lumpen-cinema staat de eigenlijke commerciële film: de films
die een stem krijgen via de filmkritiek en via een gerichte publiciteit,
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de films die in de verbeelding van het publiek een duidelijk geformuleerde werking
hebben. Het zijn films die spreken, terwijl de Lumpen-cinema de cinema is van de
sprakeloosheid. Niet zonder reden primeert in de Lumpen-cinema de irrationaliteit:
de angst (horror-movies), het wonderbaarlijke (voorhistorische films), het exotische
(historische films), het geweld, de ongearticuleerde erotiek (porno-films).
5.
De huidige evolutie van de western en van de commerciële film in het algemeen
wordt gekenmerkt door het vervagen van de grenzen tussen de verschillende
culturele en ideologische niveaus. De sprakeloze Italiaanse westerns worden naast
de Amerikaanse westerns vertoond, ze leiden niet langer een verborgen bestaan
in derderangsbioscopen; ze worden door de kritiek ernstiger genomen dan ooit
tevoren met een derderangsproduktie gebeurd is. Dat wil niet zeggen dat de
Italiaanse western beschouwd kan worden als een volwaardig genre, vergelijkbaar
met de Amerikaanse film: het blìjft Lumpen-cinema. Maar de kritiek heeft er oog
voor gekregen dat er zo iets als Lumpen-cinema bestaat.
Het overheersen van de irrationaliteit in dit soort film gaat gepaard met het
ontbreken van een ideologische substantie. De Lumpen-cinema mimeert de
fundamentele gevoelens en problemen van zijn publiek: angst en onzekerheid, maar
hij maakt die angst en onzekerheid niet doorzichtig en begrijpelijk. Daarentegen
wordt de middle-class cinema gedragen door een duidelijke ideologie. Het zijn films
waarin men zin en betekenis kan erkennen, films die waarden verdedigen,
gedragingen objectiveren, kritiek leveren, ironiseren, afstand nemen. De middle-class
cinema (de klassieke Amerikaanse commerciële film) heeft een pacificerende taak:
hij verzoent de protagonist (het publiek) met de gebreken van de samenleving. Een
drama of een komedie plaatst de protagonisten steeds in een context waarbinnen
hun conflict opgelost kan worden (denk bijvoorbeeld aan Patton). Dat is een
fundamenteel andere aanpak dan die via de mimesis van de angst en de irrationaliteit
waartegen geen waarden, geen idealen en geen beschaving worden geplaatst.
6.
Het Amerikaanse genre- en star-systeem maakte de bioscoop-film ‘herkenbaar’.
De filmpubliciteit en promotie konden inspelen op een grote dosis voorkennis die
men bij het publiek kon veronderstellen. De verwachtingen van makers, producenten
en publiek konden elkaar ontmoeten. Dat maakte van het bioscoopbezoek een
vertrouwde activiteit en van filmproduktie een relatief voorspelbare industrie. Het
verval van dit systeem bracht een crisis
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teweeg in de industrie, die plotseling niet meer volgens de oude regels bleek te
kunnen werken en er niet meteen nieuwe voor in de plaats had. De filmindustrie is
meer dan ooit een onzeker bedrijf, een gokspel, een beursspeculatie geworden.
Wie de techniek van de huidige filmproducent en verdeler wil analyseren, kan in de
meeste gevallen volstaan met een beschrijving van de verleidingstechnieken, de
retoriek, de listen van de speculant.
Eén van de meest gebruikte technieken van de moderne filmpromotie is het
creëren van ‘gebeurtenissen’. Satyricon van Fellini, Peau d'âne van Demy, Love
story van Hiller, Soldier Blue van Nelson: het zijn allemaal nieuwe evenementen,
die je moet gezien, die je vooral meegemaakt moet hebben. Meer dan ooit is het
‘gerucht’ dat er omheen gemaakt wordt, bepalend voor een film. Vroeger kon rond
een film niet zo'n gerucht worden gemaakt: een detective-film was immers een
detective en een western een western; er waren geen onderdelen van een film die
konden losgemaakt en geëxploiteerd worden: het was alles of niets.
Een variante van de gebeurtenis-promotie is de promotie van een film als een
‘personal statement for you’; Rio Lobo van Hawks bijvoorbeeld werd aangekondigd
met de tekst: ‘Dit zou wel eens de western kunnen zijn waar U van houdt’. Vroeger
maakte de filmindustrie zelf haar publiek: ze maakte western-amateurs, starfans,
amateurs van komedies. De mensen werden gemanoeuvreerd door de industrie.
Nu daarentegen oriënteert de industrie zich steeds meer op feitelijke verschillen in
het potentiële bioscoop-publiek. Zo speelt de Amerikaanse film heel sterk in op het
generatieconflict: er worden films gemaakt voor rustige (bange), gevestigde lui én
films voor de rebelse jongeren. De films spreken je aan in de tweede persoon,
cabotineren met je, ironiseren de tegenpartij, betrekken je in de film door middel
van subtiele of grove terzijde's. Dat gebeurt in Woodstock en in Tribes, in Easy Rider
en in Joe, maar het gebeurt ook in de films van en met Wayne, in de komedies met
Ingrid Bergman, in de komedies met Barbara Streisand.
7.
De televisie vertoont geregeld oudere bioscoop-films. Dat heeft verregaande
gevolgen niet alleen voor de manier waarop naar televisie wordt gekeken (al was
het maar dat je in de televisie nooit de actueel-modieuze film ziet, maar de film die
vijf, zes jaar achterop ligt; al was het maar dat in die vijf, zes jaar de approach van
een story en van een personage totaal is veranderd), maar ook voor de manier
waarop je naar film kunt kijken. Film krijgt een verleden, een geschiedenis, een
evolutie. Film is veranderlijk. Tot nu toe was de filmgeschiedenis voor het grote
publiek een ontoegankelijk
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terrein. Enkelen kenden een reeks namen en titels of de ‘tien grootste films van de
geschiedenis’. Bovendien was die geschiedenis bijna uitsluitend een archeologie.
Wie aan filmgeschiedenis dacht, dacht meteen aan de stomme film, nooit aan films
van tien of vijftien jaar terug. De films die nu in de televisie komen, zitten dicht bij
onze actualiteit. Daardoor wordt zichtbaar dat geschiedenis niet identiek is met
terugblik, maar dat geschiedenis nu gebeurt.
De commerciële cinema in zijn klassieke periode zou er nooit aan gedacht hebben,
dingen uit de oude doos opnieuw op de markt te brengen. Jarenlang is hij er aldus
in geslaagd, zijn evoluties in smaak en stijl, in kledij en techniek verborgen te houden.
Verschuivingen waren er natuurlijk, maar dat waren minuscule verschuivingen. In
Two Sisters van Gore Vidal wordt dat beschreven: ‘Realiseer je je wel dat er nog
nooit een film van Murray Morris is afgekeurd? En toch heeft iedere film van Murray
Morris nieuw terrein opengebroken. Herinner je je het gebruik van het woordje
‘bloedheet’ in Liefde op de post Finland? Het was Murray Morris die dat woord voor
het eerst op het scherm bracht, en in volmaakt goeie smaak, volkomen natuurlijk
uit de samenhang oprijzend...’. Deze mechanismen zijn nu opzij geschoven. Het
was hun bedoeling, verborgen te blijven, maar nu zijn ze ontmaskerd.
8.
Bij elke beschrijving van de crisis van de film zou men er zich bewust van moeten
zijn dat film veranderd is, dat de oude cinema definitief is afgeschreven. Niet alleen
de films afzonderlijk en de filmindustrie als produktie-orgaan zijn gewijzigd, maar
vooral het publiek en de structuur van de amusementswereld (televisie, grote rol
van de muziek, alle vormen van tegen-cultuur) zijn veranderd; onze hele samenleving
en cultuur (gekenmerkt door het kapitalisme) verkeren in grote onzekerheid over
zichzelf. De commerciële film van de klassieke periode en voor de middle class
kwam tegemoet aan een simpele behoefte: erkenning, inventaris, bevestiging van
een moraal, een maatschappij, een geschiedenis. De commerciële films van
tegenwoordig proberen verschillende, tegenstrijdige behoeften te bevredigen: het
verlangen naar ontmythologisering, het verlangen naar traditie, het verlangen naar
nieuwe mythen. Deze tegenstrijdigheid betekent tenslotte dat onze samenleving
gewoon niet meer weet wat zij moet verlangen, welke haar echte en welke haar
schijnbehoeften zijn, welke samenleving en moraal zij wil. Niemand zal hierop een
antwoord vinden in de bioscoop. Hoogstens zie je er de verwarring door een
vergrootglas, maar beslist geen oplossingen. Films van nu zijn dan ook altijd
ontzettend frustrerend. De bioscoopganger moet dus dezelfde gokspeler en
beursspeculant
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worden in zijn bioscoopbezoek als de filmproducent. Het is zeker geen tijd om een
nieuwe filmgeneratie te verwachten of een nieuwe film-mentaliteit er bij de mensen
in te krijgen. De mensen die naar de bioscoop gaan, voelen alsmaar meer aan dat
zij dat vooral uit gewoonte doen, steeds minder uit overtuiging.
De filmmakers weten dat zij het met de escalatie van ‘gebeurtenissen’ en de
inertie van de bioscoopganger moeten stellen. En dat besef maakt hen soms erg
boosaardig. Vandaar dat agressiviteit het basisgevoelen is geworden in de bioscoop:
tussen scherm en toeschouwer is de speelse medeplichtigheid verdwenen; die heeft
plaats gemaakt voor uitdaging, chantage, bluf en bedrog. In de donkere zaal voel
je je als toeschouwer ontzettend eenzaam en besef je meteen hoe alleen de film,
daar voor op het doek, wel is. Le roi est nu. De film is naakt.
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Identiteit als taboe
De biografische waarheid achter Michel de Ghelderodes masker

Carlos Tindemans
‘C'est un timide. Il a un regard amical et des gestes de chanoine. Il parle
d'une voix prudente. Son pas n'est pas sonore. Il s'excuse volontiers et
a toujours peur de déranger. C'est peut-être pour cela que ses pièces
sont retentissantes et qu'elles ressemblent souvent à un coup de poing’.
Th. Fleischman
Op 12 juli 1930 ontving Adémar Adolphe-Louis Martens officieel de toelating om
zich voortaan de Ghelderode te noemen, Adémar voor de burgerlijke stand, Adolphe
voor zijn familie, Michel voor zijn lezers en vrienden. Deze veelheid aan namen
tekent de persoon van de toneelauteur Michel de Ghelderode (1898-1962) volledig.
Hij heeft een leven vol geestelijke en lichamelijke pijn besteed aan ingenieuze en
meestal geslaagde pogingen om zich voor de anderen te verbergen. Zijn
naamsverandering (inclusief het avontuur om voor zijn fictieve identiteit een
stamboom te achterhalen met de nodige ingrediënten waaruit zijn immanente karakter
voorgetekend zou blijken) is wellicht de meest spectaculaire onderneming in zijn
uiterlijke leven; veel belangrijker voor zijn bestaan en betekenis als dramatisch
auteur zijn echter zijn talrijke inspanningen om corrigerend in zijn eigen biografie in
te grijpen, een vreselijk verstrengeld net van mystificaties en falsificaties te breien,
voortdurend de breuk met de natuurlijke omgeving af te dwingen, om uiteindelijk
ook uiterlijk te komen tot de erkenning van wat hem maatschappelijk werd geweigerd:
zijn schrijverschap. Martens is zijn gezicht geweest, de Ghelderode zijn masker.
Als de Ghelderode heeft hij laattijdig zijn reputatie gehonoreerd gezien, als Martens
was hij nagenoeg in de dossiers verdwenen. Omdat echter deze relatie tussen
burgerlijke onechtheid en auteursoprechtheid als sleutel dient te fungeren voor de
finale evaluatie van zijn dramatisch oeuvre, heeft thans Roland Beyen, hoogleraar
van de Universiteit te Leuven, een reconstructie gewaagd van deze Pirandelliaanse
1
figuur .
Biografische documentenverzamelingen van de Ghelderode bestaan; in

1

Roland Beyen, Michel de Ghelderode ou la hantise du masque. Essai de biographie critique,
Bruxelles, Palais des Académies, 1971, 538 pp..
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lange series interviews en eigen herinneringen heeft hij telkens weer opheldering
gebracht in leven en werk. Beyen stelt echter vast dat, geconfronteerd met simultane
bronnen, deze versies doorgaans onjuist uitvallen. Het is niet het geheugen van de
Ghelderode dat hem, vaak vele jaren na de feiten, in de steek laat; het blijkt een
opzettelijke behoefte te zijn om de waarheid geweld aan te doen. Daarom zijn Les
Entretiens d'Ostende, dat vereerde testament, niet alleen onbetrouwbaar in de
details en in de essentie; veeleer spreekt er de absolute wil uit om achteraf het leven
en de kunst anders te doen verlopen dan wezenlijk is gebeurd. De Ghelderode heeft
niet alleen in zijn theater het masker gehanteerd als universeel levensmechanisme,
ook in zijn privé-leven heeft hij, waar achteraf nog enigszins mogelijk, de waarheid
ingeruild voor een masker. Meteen kan de vraag niet meer ontweken: welke van
deze twee identiteiten is nu de echte geweest? Wie een ouderwetse biografie
verlangt, zou op zoek dienen te gaan naar de integere waarheid; wie het biografische
element beschouwt als niet volkomen irrelevant bij de doorlichting van een artistiek
oeuvre, kan uit de dialectiek van gezicht en masker enkel die impulsen aantonen
die fundamenteel uitvallen voor de interpretatie van het werk. Beyen waagt zich
bijgevolg niet aan een integrale dossierzifterij, maar exhumeert, uitsluitend uit hoofde
van het te analyseren oeuvre, de basisgegevens die thematisch en compositorisch
relevant blijken.
Beyen vermijdt het, voor de Ghelderodes verbeten inspanningen de term
pathologisch te gebruiken. Toch wijzen vele symptomen in deze richting. Een kind
met wilde verbeelding en zwakke gezondheid, onaantrekkelijk en angstig,
teruggetrokken en moedergeobsedeerd, bijgelovig en vaderschuw, ontwikkelt hij
vroeg alle verschijnselen van een oedipale obsessie en deze zullen, nauwelijks
gesublimeerd, zijn hele levensloop en artistieke creativiteit blijven beheersen.
Narcisme en mythomanie als constanten. Zo bant de Ghelderode uit zijn
rijpingsperiode de figuur van Julien Deladoès weg, een zonderlinge Brusselaar,
amateur-dadaïst met veel zin voor het naïef-groteske, van wie hij de
marionettenkoorts heeft geërfd. Zo goochelt de Ghelderode megalomaan met tochten
over de zeven wereldzeeën (zou hier het voorbeeld van Camille Poupeye, vriend
en criticus, niet meewerken?), terwijl Beyen chronologisch weet aan te tonen dat
hij niet eens de haven uit is geweest. Zo ‘ontdekt’ de Ghelderode een onbekend en
mensenschuw poëet, Philostène Costenoble, om zichzelf, in veiligheid gebracht
door het pseudoniem van een niet-bestaand auteur, in de artistieke opinie te kunnen
testen.
De Ghelderodes relaties met het Vlaamse Volkstoneel, in de geschiedschrijving
wierokerig behandeld, brengt Beyen tot hun ware proporties terug. Opportunisme
en dubbelzinnigheid leiden tot conflicten. Nooit is hij de
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Elisabethaanse auteur geweest die op bestelling voor zijn reistroep schrijft. Nooit
heeft hij zich om de regie en aankleding zorgen gemaakt, niet eens de repetities
meegemaakt. Het publiek van het Vlaamse Volkstoneel boeide hem niet; alleen de
reacties te Brussel, in zijn francofoon milieu, hielden hem in spanning. Nederlands,
waarmee hij als typisch verfranst Brusselaar al niet vertrouwd was, heeft hij er nooit
bij geleerd.
De gezondheid van de Ghelderode is een vitale factor in zijn persoonlijkheid. Al
vroeg is zijn aanleg tot hypochonder evident, maar als vanaf 1936 zijn neurotisch
astma acuut wordt, blijken ook de narcotica invloed uit te oefenen op zijn verbeelding.
Om den brode (zijn stukken blijven immers, na het avontuur met het Vlaamse
Volkstoneel, onopgevoerd) werkt hij tijdens de bezetting mee aan de Belgische
radio; meestal zijn het onschuldige mijmeringen, maar af en toe breekt zijn rancune
los tegen alles wat Belgische maatschappij is, niet uit ideologische motieven, maar
omdat België hem als literator miskend heeft. Hij zal het bij de bevrijding zwaar
betalen: verlies van zijn betrekking (die onooglijke baan als gemeenteklerk te
Schaarbeek, nogmaals een aanleiding tot traumatische verzuring), achteruitgang
van zijn gezondheid, humeurigheid, moedeloosheid, doodsverlangen. Tot, in 1947,
Frankrijk hem ontdekt en hem, met een aantal schandaalsuccessen, inlijft bij de
grote dramaturgen van deze eeuw. En daar zal hij, als de tekenen niet bedriegen,
denkelijk wel voorgoed thuishoren.
Beyen heeft zich uiteraard niet tevreden gesteld met puinruimen; de troost, ergens
een feil te ontdekken bij een publiek personage, is wel erg schraal. Hij heeft bijgevolg
getracht, nogmaals op basis van de voorradige documenten (hij heeft zowat 4000
onuitgegeven brieven geraadpleegd, naast volledige agenda's en dagboekbladzijden,
die het mogelijk maken de werkelijkheid te reconstrueren uit de fictie), enkele
fundamentele opstellingswijzen van de Ghelderode te omschrijven.
Achter de lof van de eenzaamheid en het artistieke eremietendom, bijgevolg
achter het kankeren tegen de sociale gedragswijzen van de maatschappelijke mens,
verbergt zich een enorme behoefte aan affectiviteit, gevoed door een ziekelijke
schuchterheid en opgeblazen tot in de buurt van de vervolgingswaanzin. Als de
Ghelderode als maatschappelijk wezen tekort is geschoten, wijst dit op een absoluut
gebrek aan zelfvertrouwen. De oorzaken hiervan zijn talrijk: door de vader
verwaarloosd en bedreigd kind (althans naar zijn indruk), beschimping door zijn
klasgenoten, de vele mislukkingen (school, conservatorium, leger, onderwijs,
administratie, literair cenakel). Tegelijk wijt Beyen deze labiliteit aan lichamelijke
oorzaken: gezondheid, uitzicht (hij werd geobsedeerd door zijn lelijkheid),
waarschijnlijk ook impotentie. En dus zoekt hij een leven lang te compenseren:
zichzelf niet willen kennen, zichzelf dus anders voorstellen dan hij pertinent weet te
zijn,
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sociaal contact vermijden, bijgevolg bestaan in briefwisseling, zonder levend contact,
met alle soorten maskers vrijuit ter beschikking. Dat vangt echter de frustratie niet
op, en die poogt hij weg te werken met geweld, voornamelijk verbaal geweld. Dat
waar hij (mentaal en fysisch) niet bij kan, verschopt hij. Poseren als misantroop,
minderwaardigheidscomplex maskeren. Daarom wijst hij de vrouw als wezen af,
terwijl hij van de andere kant haar idealisering suggereert. Daarom staat hij een
aristocratie voor en verwerpt hij de democratie, omdat sociale gelijkheid zijn
kastedroom als individu in de weg staat. Deze constante zelfverdediging doet hem
in ieder individu een vijand, een bespieder en belager zien, een ‘inquisiteur’ vooral
bij de Joden en de Amerikanen.
‘La Flandre est un song’, heeft hij geschreven. Dat is in de letterlijke zin juist.
Vlaanderen is voor hem geen maatschappelijke realiteit, het is een poëtisch reservaat
waarin hij de onzekerheid van de tijd ontvlucht. Zeker heeft hij ook enkele onconcrete
nationalistische dagdromen gekoesterd; als hij zich tijdens de oorlog tot de Duitsers
wendt, van wie hij een autonome politiek tegenover Vlaanderen verwacht, dan
gebeurt dat meer tégen België, het officiële, dat hem alsmaar verwaarloosd had,
dan vóór Vlaanderen. Vaag-christelijk opgevoed, in een katholieke instelling
geschoold, weigert de Ghelderode in 1924 een kerkelijk huwelijk. In zijn werk staat
de Kerk als een onverdraagzame, schijnheilige kolos, slaaf van het kapitalisme,
heraut van een benepen seksualiteitsmoraal. Beyen beoordeelt de Ghelderodes
toenadering tot het Vlaamse Volkstoneel (dat toch militant-katholiek was) als
hypocriet en opportunistisch. Toch blijft hij zijn leven lang op een
sentimenteel-romantische manier katholiek, met kerstboompjes en paaseieren. Als
zijn ziekte toeneemt, treedt de Voorzienigheid in zijn briefwisseling binnen; bidden
(wat hij daaronder ook mag verstaan) doet hij voortdurend. Zo is ook deze religiositeit,
waarnaar de kritische literatuur blijft verwijzen als een structureel kenmerk, een
ontvluchtingspoging, een middel om de existentiële angst te bezweren. Beyen
loochent met name de mystieke onrust die hem telkens weer wordt toebedeeld. De
Ghelderodes gelovigheid blijft kleven aan het volksgeloof en de superstitie, zonder
kerkpraktijk, zonder metafysica. Zijn ‘prêtrophobie’ is slechts een wat bijzondere
vorm van zijn vervolgingswaanzin.
Wat blijft er dus nog over in een leven dat systematisch alle contactmogelijkheden
afwijst of uitschakelt? De kunst, de literatuur, de zelfgecreëerde wereld, het paradijs
van het masker. Nu eens als ideaal, als pastoraal domein waarin alle behoefte aan
agressiviteit uitblijven kan, doorgaans als vluchtheuvel, waarin de surrogaatdromen
potig veroverd of verdedigd worden tegen alle bedreigingen van buiten. De kunst
als zelfverdediging, de kunst als identiteitsverdoezeling, waarin het onbereikbare
taboe van een
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geslaagd maatschappelijk-sociaal bestaan omgezet wordt in een vrijheid van
obsessie, in een wilde tuimeling van vitaliteit, die de dood als metafysische vijand
schaakmat zet. Wat de Ghelderode, resignerend of juist niet, in zijn privé-leven
allemaal als onbereikbaar heeft ondervonden, kan hij in zijn kunstescapisme
triomfantelijk te boven komen. De vlucht levert winst op. De droom alleen houdt
realiteit in. Het masker waarborgt het leven. Wat de Ghelderode in krampachtige
pogingen nooit is geweest in zijn dagelijkse leven, is hij juist wel geworden in zijn
verbeeldingsoeuvre. De echtheid van deze fictie kan echter slechts worden ontdekt
en dus op haar intrinsieke waarde getaxeerd, als het biografische materiaal de
realiteit van deze inspanning aantoont. En precies dat heeft Beyen voor mekaar
gebracht. De biografie niet als waarheid, maar als aanleiding tot dramatische
echtheid. Een magistrale demonstratie van de interactie van mens en werk.
Dit lijvige werk, spannend als een thriller, relevant op nagenoeg iedere bladzijde,
helder en logisch geschreven en gecomponeerd, is bijgevolg slechts een voorstudie
tot het eigenlijke plan: de betekenis van de Ghelderode als dramatisch auteur. Nu
reeds kondigt de auteur aan dat een Bibliographie de Michel de Ghelderode nog
dit jaar zal verschijnen. En dat hij ijverig bezig is met een Etude chronologique de
l'Oeuvre. Allemaal prolegomena voor wat een levenstaak belooft te worden. Reeds
nu tekenen zich een aantal conclusies af.
Wie zijn artistieke ideaal vervuld ziet in een stijlvolle burgerlijke sfeerevocatie,
blijft bij de Ghelderode best weg. Hij is nog steeds één der mede-destructieve
bouwers aan een 20e-eeuwse stijlgeving. Niet in gladde, radde duidelijkheid, maar
in het angstvallige omsingelen van fundamentele houdingen tegenover het theater
als leven, opgevangen in een vervreemdende taal en situering en opgetild tot één
grootse metafoor, in staat aan het theater te geven wat van het theater is: een eigen
leven, een eigen vorm, een eigen dilemma, een eigen zin.
Zoals Joyce zijn Dublin, zo heeft de Ghelderode Vlaanderen uitgebeeld: een
microcosmos die alle facetten van het menszijn weerspiegelt. Slechts heel vaag
blijven de bijbelse plotstutten overeind; overal slingeren fragmenten van een
sadistische karikatuur, van wrede grappigheid en vieze mensjes. Maar ze liggen
allemaal geschikt rond een soort versteven grimas die de aard en de aspiraties van
een volk heeft opgevangen. Grotesk en hypnotisch tegelijk, barok vanwege de
hyperbool en het masker, een concentratie op het zijn in een geconditioneerde
historiciteit; maar meteen daardoor nog altijd geldig, omdat het niet de reactie op
een leefklimaat is geweest, maar de natuur van de mens. Marnix Gijsen's boze
woord over de Ghelderode als ‘Verschaeve in het Frans’ en de Vlamingen als
‘paniekerige onevenwich-
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tigen’ wordt in ieder stuk van de Ghelderode weerlegd en afgestraft, omdat overal
een satanisme opduikt dat lijnrecht terugwijst naar een oerchristelijke
godsdienstigheid, naar een hallucinant spel met de paradox: de Dood is zuiverder
dan het Leven, sterven is overgaan van chaos naar orde, van Duivel naar God.
Daarom moet de Ghelderode tegen zichzelf beschermd worden. Hij is geen
imitatie-Breughel. Het heksensabatterige moet uit zijn theatraliteit weggehouden
worden; de bijbelparafrase kan slechts secundair reliëf verschaffen. De evocaties
van het doodse Brugge van de middeleeuwen zijn van ondergeschikt belang. De
m.i. getemperde rabelaisiaanse lyriek is bij de Ghelderode geen uitdrukkingsvorm,
maar een levensinhoud, het geheime maar enig oprechte leven van iemand die
onder geen voorwaarde ooit een Walter Mitty is geweest. De geïnverteerde, zo al
niet geperverteerde mystiek moet er resoluut uit, liefst niet te vervangen door een
lekensymboliek in Fin-de-Partie-sfeer. Je kunt bij de Ghelderode de Dood niet
demythologiseren; hij heeft de Dood onmeedogend als metafysisch begrip uitgebeeld,
maar tegelijk ook als een eindstreep onder een vitalistische greep naar het zoeken
van een bestaan. De energie van de mens, vaak in hallucinante taferelen aanwezig,
raakt onverbiddelijk gedesintegreerd. In Mademoiselle Jaïre, voor mij zijn meest
gave stuk, vind ik de mens als zingevend moment in de structuur van deze wereld
afgewezen. Alles wat natuur is, komt in verval, deserteert en trekt zich terug uit de
leefbare sfeer. Wat overblijft, is een soort macabere dagsluiting: de mens met zijn
eeuwige, ongedefinieerde hunker, maar tevens zonder heldere bestemming, zonder
erkende opdracht, zonder elementaire zelfkennis.
Dat is een koene gooi naar zinvolheid in deze tijd, zonder historisme of lokale
Hineininterpretierung. En herhaaldelijk zal bij een stuk de vraag opkomen, of de
tekstbasis deze verruimde thesis zonder meer mogelijk maakt. Ik herinner me
nochtans de ook door R. Beyen geciteerde Mademoiselle Jaïre-opvoering door A.
Reybaz' Centre Dramatique du Nord (regie P.-E. Heymann), waar de visualiteit in
de voorstelling een principiële aanleuning bij deze stelling inhield. R. Beyen zelf
heeft elders (De Spectator, 23 nov. 1968, n.a.v. een voorstelling door de Rideau de
Bruxelles) zich geschokt getoond door de afwezigheid van kleur, daar waar de
Ghelderode in zijn toneelaanwijzingen de Boergondische miniaturen aangeeft en
de klemtoon legt op zijn plastische visie. Heymann gebruikte grondkleuren van
humus en bladverval, donkerbruine aardetinten, rottig-groene vlekken op mens en
voorwerp, een navrant gebruik van leder, altijd als suggestie opgelegd, nergens
volumineus en onontwijkbaar. In Beckett-stijl de flarden van vergane menselijkheid:
kruipen langs de grond, mimiek en gestiek geritmeerd volgens de innerlijke
aansluiting van de personages bij de
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grondtoon. Niet toegeven aan de modieuze Artaud-wreedheid en gruwel, maar een
verterende inhibitie, die nu biografisch ook van de Ghelderode blijkt te kunnen zijn.
Ik meen nochtans oprecht dat de dimensie die in deze voorstelling getoond werd,
de Ghelderode ondanks alles vreemd blijft; in wezen is zijn perverterende kracht
toch van een grote optimistische inspiratie die de franjes afwijst om de essentie te
herontdekken. Daarom laat zijn karikatuur geen anecdote toe. Daarom is
atmosferische evocatie slechts pseudo-diepzinnigheid. Daarom kan slechts in deze
grauwheid de erotomanie een wezensdimensie uitmaken. En daarom was in deze
voorstelling de oplossing van de vaak zo moeilijke pathetische passages groots:
een gestrekt gehuil, een gesplitste wanhoop, situatiepathos en spelersafstand, niet
in één beweging maar in twee tijden, één directe textuele, één aansluitend als
reflectie. Alles als constructief zoekprobleem naar een esthetische geldigheid voor
de uitbeelding van een toch wel erg moeilijke de Ghelderode.
En van dit probleem helpt mij de keurige literairhistorische thriller van R. Beyen niet
af. Methodisch én in haar resultaten is deze studie overtuigend. Maar draagt ze
uiteindelijk zoveel bij tot de theatrale verduidelijking van de Ghelderode als de auteur
zich dat lijkt in te denken? Literairkritisch stapelt ze een aantal gegevens op die stuk
voor stuk niet meer weg te praten vallen uit de Ghelderode-exegese. Maar voor de
regisseur en de theatervakman zal niet de biografische aansluiting relevant worden,
maar de immanente betekenis van plot en vorm. Ook, en bij het voortschrijden der
jaren doorgaans zelfs, tegen de historiciteit van de Ghelderode in. Uiteindelijk zal
de Ghelderode slechts een geldig theaterauteur zijn in de mate waarin hij er definitief
in slaagt precies dat te doen waar hij zijn biografische realiteit aan besteed heeft:
een masker te zijn, fysisch en chronologisch te verdwijnen, op te houden als
burgerlijke identiteit. Zoals een personage zegt tot Don Juan, volgens R. Beyen de
Ghelderodes ‘alter ego’: ‘Masqué, tu es vrai’.
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Terzijde
Liturgische teksten
K. Fens
In de poëzie van de zestiende-eeuwse Engelse dichter George Herbert bewonderde
zijn tijdgenoot Richard Baxter vooral het samengaan van ‘Heartwork’, ‘Heaven-work’
en ‘Head-work’. Ik vind dat nog altijd een mooie en eenvoudige aanduiding van wat
de beste van Herberts religieuze verzen zo bijzonder maakt: de dichter als vakman
verliest het nooit van de bewogen religieuze mens, zoals de kenner van theologie
en Schrift de devotionele man niet te veel gemakkelijke kansen geeft. En het
perspectief waarop hart en hoofd in hun samenspel zich richten, is de hemel; achter
bijna elk ‘nu’ komt bij Herbert ‘morgen’ te voorschijn. In sommige verzen uit zijn The
Temple herken je gemakkelijk een leer, maar het zijn de dichter en diens
bewogenheid die de leer levend maken. Iedereen zal bijvoorbeeld in het tweede
vers dat onder de titel ‘The H. Scriptures’ staat, een bepaalde Schriftopvatting
herkennen; de theorie komt hier lyrisch tot leven:
Oh that I knew how all thy lights combine,
Ant the configurations of their glorie!
Seeing not only how each verse doth shine,
But all the constellations of the storie.
This verse marks that, and both do make a motion
Unto a third, that ten leaves off doth lie:
Then as dispersed herbs do watch a potion,
These three make up some Christians destinie:

En dan eindigt het sonnet met de volgende regels, waarin ineens het genoemde
perspectief:
Starres are poore books, & oftentimes do misse:
This book of starres light to eternall bliss.

Of je de uit dit vers sprekende opvatting over de Schrift nu deelt - alle woorden in
het totaal van het boek hebben met elkaar te maken, alles echoot in elkaar en, als
bij de Vaders, je kunt het boek niet open slaan of het gaat over hetzelfde en ook
over de lezer, - ze getuigt in elk geval van een eerbied voor de bijbel die, om maar
eens een net woord te gebruiken, ‘voorbeeldig’ genoemd kan worden. En het is ook
een opvatting van waar-
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uit een der gaafste boeken die in de geschiedenis gegroeid is, het Missale Romanum,
geschreven werd.
Want hoe verkondig je anders de verrijzenis en de bezinning daarop in drie verzen
uit de 138ste psalm, zoals in de introitus van Pasen gebeurt (of gebeurde).
Misschien is bewondering de beste inleiding op verontwaardiging; de laatste wordt
er ook een beetje door getemperd want gerelativeerd, althans het voorwerp van de
woede wordt betrekkelijker. En om de kwaadheid en de troep die mijn woede wekte,
nog een beetje meer te relativeren, citeer ik nog maar even iets bijzonders, ook al
omdat de indruk gewekt zou kunnen worden dat alleen mooi is wat je van verre
haalt. Gedichten hebben het vermogen lang donker te blijven en dan plotseling bij
de zoveelste lezing aan te gloeien. Dat gebeurde mij onlangs bij een klein vers van
cummings, dat naar geest vermoedelijk dichter bij de meesten van ons staat dan
de schriftuurlijke lyriek van de vrome Herbert. Het luidt zo:
no time ago
or else a life
walking in the dark
i met christ
Jesus) my heart
flopped over
and lay still
while he passed (as
close as i'm to you
yes closer
made of nothing
except loneliness

Tussen het bijna overlopende boek van Herbert en hele geslachten voor hem en
nog na hem, en de ‘loneliness’, ook van de dichter, bewegen wij ons. Maar, en nu
word ik maar meteen rechtstreeks, dat geeft niemand het recht, vanuit welke
pastorale bewogenheid ook, met - excuses - zijn poten aan de Schrift te komen.
Men mag wat mij betreft glimlachen om de wetenschappelijke of historische naïviteit
van de man die die Paas-introitus ooit schreef, stijl valt hem met te ontzeggen, en,
vanuit zijn opvatting, visie evenmin. Maar wat willen de barbaren die zich verschuilen
achter een of andere liturgische groepering, Midden onder U geheten, en die met
het etiket ‘experimenteel’ een liturgie voor de paasnacht de wereld instuurden van
het niveau Shakespeare vertaald door Johnny Hoes of Rijk de Gooyer, met muziek
van het Cocktail-trio, zulen we maar zeggen. (Zuid-nederlandse lezers moeten de
namen maar door die van eigen coryfeeën vervangen).
Ik verplaats me nu maar even in de gedachtenwereld van de creatievelingen die
die ‘experimentele’ teksten op hun althans literair en bijbels platgereden geweten
hebben. Kijk, redeneerden ze, dat scheppingsverhaal als in het
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boek Genesis dat is zo oud. Dat komt bij de moderne mens niet meer over, dat
communiceert niet meer bij de huidige mens uit het technologische tijdperk, en zo
zullen er nog wel meer gemeenplaatsen op de tafel van de werkgroep zijn gekomen.
Geef maar hier, zei een pater, of een leek of een lekepater, ik zal dat boek wel eens
herschrijven. Velletje in de machine, je creativiteit laten opkomen en daar rolt een
nieuw scheppingsverhaal te voorschijn. En alles wat ik nu zeg, heeft niets met
gelovig zijn of nietgelovig zijn te maken. Iedereen met nog enige eerbied voor teksten
van een zeer hoog niveau zal hier, al gelooft hij nog zo weinig, in elk geval ook zijn
ogen niet meer geloven. Het gaat zo, ‘Eerste lezing’ staat er boven:
't Was warm, die dag
en God dacht:
Kom, laat ik 'ns wat máken ....
Daarvóór waren er géén mensen,
noch dieren,
er waren géén auto's,
noch bruggen.
maar God had adem,
vruchtbare,
ópwekkende adem
en hij blies een paar keer:
dode stof woei cirkelend op,
kleffe klei smakte van leven
en rotsen zwollen,
zwollen óp uit de aarde.
De stof koos toen maar Gods zijde
en klonterde moeizaam
tot koeien, kippen,
pauwen en mussen.

Ik geloof dat je het scheldtalent van Van Deyssel of Du Perron moet hebben om dit
schrijvend schepsel (en dan is ‘schrijvend’ nog een eufemisme) te pletten. En we
mogen dan allemaal tolerant moeten zijn, maar tegenover dergelijke barbarij past
geen enkele vorm van verdraagzaamheid. Dat iemand in zijn vrije tijd de bijbel gaat
zitten herschrijven, valt te vergeven, al lijdt die hobbyist dan wel aan enige
zelfoverschatting. Er zijn ook mensen die het wereldrecord een gat in de lucht
springen trachten te verbeteren. Maar dat een een min of meer officiële instantie
iemand met dit resultaat op een Schrift-tekst loslaat en dat nog publiceert ook en
het in kerken wil laten gebruiken, is in geen zeven maal zeventig maal te vergeven.
Ik vind het schandelijk, al zou ik om die tekst heel hard kunnen lachen,
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als de consequenties niet zo groot waren. Enfin, de rewriter pakte de zondeval ook
nog even mee en dat begint dan zo:
Maar Gods droom
viel aan diggelen.
Hij had Zijn rug nog niet gekeerd,
of Adam
keek vergoelijkend naar Eva,
terwijl ze beet,
en nogmaals beet
in haar eigen wilsappel.

Het laatste woord acht ik bijzonder mooi, vermoedelijk betreft het de vrouwelijke
pendant van adamsappel. Maar laat ik over deze experimentele schenderij maar
zwijgen. Van de grote protestantse theoloog Noordmans is de volgende uitspraak
(het staat in zijn magistrale boekje Augustinus): ‘Het Latijn is een taal, waarin het
woord aan de gedachte krap aangemeten is. Het is een tempeltaal, die zo sober
en zo kort mogelijk het heilige zwijgen verbreekt’. De katholieke kerk begint zijn
latijn kwijt te raken. Het moet heel velen wel tot zwijgen gedwongen hebben. En
achteraf en met de resultaten van sommige liturgieschrijvers voor je, kun je niet
anders zeggen, dan ‘gelukkig’. Zwijgen kan althans nog stijl doen vermoeden. De
taal loopt nu de mond uit, door geen enkele gedachte in vorm gehouden, bij
sommigen althans.
Want, al ben ik geen verzamelaar van ergernissen, ik heb in enkele jaren wel
zoveel Nederlandse liturgie-teksten onder ogen gekregen, dat ik onmogelijk kan
ontkennen, dat in veel gevallen stijlloosheid tot norm is verheven. En dat alles gaat
dan onder het mom van verstaanbaarheid, want de massa gelovigen is zo
onrustbarend dom, zoals men zeer elitair redeneert. In een in veel Nederlandse
kerken gebruikt boek dat ‘Randstadbundel’ heet, staat bijvoorbeeld een ‘Eucharistisch
gebed’, waarvan P. Chapel de tekst heeft gemaakt. En daarin figureert deze strofe,
waaruit men in elk geval kan zien, dat het literatuuronderwijs op de middelbare
scholen niet vergeefs is en dat Kloos toch meer was dan een maker van vijf malle
sonnetten, zoals nog enkele jaren geleden door een Nederlands dichter werd gezegd:
Hoewel Hij God was in 't diepst van zijn gedachten,
is Hij geworden de dienstknecht van de mensen,
aan U gehoorzaam tot de dood op het kruis
en dienstbaar als een slaaf die ons de voeten wast.

Er zal nog wel een paas-canon komen beginnend met de verheven woorden ‘Een
nieuwe lente en een nieuw geluid’, - enfin mogelijkheden te over.

Streven. Jaargang 24

1072
Al werkt, althans voor mij, het rijm in poëzie en ernstig lied nauwelijks meer - de
grondige omwenteling in de poëzie, die geheel nieuwe verbindingsmiddelen heeft
voortgebracht, is voor de devaluatie van het rijm verantwoordelijk - in heel goede
gevallen blijkt de kunst sterker dan de leer. Hogeschoolvoorbeeld van berijming
vind ik de tweede strofe van de honderdvijftigste psalm, zoals die is opgenomen in
de ‘Nieuwe berijming van de interkerkelijke stichting voor psalmberijming’. Nijhoff
is er verantwoordelijk voor:
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Aangetekend moet worden dat Nijhoff aan een bepaalde melodie gebonden was.
Nijhoff was een vakman als weinige Nederlandse dichters van deze eeuw, zoals
de regels vier en vijf met hun woordenspel, dat niet zonder betekenis blijft, kunnen
bewijzen. Maar het gaat er in liturgieteksten steeds meer op lijken, dat niet
dichterschap en vakmanschap eerste voorwaarden zijn voor het schrijven van
liedteksten. Iedereen die ooit door Sinterklaas is lastig gevallen, schijnt zich voor
de eredienst uit te spannen. ‘Heart’ genoeg, maar nauwelijks ‘head’.
Afschrikwekkende voorbeelden te over. Wie durft er na dat alles nog aanmerkingen
te hebben op de zo veel gesmade liederen voor het lof van vroeger? Op pinksteren
kreeg ik in een gestencild blaadje het volgende voorgezet. ‘Lied’ staat er boven, het
is een soort canon en het begint zo. Wie het begrijpt, mag het zeggen:
Een mens zijn wij door alles heen,
een mens van brood maar niet alleen,
die komt en gaat en leeft voorgoed,
door u voorzien, uw vlees en bloed.
Een mens zijn wij
uw lief en leed
door tranen heen,
door onze schuld
en onschuld heen,
tot gij ons zoekt
in een woestijn.
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Maker van dit vage fraais onbekend; hij wordt althans niet vermeld.
Nu kan het een troost zijn, dat niet alleen de katholiek rijmen voor brood krijgt. In
een onlangs bij J.N. Voorhoeve te Den Haag verschenen boek dat - natuurlijk, gezien
het utopistisch karakter van vele teksten hierin en erbuiten - Een nieuwe schepping
heet, heeft Hans Bouma, predikant te Heerhugowaard, vijftig door hem geschreven
liedteksten bijeengebracht. Geloven zingenderwijs is ook al gemeenplaatsertig de
ondertitel van het boek. Had een of andere dichter maar nooit de uitdrukking
‘schrijvenderwijs’ gebruikt. (Er moest eens een boek verschijnen: Geloven
zwijgenderwijs, maar goed). Wat deze Hans Bouma er van maakt, gaat alle kerken
te buiten. Het wordt tijd naast het mannelijk en vrouwelijk rijm als derde categorie
het religieuze rijm te gaan onderscheiden. De eigenheid ervan is het ongerijmde.
Al woon ik dan niet in Heerhugowaard, - maar wat moet ik met een couplet als dit,
het eerste van ‘Het lied van de geestdrift’:
Nu klinkt het woord in alle talen
Gods vrede komt voorgoed ter sprake,
zijn grote daden zijn verstaanbaar,
voor ieder is het heil begaanbaar.
De geest legt vuur in onze monden,
blaast ons de liefde in de longen,
Hij spreekt ons aan, maakt los te tongen,
het woord is eeuwig vlees geworden.

Het eerste deel van de voorlaatste regel is een mooi voorbeeld van een in deze
soort teksten veel gebruikt procédé (dat het ooit in de poëzie gedaan heeft): een
dagelijkse uitdrukking dubbelzinnig gebruiken. Wat in de poëzie achterhaald is,
zeker op dat niveau, bloeit als onkruid in het lied.
Laat ik Herbert het laatste woord geven. De eerste strofe van zijn vers
‘Church-musick’ krijgt een ironische betekenis na het voorafgaande.
Sweetest of sweet, I thank you: when displeasure
Did trough my bodie wound my minde,
You took me thence, and in your house of pleasure
A daintie lodging me assign'd.

Als melancholische terugblik op wat geweest is, hoeft men dit niet te lezen. Het
verleden wàs mooi, maar is verleden. Maar daarom behoeft het heden niet zo
ergerlijk te zijn, als nu het geval is.
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Jesus en vervolgens de Schriften?
B. Hemelsoet
Klassieke boeken zijn die welke niet meer geschreven, wel herlezen kunnen worden
(Flaubert). Van Borges is deze zin: Een boek dat niet zijn contraboek bevat, wordt
niet als compleet beschouwd.
Deze zinnen lijken niet (meer) van toepassing te zijn op de Schriften. De herlezing
van de Schriften is van een vraagteken voorzien. Boeken die als contra-boek de
Schriften zouden completeren om ze daarmee als compleet boek te bevestigen,
wekken thans de indruk eerder vervanging te zijn dan contra-boek, eerder
onder-mijnend dan verrijkend, eerder wegleidend dan wegbereidend.
De ondertitel van het besproken (veelgelezen) boek van Johannes Lehmann,
1
‘Jezus rapport’, spreekt boekdelen . Die ondertitel luidt: ‘Opheldering van een
misverstand’. De Nederlandse ondertitel klinkt mild in vergelijking met het Duitse
origineel: ‘Protokoll einer Verfälschung’... Opnieuw wordt de vraag gewekt bij de
geïnteresseerde lezer: zou het dan toch niet waar zijn hetgeen overgeleverd is,
hetgeen te verstaan is gegeven?
Zou de door Lehmann geciteerde ‘Amerikaanse geleerde Wilson’ dan toch gelijk
hebben als hij schrijft dat ‘een geleerde in kerkelijke dienst door zijn religieuze
opdracht wordt verhinderd conclusies te trekken uit de inhoud van de dode-zee
2
rollen ...’? .
De vraag is in het boek van Lehmann toegespitst op de informatie die ons ten
deel gevallen is sinds de ontdekking van de zgn. dode-zee rollen. Maar deze vraag
keert in andere publikaties terug, zij het veel minder fel en agressief dan bij Lehmann
het geval is. Daarom kan de vraag van Lehmann, hoeveel misverstand zij ook in
haar schild voert - Protokoll einer Verfälschung - niet als afgedaan worden
beschouwd door haar te negeren en evenmin door haar slechts te beschouwen als
drijverig, ja overdreven.
De vraag treft het hart van de gemeente, van de gelovige. Zij ís gesteld, en

1
2

Johannes Lehmann, Jezus rapport, opheldering van een misvatting, N. Kluwer, Deventer,
1971, 170 pp.; vgl. Streven, april 1971, pp. 763-4.
Lehmann, o.c., pp. 126-7.
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al zal die vraag dan de herlezing van de Schriften niet overbodig maken, zij zal pas
tot haar volle recht komen, als zij mee geschreven wordt in het contra-boek dat het
boek compleet maakt in een voortdurende lezing van voortvarende dagen. Zonder
de Schriften is deze vraag een slag in de lucht. Deze vraag kan niet afgedaan worden
als niet ter zake, niet slechts omdat Lehmanns boek, met andere, hoog op de lijst
van goed tot best verkochte boeken staat, maar omdat de vraag - hoe zij ook
beantwoord wordt - een beslissende rol speelt bij de lezing van alle teksten die ons
uit een ver of meer nabij verleden ter hand zijn gesteld. De teksten - ook die van de
Schriften - leggen getuigenis af van hetgeen toen (al of niet) geschied is. Het lijkt
van belang - en de huidige lezer is daarop getraind - om te weten wat er precies
gebeurd is: de huidige lezer wil erachter komen. Hij wil het voorhangsel van het
heilige scheuren om zo in het heiligdom binnen te dringen. Het risico van een lege
ruimte of bijna niets daar aan te treffen wordt aanvaard, de gedachte aan slechts
een sluier, zoniet vervalsing, is immers onverdraaglijk.
Schriftlezing met deze vraag als achtergrond heeft doorgaans de overhand. Er
ligt een helder onderscheid aan ten grondslag. Er is sprake van feiten die ooit hebben
plaats gehad en die ‘daarna’ schriftuurlijk zijn geïnterpreteerd; feiten die door de
schrijver van een bepaald geschrift zijn overgeschilderd en gekleurd, met vernis
bewerkt, in een bepaalde lijst gezet.
De vraag wordt dan gesteld of deze schildering de enige is die het juiste zicht
waarborgt op de gebeurtenissen van toen. Degene die zo schildert, neemt die het
enige juiste standpunt in? Deze vraag hoeft niet door wantrouwen te zijn ingegeven;
zij wordt mede ingegeven door de verantwoorde behoefte niet klakkeloos te
aanvaarden maar verantwoord te lezen, te verstaan wat gelezen is, om zo verder
te kunen lezen.
Deze vraag komt vooral in alle hevigheid naar voren bij geschriften die lang
geleden zijn geschreven. De afstand tussen de lezer en het ontstaan van die
geschriften is groot en wordt met de dag groter. Deze afstand kan niet worden
genegeerd.
De veranderde wijze - naar het heet - waarin een modern mens verslag doet van
hetgeen hij mee-maakt als toeschouwer of acteur, verschilt in vele opzichten met
de werkwijze van lang geleden. Vandaar de uitgesproken wens om te vertalen en
meer dan dat: om om te zetten / over te zetten in taal en teken van het huidige
tijdsgewricht om zo de last van de tijdsafstand dragelijk te maken, onmerkbaar en
3
zonder gewicht voor de huidige lezer .

3

Een inleiding in de problemen van het lezen van teksten is te vinden - op een beknopte wijze
- in Günther Stachel, Die neue Hermeneutik, Kösel Verlag, München, 1967, 93 pp., DM. 6,80,
zo ook: Gotthold Hasenhüttl, Gefährdet die moderne Exegese den Glauben?, (Reihe X),
Styria, Graz, 1971. 54 pp., ÖS. 28, DM. 4.
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Daarbij valt een dubbele beweging te constateren - enerzijds gaat het om de huidige
lezer: hem moet het boek nabij gebracht worden. De belemmering van de lange
afstand moet worden weggenomen, het al te tijdgebondene behoeft niet benadrukt
te worden; anderzijds lijkt deze mogelijkheid slechts uitvoerbaar door een
omgekeerde beweging: de lezer wordt geïnformeerd aangaande het moment waarop
het boek is ontstaan; de omstandigheden worden hem meegedeeld waaronder de
schrijver moest werken, onder welke indruk en druk hij zijn werk geschreven heeft.
Vandaar de programmatische zin: ‘de moderne exegese kan alleen proberen
‘durch methodische Vergegenwärtigung der historische Situation’ de afstand tussen
4
toen en nu te overbruggen’ , om zo het standpunt van de schrijver te verstaan, te
begrijpen. De werkwijze van de schrijver van toen kan dan worden onderzocht, zijn
beperkingen kunnen worden bestudeerd, de veranderingen die die schrijver in zijn
gegeven materiaal heeft aangebracht, kunnen worden nagegaan.
Een geschrift dat zo zou worden gelezen, lijkt aan verantwoorde betrouwbaarheid
te hebben gewonnen. Er kan een oordeel over worden geveld. Het is zijn plaats terecht - gewezen. Maar de verbinding met het contraboek waarover Borges
geschreven heeft, lijkt op die wijze minder verplichtend, minder klemmend tevens.
De dreiging van een isolement is aanwezig: het boek is losgemaakt van de
bestemming èn de dreiging van de voortgaande lezing. Dit wordt als een winst
ervaren. Zo kan er dan gesproken worden van ‘Evangelie zonder masker’. Bij dit
laatste denke men aan de ondertitel van Lehmanns boek: misvatting cq.
Verfälschung.
Wat hierbij lijkt te overheersen is het historische moment, dat niet aan de
vergetelheid is ten prooi gevallen, door welke omstandigheden ook. De nadruk valt
hier op ‘moment’. Om dit te grijpen en te begrijpen lijkt de ‘methodische
Vergegenwärtigung’ het enige middel.
Daarmee is veel gewonnen! Het oude geschrift is in zijn oorsprong begrepen; de
mogelijkheid is gegeven om vanuit deze oorsprong te verzamelen en te lezen, de
beweging en de beweegredenen van de schrijver mee te maken en te controleren.
De mogelijkheid is dan ook gegeven om de oorspronkelijkheid te toetsen en te
verifiëren, om op die manier het karakter van de zeggingsmacht te kunnen bepalen.
De mate van oorspronkelijkheid wordt dan een beslissende functie gegeven; wordt
dan een maatstaf waarmee het geschrift in zijn oorsprong kan worden gemeten.
Wat elders ontleend is kan worden vastgesteld - bovendien kunnen de bijkomende
invloeden worden onderscheiden; misvattingen en mogelijke misduidingen

4

Aldus Kuss, geciteerd in De brief aan de Hebreeën, vertaald en toegelicht door P. Andriessen
en A. Lenglet, Romen & Zn., Roermond, 1971, 258 pp., f 37,50. Citaat op p. 21.
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kunnen worden opgespoord - de trekken en tendensen van het geschrift en zijn
schrijver kunnen ten principale worden blootgelegd.
Zo kunnen oordelen worden geveld, gelijk onlangs t.a.v. de Hebreeënbrief! Toch
ontbreken de nodige procédés niet die naar de maatstaf van de moderne exegese
willekeurig en ontoelaatbaar zijn: de verandering van de voor de hand liggende zin,
de besnoeiing van teksten om ze pasklaar te maken voor het betoog, naar ons
weten historische onnauwkeurigheden, gedwongen verschuivingen, op de spits
5
gedreven conclusies, de messiaanse uitleg van niet-messiaanse teksten... .
Door zo naast de schrijver te gaan staan, door over zijn schouder mee te lezen
(het omgekeerde van The reader behind your shoulder van Robert Graves) kan hij
terecht worden gewezen, en kan zijn wijze van schrijven, de wijsheid van zijn
schrijven worden ontmaskerd en zonodig gecorrigeerd. De schrijver blijkt dan op
een bepaalde wijze met zijn gegevens te zijn omgesprongen. De prijs kan worden
vastgesteld die hij ervoor betaald heeft: ‘jede Weiterentwicklung in der Frömmigkeit
(musste) durch Umdeutung des Buchstabens und durch unwahre Kompromisse mit
6
der Vergangenheit erkauft werden’ .
Het volgende oordeel ligt dan slechts een paar bladzijden verder: ‘Eine
Frömmigkeit die sich an den Buchstaben und Wortlaut eines Schriftkanons bindet,
muss in der Schriftauslegung ein Mittel haben, Buchstaben und Wortlaut zu
vergewaltigen. Eine kirchliche Exegese ist immer eine gewalttätige Auslegung mag
7
dies verhüllter oder unverhüllter zum Ausdruck kommen’ .
De boven geschetste handelwijze doet zich met name voor bij de geschriften van
het Nieuwe Testament en de Joodse geschriften uit het tijdvak van de Tweede
Tempel. De evangeliën vallen hier met name onder. Niet alleen omdat het geschriften
zijn uit deze periode, maar bovenal omdat zij beschrijvingen zijn van het leven van
8
Jesus . De evangeliën lijken daardoor eerder te vallen onder de oordelen die
hierboven zijn geveld. Zij betreffen een persoon die lang geleden geleefd heeft. Een
persoon waarmee het heil op deze aarde onder de hemel gegeven is. De bange
vraag of het dan alle-

5
6

De Brief aan de Hebreeën, p. 21.
W. Bousset, Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter (Göttingen, 1902),
4

7
8

Tübingen, 1966 , p. 152.
W. Bousset, o.c., p. 161.
Een uiteenzetting van de hier geschetste problemen is te vinden in het boek van M. de Jonge,
Jezus, Inspirator en Spelbreker, Callenbach, Nijkerk, 1971, 152 pp., f 15,90, waar het heet
in de inleiding ‘woorden wikken en wegen’: alle hoofdstukken houden zich vanuit verschillend
gezichtspunt bezig met de vraag naar de juiste vertaling van de boodschap van Jesus en van
de verkondiging aangaande Hem, in de woorden en daden van vandaag.
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maal ‘niet waar’ zou zijn, is daarin geworteld en eveneens de ietwat ‘dappere’
9
qualificeringen als ‘Evangelie zonder masker’ . Daarom - lijkt het mij - is een van de
belangrijkste vragen die bij het lezen van de evangeliën een rol spelen: hoe
oorspronkelijk is nu datgene wat van Jesus wordt geschreven; hoeveel vertekening
- om geen andere woorden te gebruiken - gaat er in de uiteindelijke vorm van de
evangeliën schuil?
Deze vraag aangaande het echte, het oorspronkelijke, het verhaal zonder opsmuk
wekt een alleszins betrouwbare indruk. Deze vraag betreft datgene wat vanwege
‘de oorspronkelijkheid’ niet vergeten kan / mag worden. Op die wijze kan een
verantwoord onderscheid gemaakt worden tussen de oorspronkelijkheid en de
vertekeningen, tussen wat er ‘precies’ aan de hand geweest is, en wat (latere)
10
schrijvers ervan hebben gemaakt .
Maar hoe boeiend deze vraagstelling ook is, zij is slechts een gedeeltelijke. Zij
loopt het risico het geschrift, in dit geval het evangelie, te reduceren tot een historisch
moment en monument. Zij ziet het evangelie slechts vanuit dit moment van ontstaan
en wil derhalve het moment van het ontstaan het laatste woord laten spreken inplaats
van het eerste. Anders gezegd: zij wil van het geschrift slechts weten in zoverre het
heulsap is tegen het vergeten. Maar de lezer van dergelijke geschriften zal mogen
weten, dat er niet slechts geschreven is om niet te vergeten, er is ook geschreven
opdat zij zullen weten hetgeen wij nu nog niet weten. Niet alleen is een geschrift
niet terug te brengen tot het moment van het ontstaan, het is ook een reductie de
lezing ervan tot die relatie van oorsprong te beperken.
Een geschrift is iets wat onvervangbaar is, onherhaalbaar tevens. Het streeft ernaar
‘alle andere boeken overbodig te maken’, en al is dit feitelijk onmogelijk gebleken,
de hunkering blijft - en de voortdurende lezing ervan kan dit slechts onderstrepen.
Omdat een geschrift een onvervangbare eigenheid heeft, kan de vraag naar de
oorsprong pas gesteld worden als het geschrift aanwezig is. De vraag naar de
oorsprong, en bijgevolg de oorspronkelijkheid, ontleent haar geldigheid aan de
aanwezigheid van het geschrift. Deze vraag is afhankelijk

9

10

Op deze vragen wordt ernstig en met veel eruditie ingegaan door Jürgen Roloff, Das Kerugma
und der irdische Jesus, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970, 289 pp., DM. 30. Let wel:
hier is sprake van de ‘irdische’ Jesus, in de ondertitel valt pas het woord ‘historisch’: Historische
Motive in der Jesus-Erzählungen der Evangeliën.
Een merkwaardige wijze om de oorspronkelijkheid van Jesus in het oog te krijgen is het boek
van J. Lehmann: Mao, Marx en Jesus, een vergelijking in citaten, Ten Have, Baarn, 1971,
131 pp., f 7,90. Een citaat moge volstaan: als Mao de partisanenoorlog beschrijft, vergelijkt
hij de tactiek met het uitwerpen van een net.... Het zal niemand verwonderen dat Matt. 13,
47-50 daarbij wordt aangehaald....
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van het bestaande geschrift; dit kan niet worden omgekeerd. Daarom kan het lot
van het geschrift ook niet door deze vraag worden beslist, hoeveel inzicht er door
de beantwoording van deze vraag wellicht kan worden gewonnen. Zelfs als een
vernietigend oordeel over een geschrift wordt uitgesproken, als het als een misvatting
zou worden ontmaskerd, dan is het geschrift daarmee niet teniet gedaan. Daarom
doen de vragen of het dan allemaal niet echt gebeurd is, dat geschrift geenszins
teniet en evenmin is het begrip voor een geschrift direct afhankelijk van een inzicht
in de oorspronkelijkheid.
Het onderscheid tussen feit / informatie enerzijds en interpretatie anderzijds is
niet hanteerbaar bij het beoordelen van geschriften.
Met het bovenstaande is nog slechts in grote lijnen een impasse getekend. De
verlegenheid is opgeroepen waarvoor de schriftlezer zich ziet geplaatst. Want van
de andere kant dient de schriftlezer (naar het heet) toch ook te weten dat het geschrift
dat ter herlezing wordt aangeboden, niet altijd aanwezig is geweest: het is eens
voor de eerste keer ter lezing gegeven, het is gedateerd - al kan de datum soms
moeilijk zijn vast te stellen. Een beroep op de inspiratie van de Schriften lost deze
vraag niet op in dit stadium van vragen, omdat doorgaans de inspiratie van de
Schriften wordt verplaatst naar de inspiratie van de schrijvers. De vraag keert dan
terug: wat er toen gebeurd is, is zó beschreven door de geïnspireerde schrijver.
De idee dat de Schriften in de hemel geschreven zijn, onttrokken aan de
wisselvalligheid van het aardse verloop, kan in dit verband meer dan sympathiek
aandoen; zij kwetst van de andere kant ons historisch besef. En toch kan ook dit
het laatste woord niet zijn.
De vragende titel van dit artikel: Jesus en dan vervolgens de Schriften?, moet mijns
inziens ontkennend worden beantwoord. Een scheiding tussen Jesus en de Schriften
ontneemt niet alleen aan de Schriften hun toekomst, maar juist aan Jesus. Een
dergelijke scheiding is een poging zowel Jesus als de Schriften in hun oorsprong /
oorspronkelijkheid te bevestigen en vast te zetten, ze als een moment in het verloop
van de historie te registreren: zo wordt het spellende karakter van de Schriften tekort
gedaan, en is wat Jesus toekomt, Zijn toekomst Hem ontnomen. In de ware zin des
woords is Zijn toekomst in het geding.
Hoeveel niet-weten gaat er immer nog schuil in hetgeen geschreven staat. Het
behoud van ‘hetgeen geschied is, gelijk geschreven staat’, is de verwachting dat
ook geschieden zál wat geschreven staat, tot behoud van hetgeen is geschied.
Daarom zouden we het zo willen zeggen: De Schriften zijn niet slechts het maaksel
van de geschiedenis met alles wat dat beduidt, zij zijn tevens en
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meer de makers van de geschiedenis . Daarom kan het heten: Jesus volgens de
Schriften. Dit is meer dan alleen maar zeggen dat de Schriften geloofsgetuigenissen
zijn en geen exact historisch verslag. Door zo over geloofsgetuigenissen te spreken,
wordt de vraag naar het ‘exacte’ historische verslag niet bezworen, integendeel.
Het zgn. exacte historische verslag plaatst zichzelf buitenspel, het poogt een nieuwe
oorsprong te stichten, buiten die welke met de geschriften, gedateerd, gegeven is.
Dat is het geval met de talloze boeken die er geschreven worden en zijn aangaande
12
Jesus . Zij proberen los te komen van het verband waarin de Schriften zijn gesticht.

‘Gelijk geschreven staat...’
De evangeliën zijn geschreven - merkwaardigerwijs! - niet vanuit hetgeen geschied
is, maar vanuit ‘gelijk geschreven staat’, want alleen vanuit hetgeen geschreven
staat is verder schrijven mogelijk, zijn verbanden te herstellen, zijn de
verborgenheden te vertellen, zijn de belangrijke daden te verhalen. Zo en zo alleen
kan er geschreven worden: ten einde raad!
‘Het begin van het evangelie van Jesus Christus, Zoon Gods’ (volgens Marcus)
begint dan ook niet voor niets: ‘Gelijk geschreven staat...’ (Marc. 1, 1-2). Deze
woorden zijn niet alleen maar geschreven om het optreden van Jan Baptist zeker
te stellen met een beroep op de Oudtestamentische traditie en nog minder omdat
het traditioneel zo hoorde. Het ‘gelijk geschreven staat’ is ‘die Norm nach der das
zu berichtende Geschenen sich richtet. Es umschreibt mit heiligen Worten noch
13
einmal den Gedanken des Anfanges’ . In dit citaat van Lohmeyer valt op dat hij
spreekt van heilige woorden.... en van de gedachte van de aanvang, het begin en
beginsel tevens: de oorsprong waarnaar alles wat verhaald wordt zich richten zal.
Anders gezegd, de beschrijving van Jesus naar Marcus is niet te typeren als:
Jesus was een kind van Zijn tijd, maar veeleer: Hij was een Zoon van

11

12

13

De Schriften als getuigenissen van het geloven zijn goed belicht door J. Gnilka, Jesus Christus
nach frühen Zeugnissen des Glaubens, Kösel Verlag, München, 1970, 180 pp., DM. 24,50.
De attente lezer zal het ontbreken van een lidwoord opvallen bij ‘Zeugnissen’. Hoe de
‘getuigenissen’ literair zijn gevormd, in welke tradities zij zijn geworteld en hoe zij in het Nieuwe
Testament zijn opgenomen is met rijke documentatie te lezen in Jack T. Sanders, The New
Testament Christological Hymns, their historical religious background, Cambridge Univ. Press,
Cambridge, 1971, 163 pp., £ 3,60.
Zie M. de Jonge, o.c., in het hoofdstuk ‘Recente boeken over Jesus’ (pp. 112-126), zo ook
het aan informatie rijke boek van Marcello Craveri, Das Leben des Jesus von Nazareth, Ernst
Klett Verlag, Stuttgart, 1971, 452 pp., (vertaling uit het Italiaans, La Vita di Gesù, Milaan,
1966).
10

E. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus, Göttingen, 1959 , p. 11.
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de Wet, een Zoon van het Heilig Onderricht. Dat maakt dat Zijn oorsprong daar
gezocht moet worden: in Zijn relatie, in Zijn dienende betrekking ten opzichte van
hetgeen geschreven staat. Iedere andere oorspronkelijkheid sluit Hem af, bedreigt
Hem in Zijn bewegingsvrijheid, scheurt Hem los uit het verband èn de beweeglijkheid
van het boek dat immers ook geschreven is opdat wij zullen weten hetgeen wij nu
nog niet weten.
Het kan daarom niet vreemd zijn dat er stromingen zijn in het exegetisch bedrijf die
zich heftig met de problemen bezig houden de literatuur betreffende. Zij houden
zich meer bezig met wat de aard is van een geschrift als geschrift. Zij peinzen over
het wonder van de taal en weten dat de gemakkelijke trits: Jesus spreekt, de
apostelen preken en dan wordt 't opgeschreven, niet zo gemakkelijk is als hij
hanteerbaar lijkt. Een tekst ligt niet zomaar in het verlengde van hetgeen gesproken
14
is . Hij is geen geheugensteun voor het spreken, eerder omgekeerd. Het spreken
is mogelijk met een beroep op hetgeen geschreven staat. Zo kan het verplichtend
spreken worden. De trits: Jesus spreekt, de apostelen preken en dan wordt het
opgeschreven (dan wordt er een verhaal van gemaakt) is hiermee niet ontkend; de
wijze van ons spreken aangaande Jesus gaat echter niet langs deze weg, want
deze weg is onherhaalbaar; deze weg is eenmaal wellicht gegaan, maar kan niet
worden herhaald. Een mogelijkheid tot herhaling is slechts gegeven aan datgene
wat geschreven staat, want: Scripta manent. Ook dat wonder van het boek van de
bijbel blijft als geschreven gegeven, en om nogmaals naar het begin van dit artikel
te verwijzen: als een boek dat wel herlezen, niet herschreven kan worden. Deze
opmerking maakt het de huidige lezer niet gemakkelijk en ook de exegeet kan zich
niet tevreden stellen met het repeteren van hetgeen geschreven staat - want dan
leest hij niet - laat staan dat hij tussen de regels doorleest, - dat hij begrijpt / verstaat
hetgeen hij leest. Hij leest en van wat hij leest wil hij verslag uitbrengen om zo een
lezing opnieuw mogelijk te maken. Dat is het grote voordeel van een geschreven
verhaal, dat het niet te identificeren is met zijn ‘historisch’ uitgangspunt en ook niet
samenvalt met hetgeen is geschied.
Daarom kan geschreven worden over een zekere autonomie van het geschreven
werk.
Deze autonomie betreft de betrekkelijke zelfstandigheid die het geschreven

14

Zie Walter Porzig, Das Wunder der Sprache, Bern, (1950) 1962. Voor wat de exegetische
vragen betreft: zie het boek met de ietwat strijdbare titel van E. Guttgemanns, Offene Fragen
zur Formgeschichte des Evangelium, München, 1970. Het rijke boek van E. Biser, Theologische
Sprachtheorie und Hermeneutik, Kösel Verlag, München, 1970, 603 pp., DM. 48, wordt beslist
te kort gedaan door het hier slechts te vermelden.

Streven. Jaargang 24

1082
werk in zich bergt ten opzichte van zijn moment van ontstaan en van zijn auteur:
daarom kan daar ook niet de laatste autoriteit worden gevonden. Het lijkt ook hier
eerder ‘omgekeerd’. Deze autonomie, die het werk als zelfstandig erkent ten opzichte
van zijn eigen verleden, geeft het de kans, de mogelijkheid dat het ook toekomst
heeft. Het kan op de lezer afkomen nu en in de dagen die komen gaan: daarom kan
het model blijven staan voor wat komen gaat.
Er komt bij dat er meer dan één aanwijzing bestaat dat ook het spreken over
Jesus: door zichzelf, door Zijn apostelen, minstens óók beschreven is als een vrucht
van hetgeen geschreven is. Er is al gewezen op die wonderlijke aanvang in het
evangelie van Marcus: ‘Gelijk geschreven staat...’ en we hoeven slechts te herinneren
aan hetgeen beschreven staat wat in de synagoge van Nazara is geschied: na de
lezing van de profeet Isaia wordt geschreven: ‘heden is vervuld in uw oren deze
schrift’ (Luc. 4, 21). Zo wordt duidelijk dat er in de evangeliën (met name) niet alleen
geschreven wordt over de prediking van Jesus: (datgeen wat Hij heeft gezegd en
gedaan) maar ook over Jesus zelf. De beschrijving van Zijn ‘leven’ in termen van
‘gelijk geschreven staat’ opent daarvoor onze ogen. De overlevering van Jesus vindt
daarin haar legitimiteit, en daarin ook haar oorspronkelijkheid.
Hier is voorzichtigheid geboden, want de vraag naar de oorspronkelijkheid van
Jesus wordt op verscheiden wijze weer in alle hevigheid gesteld. De
oorspronkelijkheid kan niet losgemaakt worden van hetgeen geschreven staat, laat
staan dat een opnieuw gevonden oorspronkelijkheid in het geweer zou kunnen
worden gebracht tegen hetgeen geschreven staat. Bij het beantwoorden van de
vraag naar Jesus' oorspronkelijkheid is in het geding hoe inspirerend Hij kan zijn in
onze dagen. Het is mogelijk om deze vraag ook zo te stellen: hoe inspirerend zijn
de Schriften, hoe geïnspireerd komen zij naar ons toe?
Er is de laatste jaren - zeker sinds de grote Catastrofe (1933-'45) - een grote
belangstelling voor het jodendom. Maar dan zal belangstellend moeten worden
gelezen wat van Jesus geschreven staat, dat Hij is ‘geboren uit een vrouw, geboren
onder de Wet’ (Gal. 4, 4). De Willibrordvertaling vermeldt in haar voetnoot: ‘Christus
is in Zijn ontlediging onze wereld binnen getreden en heeft zich aan haar wetten
onderworpen’. De verschuiving van ‘wet’ naar ‘wetten’ is significant, het uitzicht op
de Wet van Mozes lijkt hier minstens verduisterd. Het woord wet is hier verstaan
als een explicatie van het ‘geboren uit een vrouw...’. Niets is Hem derhalve vreemd.
Maar de vraag mag worden gesteld of dit hier geschreven staat. De wet is hier een
qualificatie méér. Jesus zal Zijn leven laten leiden door die Wet, die Richtingwijzer,
door de woorden van vuur van de Sinaï (Deut. 4, 36).
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De vraag naar de oorspronkelijkheid van Jesus kan niet gesteld worden buiten Zijn
verhouding met het jodendom om, d.w.z. buiten Zijn verhouding tot de Wet om.
Maar met dit te onderstrepen is de moeilijkheid nog niet opgelost. De vraag komt
dan toch langs een andere kant weer terug: wij weten dat het jodendom in Jesus'
dagen geen uniformiteit kende.
In het tijdvak van de tweede tempel waren er verschillende stromingen binnen
het jodendom, sommige daarvan zijn uit de evangeliën bekend. Farizaeën,
Sadducaeën, Zeloten, uit andere bronnen zijn de Essenen bekend en sinds 1949
de gemeenschap van Qumran, die dan wellicht als Essenen zouden kunnen worden
geïdentificeerd. Hier begint de vraag opnieuw: moet Jesus bij een van de voren
vermelde groepen worden ingedeeld om Zijn verhouding tot het Heilig Onderricht
van Mozes te kunnen bepalen? Zeker zijn die pogingen gewaagd. Het is niet
verwonderlijk dat Jesus juist daar wordt geplaatst waar het evangelie weinig over
zegt. Jesus wordt dan begrepen vanuit de gezichtshoek van de Essenen en / of
Qumran, gelijk Lehmann heeft gedaan, ofwel Jesus wordt gezocht in de beweging
van de Zeloten, hetgeen het dankbare voordeel heeft dat Jesus kans heeft geteld
te kunnen worden bij hen die met de wapens in de hand zich verzet hebben tegen
15
de Romeinse bezettingsmacht . Het is verleidelijk Jesus te zoeken temidden van
de zojuist genoemde groepen. De evangeliën spreken er niet van en dat zou juist
een argument kunnen zijn dat Jesus daarbij heeft gehoord. Slechts Zijn
tegenstanders zou het woord gelaten zijn in de evangeliën....
Gematigder lijken de opvattingen die Jesus plaatsen in de Farizese stromingen
van Zijn tijd, op die wijze valt Jesus ook niet buiten ‘het beeld’ dat globaal uit het
evangelie op ons afkomt.
De reden van het zoeken naar de plaats waar Jesus gezocht moet worden, is
mede ingegeven door de vraag naar de dood van Jesus en het daaraan
16
voorafgaande proces . Want hoe is het mogelijk dat Jesus zo sterft na zo'n leven.
Temeer daar Jesus sterft aan een kruis, een Romeinse wijze van strafvoltrekking....
Welke verhouding derhalve is er aan te wijzen tussen Jesus en het Onderricht van
Moses? De beslissing aangaande Jesus en van Jesus valt daar. Van daaruit worden
alle historische vragen meegenomen, niet omgekeerd. De vraag naar de originaliteit
van Jesus moet gesteld worden vanuit het boek van Moses, Zijn leven staat onder
deze zingeving: gelijk geschreven staat.... Hieruit zou al kunnen blijken dat de
schrijvers van de evangeliën een blijvende, een richtinggevende waarde hebben
toegekend aan hetgeen geschreven staat. Zij hebben de woorden van oudtijds in

15
16

Zie M. de Jonge, o.c., in het hoofdstuk ‘Jezus als revolutionair’ (pp. 97-111).
Vgl. P. Benoit, The passion and Resurrection of Jesus Christ, Darton, Longmans and Todd,
London, 1969, 342 pp., 50/-(Frans origineel 1966).
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hun eigen tijd gelezen, zij hebben ze niet achtergelaten in het zand van de woestijn.
De schrijvers van de evangeliën belasten met een verouderd wereldbeeld en met
een onnauwkeurige opvatting van geschiedenisbeschrijving is voorbijzien aan het
inspirerende woord dat zij hebben gelezen. Het is voorbijzien zelfs aan de situatie
waarin zij schreven. Die situatie is gemaakt en gevormd door wat geschreven staat
en wordt daardoor gedragen. Het zgn. oude boek heeft het klimaat geschapen
waarin zij schrijvend adem halen. Zij zijn ook gemaakt, gevormd door dit boek en
‘gelijk geschreven staat’ beschrijven zij hetgeen geschiedt, als een volmaking van
de grote daad Gods. Daarmee is tevens gezegd dat datgene wat geschied is,
onherkenbaar wordt, onleesbaar, als het losgemaakt wordt van hetgeen geschreven
staat. De samenhang breekt dan stuk en de geïnteresseerde lezer / hoorder zit met
de scherven in zijn hand: het verhaal van de kostbare Chinese vaas. Jesus wordt
slechts begrijpbaar als Hij meegenomen wordt in de beweging van hetgeen
geschreven staat, de woorden van vuur, waarin getuigd wordt van God, een verterend
vuur, een ijverig God.
Het verband met Moses kan niet worden losgelaten, daarom worden Zijn woorden
gespannen in hetgeen wij noemen het Nieuwe Testament en daarom staat Jesus
gespannen op de spanning tussen Moses en Hem.
Als deze spanning niet gezien wordt, niet bijeen gelezen wordt tot behoud, loopt
de lezer het risico zowel Moses als Jesus te missen. Van een aflossing van de een
door de ander kan dan geen sprake zijn.
Uit de zaligsprekingen waar de bergrede mee begint, kennen wij de zaligspreking:
‘zalig zijn de ootmoedigen, want zij zullen het land erfelijk bezitten’ (Matt. 5, 5). Dit
is een citaat uit Psalm 37 dat zo doorgaat: ‘en zich verlustigen over grote vrede’.
Gelijk het in de bijbel steeds het geval is, wordt hier geen abstracte waarheid
uitgesproken. Het gaat niet slechts om abstracte waarheden, het gaat om namen
die model kunnen staan voor hetgeen geschieden moet.
Van Moses staat geschreven (Num. 12, 3): ‘Doch de man Moses was zeer
ootmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren’. De
Willibrordvertaling laat het zo klinken: ‘Moses een zeer bescheiden man, de
bescheidenste van alle mensen op aarde’. Deze vertaling is dan niet meer in
samenklank te horen met hetgeen geschreven staat in Psalm 37, 11 en in Matt. 5.
Op zich zou dit bezwaar niet zo zwaarwegend hoeven te zijn, zelfs als men niet
direct onder de indruk zou geraken van het argument dat afwisseling van spijs
17
(woordgebruik) doet eten . Maar deze zin aangaande

17

In Das Neue Testament, übersetzt und kommentiert von Ulrich Wilckens, Furche Verlag,
Hamburg, 1970, 928 pp., DM. 19,80, wordt Matt. 5, 5 zo vertaald: ‘Selig die Gewaltlosen, sie
werden das Land erben’; een vertaling die - naar het schijnt - van doen heeft met de vraag
naar Jesus als revolutionair.
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Moses wordt gevonden in het begin van hoofdstuk 12 van Numeri, in de woestijn,
en hoofdstuk 12 gaat vooraf aan het hoofdstuk dat vermeldt hoe twaalf mannen,
één uit elke stam, worden uitgezonden om het land te verspieden: de ootmoedigheid
van Moses klinkt nog in onze oren als land ‘tot erfelijke bezitting’ in zicht komt. Maar
er is meer. De man Moses, de zeer ootmoedige, zal geen voet zetten in het land,
laat staan in Jerusalem, waar de naam des Heren wonen zal, de plaats die de Heer
liefkozend heeft uitverkoren. Dat is na de ootmoedige qualificatie die Moses ten
deel valt, een teleurstelling die niet als een bijkomstige bijzonderheid van zijn leven
kan worden afgedaan. Want van dezelfde Moses staat geschreven (Deut. 34, 7):
‘Moses nu was 120 jaar oud als hij stierf: zijn oog was niet donker geworden, en
zijn kracht was niet vergaan. Een merkwaardige typering voor iemand die zó van
het toneel zou moeten verdwijnen.
De spanning tussen Moses en het land is gegeven. Hiermee is veel gezegd. Er
is meer dan alleen een spanning in het tijdsverloop tussen Moses en Jesus. De
spanning tussen Moses en het land / Jerusalem is levensgroot. Als de verhouding
tussen Moses en Jesus beslissend is om Jesus een plaats te kunnen wijzen, dan
zal die verhouding ook de kracht betreffen van die gewezen plaats. In kracht van
het Onderricht van Moses heeft Jesus Zijn plaats gewezen gekregen: Jesus alleen.
Tussen Moses en Jerusalem vonkt het op en neer, in zijn woorden van vuur. Moses
sterft op de bergtop Pisga. Een merkwaardige bergtop, want daar staat ook de ezelin
van de Profeet Bileam (Num. 23, 14). Vandaar is heel Israël tot in zijn einde te
overzien, ten einde raad. Die bergtop wordt soms voorzien van een duistere
benaming ‘Asdoth’ (Deut. 3,17, 4,49 en 33,2). In de Statenvertaling is in Deut. 33,4
voor het woord Asdoth vertaald: ‘vurige wet’, zij laat het onvertaald in Deut. 3,17 en
4,49. De Willibrordvertaling vertaalt het in Deut. 3,17 en 4,49 met ‘hellingen’, hetgeen
ons op dit moment als de juiste vertaling voorkomt. In Deut. 33,2 vertaalt de
Willibrordvertaling ‘machtigen’ waar de Statenvertaling heeft ‘vurige wet’. Een bijna
klassiek voorbeeld om aan te duiden dat waar twee vertalingen van elkander
verschillen, een exegetische vraag kan worden blootgelegd. De vertalers van de
Statenvertaling hebben van de Amsterdamse Rabbijnen de mogelijkheden van een
tekst geleerd. Zij hebben de tekst anders gevocaliseerd en zo kunnen zij waar
Asdoth / hellingen staat, ‘Esdat’ lezen om zo tot hun ‘vurige wet’ te komen. Dit is
meer dan stichtelijke Rabbijnse speelsheid, over die bergtop is herlezend nagepeinsd.
Want de hellingen van de berg Pisga, waar Moses sterft en God zich met hem
verzoent, kunnen nu gelezen worden als een vurige wet: en daarin wordt God
openbaar zelfs als het ogenblik van Moses' dood nadert. Daarom wordt er
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dan van hem geschreven: dat zijn oog niet donker geworden is en dat zijn kracht
niet is vergaan.
Jesus zal langs deze lijnen kunnen worden aangeduid. In aanmerking komt niet
de vraag of Jesus een groot religieus genie is geweest of een baanbrekend
revolutionair (al is de wereld er wel anders door geworden), evenmin is het dan een
eerste vraag of Hij een onmiddellijke nieuwe Godservaring heeft gehad, waarvan
18
Hij dan heeft gesproken en wat dan na Hem is doorverteld . Allereerst zal in het
licht van bovenstaande kunnen worden gezegd, dat Hij getrouwheid heeft betoond
naar de Wet van Moses, met heel Zijn hart, met heel Zijn ziel, met al Zijn krachten.
Al de andere ‘namen’ die Hem zijn gegeven, die Hem toekomen vanuit de Schriften,
die door Hem worden ‘aangetrokken’, ontlenen hun gezag aan deze trouw, die Hij
betoond heeft aan de Wet tot in Jerusalem toe. Hij is degene die de weg die Moses
heeft gewezen, ten einde toe is gegaan, tot in Jerusalem, tot aan de rechterhand
des Vaders. Daarom kan in het kerklied gezongen worden: ‘Jerusalem Gij zijt de
troost der Schriften’. Dat is meer dan een vluchtige hommage aan Jonkvrouw Sion:
De plaats is gewezen waar de trouw gebleken is, het program voltooid en waar tot
voltooiing komt wat aan het begin van het evangelie wordt gehoord: ‘Deze is mijn
welbeminde Zoon, in Hem heb ik mijn welbehagen!’ Andere vragen die rondom en
naar aanleiding van Jesus immer worden gesteld, zullen hiermee moeten rekenen.
Als de vraag naar de plaats van Jesus in het jodendom van Zijn dagen opnieuw
19
wordt gesteld en de vraag hernomen wordt in termen van kerk en synagoge , dan
zijn boven aangeduide zaken in het geding. De geschiedenis van de kerk lijkt in dit
opzicht op een geschiedenis van iemand die zich voor zijn afkomst schaamt. De
houding in onze dagen zou kunnen zijn dat er ietwat vertederend / beschamend
over die schaamte gesproken wordt, maar dat verder de geschiedenis gelaten wordt
20
voor wat zij is .

18

19

20

Dit is het ietwat misleidende van de titel van het boek van Norbert Scholl, Jesus nur ein
Mensch?, Kösel Verlag, München, 1971, 116 pp.. Hij voorziet die titel wel van een vraagteken.
Misschien is het wel tekenend dat een dergelijke vraagstelling onze dagen zo intrigeert, meer
dan de vraag vanuit Moses en de Profeten.
Zie het gelijknamige werk onder redactie van K.H. Rengstorf en S. von Kortzfleisch, Kirche
und Synagoge, een handboek in 2 banden Zur Geschichte von Christen und Juden, Darstellung
mit Quellen, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1968-1970, 745 pp., DM.72.
Zie n. 19 en het door W.P. Eckert uitgegeven boek Judenhass, Schuld der Christen?!, Hans
Driewer Verlag, Essen, 1964, 525 pp., 47 Abb., DM. 19,80, met een Ergänzungsheft o.a. naar
aanleiding van de ‘Jodenverklaring’ op Vaticanum II in 1966. 94 pp., DM. 5,60; vgl. ook H.
Spaemann, Die Christen und das Volk der Juden, Kösel Verlag, München, 1966, 79 pp., DM.
5,50, eveneens een boek met op de achtergrond de jodenverklaring van Vaticanum II.
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Bij dit alles zal de Christen moeten bedenken wat G. Scholem schreef aan een
protestants theoloog. Deze laatste had Scholem verweten dat hij zich in zijn
bespreking van de verhouding Christendom / Jodendom had laten leiden door
‘Klischees und verzerrende Simplifikationen’. Scholem antwoordt dan: ‘Von uns, die
wir die historische Realität des Christentums und seiner Ansprüche an uns, wie sie
so überreichlich dokumentiert sind, unbefangen studieren, wird jetzt verlangt wir
sollten solche ‘klischees’ - in deren Namen 1700 Jahre lang gegen uns argumentiert
worden ist! - fahren lassen, da eine neue Theologie im entstehen sei. Das letzere
mag wohl sein. Ich fühle mich nicht berufen darüber zu urteilen. Ob sie eine
historische Wirkung auf das Verhältnis von Judentum und Christentum haben wird
21
steht vorläufig dahin..!’ .
Veel opheldering tussen kerk en synagoge kan gegeven worden door het geven
22
van de juiste informatie . Die juiste informatie zal zich ook moeten bezig houden
met die wondere wereld van het boek, met de woorden van Moses, ook met
zogenaamde ‘ontmaskerende’ gegevens. Beschrijvingen die het beter weten dan
de evangelisten (en ook het zogenaamde Oude Testament), of historische informatie
die als criterium gehanteerd wordt tegen wat geschreven staat in, gaan voorbij aan
de zeggingsmacht van hetgeen geschreven staat. Dit maakt herlezen geenszins
overbodig en dit is evenmin een pleidooi voor het zogenaamde letterlijk verstaan
van hetgeen geschreven staat. Het historisch kritisch onderzoek heeft ons minstens
dit geleerd; bij het lezen van de zogenaamde oude teksten worden wij nu ‘gelukkig’
niet meer gehinderd door gebrek aan kennis.
Tengevolge daarvan zijn wij voor het eerst in staat om bijv. Genesis 1 werkelijk
te lezen als Genesis 1, als eerste hoofdstuk van de bijbel, en niet als een bewaard
gebleven document dat ons informatie verschaft over hoe lang geleden mensen
zich het zogenaamde ontstaan van alle dingen hebben gedroomd. Dat Genesis 1
als historisch document als zodanig niet meer kan worden gelezen, betekent niet
dat het daarom niet zou kunnen worden herlezen. De blik in de toekomst - ook van
Genesis 1 - kan er duidelijker door zijn geworden.
Alle historische informatie zal pas dan een bijdrage blijken te zijn, als het verslag
van die informatie zich laat formeren tot dat contra-boek dat het gegeven boek
compleet, steeds completer maakt. Ook in de verhouding met

21
22

Gershom Scholem, Ueber einige Grundbegriffe des Judentums, Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
1970, 170 pp., DM. 4. Citaat op p. 169.
Een innige bijdrage tot die informatie is het boek van Robert Raphael Geis, Gottes Minorität,
Beiträge zur jüdischen Theologie und zur Geschichte der Juden in Deutschland, Kösel Verlag,
München, 1971, 246 pp., DM. 36, waarin het hoofdstuk over ‘Der Gottesdienst der Synagoge’
(pp. 54-108) een voortreffelijke bloemlezing bevat van Joodse gebeden.
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het Jodendom zal dit duidelijk moeten worden, niet slechts vanuit het respect voor
de traditie die een Christen zou passen, maar ook omdat hij weten moet dat de
verschijning van Jesus tot een vervluchtigend verschijnsel wordt, als Hij niet bijeen
gelezen wordt in de gloed van de woorden van Moses, en als een Christen zich niet
zou realiseren dat het lot van Jesus herkend wordt in de gloed van de brand van
de tweede tempel. Uit dit schijnsel is Jesus niet los te maken, evenmin als uit de
woorden van de Wet. Want Hij is niet gekomen om de Wet of de Profeten af te
23
breken (!) maar om te vervullen. Het uiteen willen rukken van Jesus enerzijds en
anderzijds hetgeen Hij heeft geleerd, loopt gevaar de trouw van Jesus aan de Wet
van Mozes niet meer in het vizier te krijgen. Zo wordt niet meer gezien hoe Jesus,
de Profeet van Zijn eigen Profetie, verteerd wordt door het vuur dat Hij wil ontsteken.
Die woorden van vuur banen Zijn weg, behoeden Zijn trouw en leiden ten leven.

23

Het woord afbreken is hier als vertaling gekozen om het verband met het afbreken van de
tempel te kunnen leggen en om zo Jesus in het schijnsel van de brand van de tempel te
durven ontwaren.
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Weervoorspelling: wetenschap of kunst?
F. Bertiau
Weervoorspelling is een van de oudste geestelijke activiteiten van de mens: het
weer beheersen is een droom waar geen meteoroloog aan durft te denken, maar
het voorspellen is de ambitie van boeren en geleerden. Tot voor enkele jaren moest
de weerkundige uit zeer schaarse gegevens in een minimum van tijd het weer
voorspellen aan de hand van wetten die feitelijk te complex zijn om ze te kunnen
gebruiken. Toen in 1960 de eerste weersatelliet gelanceerd werd die in staat was
een groot gedeelte van het aardoppervlak te zien, was de eerste stap gezet voor
een revolutie in de meteorologie. De Verenigde Naties gaven aan de World
Meteorological Organization (W.M.O.), waarvan alle landen deel uitmaken die een
meteorologisch instituut bezitten, de opdracht om het waarnemen van het weer en
het uitwisselen van de informatie internationaal te organiseren.
De World Weather Watch (W.W.W.) werd effectief in 1967 en bestaat in hoofdzaak
uit een keten van hoofdstations die alle meteorologische gegevens welke ze via
secundaire ketens toegezonden krijgen, concentreren en doorzenden naar het
volgende station van de hoofdketen. De hoofdketen omspant de aardbol en bestaat
uit de volgende stations: Melbourne (Australië) - Tokyo - Washington - Londen Parijs - Offenbach (Duitsland) - Praag - Moskou - Kairo - New Delhi - Melbourne.
Ukkel zendt zijn waarnemingen door naar Londen en Parijs; De Bilt zendt ze door
naar Londen. Kinshasa in Kongo zendt door naar Brazzaville, dat verder doorzendt
naar Dakar, dat op zijn beurt doorzendt naar Parijs, waar de gegevens de hoofdketen
bereiken. Ieder meteorologisch gegeven moet deze keten binnen de drie uren
doorlopen. Dit plan is reeds min of meer verwezenlijkt, al blijven er nog wel enkele
moeilijkheden bestaan op gebied van voorrang. Maar hiermee is nog slechts het
gemakkelijkste gedeelte van de opgave uitgewerkt.
De weervoorspelling kan blijkbaar op twee manieren gebeuren. Ofwel tracht men
de weerkaart voor het eigen land en de omliggende landen op te stellen en door
analogie met vroegere gevallen het weer voor de volgende dag te voorspellen. Dat
was zo ongeveer de methode waarmee men zich tot
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nog toe moest behelpen. Ze steunde voor een groot deel op ervaring en gaf
gemakkelijk aanleiding tot vergissingen: de analogie met vroegere gevallen is nooit
volledig, een kleine afwijking volstaat soms om de weervoorspelling waardeloos te
maken. Ofwel verzamelt men voldoende gegevens over het hele aardoppervlak om
dan via fysische wetten en wiskundige berekeningen de toestand van de atmosfeer
voor de volgende periode af te leiden. Maar deze methode is, althans voorlopig,
niet te gebruiken.
Wanneer we de wereldkaart van de meteorologische stations bekijken is het
duidelijk dat waarnemingsstations alleen veelvuldig voorkomen in economisch
ontwikkelde landen. De oceanen, die het grootste gedeelte van het aardoppervlak
omvatten, zijn bijzonder slecht voorzien van waarnemingsstations. We kunnen dus
niet zeggen dat we over een netwerk beschikken waarvan de mazen min of meer
even groot zijn. Bovendien zitten in dit net ook enkele politieke ‘gaten’:
Communistisch China bijvoorbeeld is geen lid van de W.M.O. en werkt dus niet mee
aan de World Weather Watch. Het weer stoort zich echter niet aan politieke of
economische systemen. Ook op dit gebied zullen de mensen moeten leren
samenwerken zonder onderscheid van ras of politiek systeem.
Op het 6e Wereldcongres van de W.M.O. in april 1971 werd door de Russische
afgevaardigde de volgende moeilijkheid naar voren gebracht: dank zij de W.W.W.
bezitten we nu 30 maal meer informatie dan 10 jaar geleden; maar de hersens van
de weerkundige die hiermee zijn weerkaart en zijn weervoorspelling moet opmaken,
zijn nog altijd even groot. Waarop de afgevaardigde van de USA antwoordde dat
men juist daarom computers moet bouwen die deze taak overnemen. De computer
kan inderdaad de weerkundige nu reeds helpen om de gegevens te concentreren
in een meer bruikbare vorm. Weerkaarten kunnen door een computer getekend
worden. Op dit ogenblik bezit men echter geen computer met de nodige capaciteit
en snelheid om het probleem van de weervoorspelling op te lossen. Het tekenen
van een weerkaart is slechts een hulpmiddel dat een visueel beeld geeft van de
kwantitatieve gegevens. Het is echter te verwachten dat computers in de komende
jaren zullen blijven groeien zoals ze de laatste tien jaar hebben gedaan, en men
kan er min of meer op rekenen dat men rond 1976 over een computer zal kunnen
beschikken die de weervoorspelling voor heel de aarde zal kunnen uitwerken. Dan
moet tegen die tijd wel het waarnemingsnet voldoende uitgebreid zijn en moet er
een oplossing zijn gevonden voor enkele dringende problemen, waarvan het
belangrijkste is: welk is de dynamica van de luchtmassa's aan de evenaar en hoe
moet de daarmee samenhangende wolkenvorming fysisch worden verklaard?
Voor het eerste punt - de uitbreiding van het waarnemingsnet - is al een oplossing
in het vooruitzicht: vier stationaire weersatellieten zullen zo
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boven de evenaar worden geplaatst, dat ze de tropische en subtropische zones
voortdurend aftasten en dag en nacht de wolkenverdeling weergeven. Verder zullen
twee weersatellieten van pool tot pool rond de aarde wentelen, zodat de
wolkenverdeling over heel de aarde bekend zal zijn. De stationaire weersatellieten
zullen een totaal beeld geven van de wolkenverdeling; de polaire een detailbeeld,
dat verschilt volgens de positie van de weersatelliet. Ieder weerstation op aarde kan
dan rechtstreeks de beelden opvangen uitgezonden door deze satellieten.
De informatie die verkregen wordt door deze wolkenfoto's vanuit weersatellieten,
is natuurlijk van heel groot belang, maar ze volstaat niet: een wolkenfoto geeft
bijvoorbeeld niet aan op welke hoogte de wolken zich bevinden; uit wolkenfoto's
alleen kan de windsterkte op verschillende hoogte niet afgeleid worden.
Grondmetingen en metingen vanuit weerballons en vliegtuigen blijven dus nodig.
2

Wil men een waarnemingsstation voor elke 5000 km , dan betekent dat ongeveer
100.000 stations om het hele aardoppervlak te bestrijken. Een gedeelte van die
stations kan volledig geautomatiseerd worden en kan op de oceanen drijven.
Het tweede probleem betreft een betere kennis van wat er gebeurt aan de evenaar.
Het is duidelijk dat het grootste gedeelte van de energie die opgenomen is in de
atmosfeer, afkomstig is van de zon en dat de zonne-energie vooral opgevangen
wordt in de tropen. (De helft van de zonne-energie, opgevangen door de
o

aardatmosfeer, wordt opgevangen in een zone van 24 ten noorden en ten zuiden
van de evenaar. Om de luchtverplaatsing over de hele aarde te voorspellen, moet
men weten wat zich in de atmosfeer rond de evenaar afspeelt. Maar de
meteorologische gegevens van de evenaarszone zijn helaas onvoldoende bekend.
Het grootste gedeelte van deze zone bevindt zich in oceanen en onderontwikkelde
landen. De overheersende winden en de eigenaardige wolkenconfiguraties die men
er waarneemt, blijven voor het grootste gedeelte voorlopig zonder verklaring. Daarom
heeft de W.M.O. besloten in de zomer van 1972 een reusachtig experiment op te
zetten.
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In een zone van 30 breed aan de evenaar, tussen de oostergrens van Afrika en
de westergrens van Centraal Amerika, zal gedurende drie maanden een ‘Global
Atmospheric Tropical Experiment’ (G.A.T.E.) worden uitgevoerd, waaraan
verschillende landen van de W.M.O. deel zullen nemen door het sturen van
weerschepen (België rust het schip ‘Mechelen’ uit voor het experiment) en
vliegtuigen, die in groepen van drie op verschillende hoogten de atmosferische
kenmerken van deze zone zullen opmeten. Het aantal stations zal vermenigvuldigd
worden en de V.S. zullen weersatellieten boven de zone plaatsen. In een beperkt
gebied, ten zuiden van de Azoren, zal men speciaal de wolkenvorming bestuderen.

Dit wereldexperiment, dat alleen maar kan slagen als alle betrokken naties
samenwerken, moet de sleutel bezorgen van de dynamiek van onze atmosfeer. Het
zal tegelijk een algemene repetitie zijn voor een volgend wereldexperiment, dat
voorzien is voor 1974: een ‘Global Atmospheric Research Programme’ (G.A.R.P.).
De uiteindelijke bedoeling van dit laatste programma is, samen met het geschikte
computermodel, het minimum waarnemingsnet op te stellen dat het mogelijk zal
maken het weer voor heel de aarde in grote trekken te voorspellen. Alle bestaande
weerinstituten zullen in G.A.R.P. betrokken worden en automatische stations zullen
het bestaande waarnemingsnet aanvullen om het meer homogeen te maken. Verder
zal men zoeken welk het minimum aantal waarnemingen is dat nodig is om de
stromingen van de luchtmassa's over de gehele aarde zo te beschrijven, dat de
‘super-computer’ de evolutie van deze stromingen kan berekenen. De fijnere lokale
details van het weer wil men (nog) niet voorspellen met de super-computer: het
probleem bestaat juist hierin, dat men wil zoeken hoever de verfijning van de
waarnemingen doorgedreven moet worden om de dynamiek van de atmosfeer te
kunnen reproduceren met een super-computer.
Uit dit unieke wereldprogramma, dat in april jl. door het Congres van de W.M.O.,
d.w.z. door 133 landen, in Genève werd goedgekeurd, blijkt dat meteorologie definitief
een volledig nieuwe richting uitgaat. Men verwacht dat de grote lijnen van de
weervoorspelling door een super-computer bere-
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kend zullen worden en dat de details door de lokale weerinstituten ingevuld kunnen
worden.
Vraagt men zich af, welke elementen van de moderne technologie de droom van
de meteorolgen helpen verweezenlijken, dan komen daarvoor in aanmerking:
de ruimtevaart, die het lanceren van satellieten heeft mogelijk gemaakt; de
miniaturisatie van elektronische onderdelen, die de bouw van communicatie- en
weersatellieten heeft mogelijk gemaakt (een weersatelliet is slechts een paar meter
groot en wordt voorzien van elektrische energie door de zon);
de computer, die het mogelijk maakt wiskundige problemen op te lossen die twintig
jaar geleden onoplosbaar werden geacht. Van 1953 tot 1960 is de snelheid van de
computer gegroeid van 1 tot 10; in 1965 tot 80; in 1970 tot 2000; tegen het einde
van 1972 zal ze waarschijnlijk 10.000 overschrijden. De capaciteit van het
computergeheugen is even sterk gegroeid, zodat men mag vermoeden dat de
computer in 1976 alle eigenschappen zal bezitten die nodig zijn voor het berekenen
van de weervoorspelling, tenminste op wereldschaal.
Het zal de leek misschien verwonderen dat weervoorspelling zo'n lastig probleem
is als men het langs zuiver wiskundige wegen wil oplossen. Men moet echter
bedenken dat het aardoppervlak erg onregelmatig is. Bergen, begroeide vlakten,
woestijnen en wateroppervlakken hebben heel verschillende invloeden op de
ontwikkeling van het weer. Al deze elementen moeten in de computer opgenomen
worden, niet kwalitatief, maar kwantitatief, en hun effect op het weer moet worden
berekend. Zelfs indien de aarde een volmaakt homogeen oppervlak zou bezitten,
bijvoorbeeld een wateroppervlak zonder continenten, blijft het wiskundig probleem
nog steeds moeilijk numerisch op te lossen. Duizenden benaderingen zijn vaak
nodig om dergelijke complexe problemen op te lossen.
Geautomatiseerde weervoorspelling is op dit ogenblik onmogelijk, niet alleen
vanwege het gebrek aan gegevens en een voldoende grote computer, maar ook
omdat we nog niet over een wiskundig computer-model beschikken dat voldoende
ingewikkeld is om de werkelijkheid te benaderen en niet zo ingewikkeld dat de
gegevens die voorhanden zullen zijn, niet volstaan om de berekening uit te voeren.
Het zoeken naar het eenvoudigste model dat toch nog een bruikbare
weervoorspelling mogelijk maakt, zal het voorwerp zijn van intense wiskundige
studie in de komende jaren.
Uit dit W.M.O.-programma blijkt dat weervoorspelling in de toekomst niet langer
een kunst zal zijn. Tot nog toe moest de weerman zich beroepen op een mengsel
van wetenschap, vaardigheid en ondervinding om een min of
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meer betrouwbare voorspelling uit te werken. Tegen 1980 zal hij waarschijnlijk op
een globale weervoorspelling kunnen rekenen, uitgewerkt door een super-computer,
waarop hij, geholpen door een kleinere computer, de details van zijn lokale
weervoorspelling kan uitwerken.
Is een weervoorspelling dan zo belangrijk? Ongetwijfeld. De voedselproduktie
zou veel efficiënter geregeld kunnen worden indien we dit probleem onder de knie
hadden. De samenwerking tussen meteorologie, oceanografie en hydrografie is op
het ogenblik onvoldoende. Schepen en vliegtuigen hebben betrouwbare
weervoorspelling nodig. Overstromingen kunnen enkel vermeden worden door tijdige
waarschuwingen. In het verre Oosten, India en Amerika komen stormen voor die
alles verwoesten wat ze op hun weg ontmoeten. De banen van dergelijke meteoren
moeten nauwkeurig voorspeld kunnen worden en middelen moeten gevonden
worden om ze te remmen of zelfs te vernietigen. Meteorologie heeft niet alleen tot
taak een betrouwbare weervoorspelling op te stellen, maar ook de mens te
waarschuwen.
De luchtverontreiniging is een van de nieuwe factoren in de meteorologie; ze kan
een ernstig gevaar worden voor de mensheid. In Genève werd erop gewezen dat
luchtpollutie het klimaat dreigt te veranderen. Het gevaar dreigt dat het klimaat van
Europa, Amerika en later van heel de aarde door de bevuiling door aerosols (vaste
deeltjes die in de lucht zweven) langzaam van een gematigd klimaat naar een polair
klimaat verschuift. Meteorologie kan de mensheid niet verplichten zichzelf te genezen,
maar ze kan als een thermometer functioneren die de koorts meet. Wanneer de
weerman regelmatig het koolzuur- en loodgehalte in de atmosfeer signaleert, zullen
de landen misschien maatregelen gaan nemen om de luchtvervuiling te stoppen.
De ontaarding van de atmosfeer is nu reeds waarneembaar: de meeste Europese
sterrenwachten zoeken naar nieuwe plaatsen waar ze hun telescopen kunnen
opstellen, zodat ze aan de bevuilde atmosfeer ontsnappen die waarnemingen
onmogelijk maakt. In Italië, het land van de zon, zijn alle plaatsen beneden de 1500
m al onbruikbaar geworden. Na jarenlang zoeken komt bijna ieder land tot dezelfde
conclusie: West-Europa is voor de optische astronomie min of meer verloren.
Het Wereldcongres van meteorologie in Genève, dat niet minder dan 26 dagen
duurde, is uniek in de geschiedenis van de wetenschap: nooit werd een grootser
wetenschappelijk plan uitgewerkt dat de samenwerking van alle landen vereist, dat
zelfs een beroep doet op computers die een orde groter zijn dan degene die nu
bestaan, en dat voor de wereldbevolking van vitaal belang kan worden.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Engeland en de E.E.G.
De in september van het vorig jaar begonnen onderhandelingen over toetreding
van Engeland tot de Europese Economische Gemeenschap zijn in het beslissend
stadium gekomen. Het gaat hierbij tevens in principe over de toetreding van Ierland,
Denemarken en Noorwegen, zodat het Europa der Zes zou uitgroeien tot Tien en
eventueel nog meer, waarbij allereerst gedacht wordt aan Zweden, Spanje en
Portugal. De Tien zouden al een bevolking omvatten van ruim 250 miljoen, d.w.z.
groter dan die van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, met een produktie die
alleen door de Verenigde Staten wordt overtroffen. Dit verenigde Europa zou in
staat zijn zich voldoende onafhankelijk op te stellen tegenover de Amerikaanse
hegemonie en tegenover de sterkere invloed van de Sovjet-Unie, zonder daarbij
als een soort derde macht te willen fungeren.
Na de weigering van Engeland in 1958 om toe te treden - voornamelijk gebaseerd
op het ook voor Londen onaanvaardbare idee van supra-nationaliteit en op de
verbondenheid met de landen van het toch reeds afbrokkelende Gemenebest heeft het twee pogingen gedaan om alsnog opgenomen te worden. Beide werden
geblokkeerd door het veto van de nationalist de Gaulle, die rekende op Franse
suprematie in de EEG als Engeland er buiten bleef en bovendien bang was, dat
door Engeland, dat nauw met de Verenigde Staten verbonden was, de invloed van
Washington nog zou worden vergroot, zodat het de Gemeenschap eerder zou
vernietigen dan versterken.
Ook de derde Engelse poging stuitte voortdurend op Franse tegenstand; wel zag
men in Parijs in dat toenadering tot Londen gewenst was, maar men trachtte toch
door allerlei technische moeilijkheden het overleg te rekken, zodat men in bepaalde
kringen nog steeds rekening hield met een uiteindelijk nieuw Frans veto.
Toch werden er zowel in besprekingen tussen speciale afgevaardigden als in die
tussen de Raad van Ministers en de Engelse officiële onderhandelaar, Rippon,
vorderingen gemaakt. Geleidelijk aan werd men het eens over de moeilijkheden in
verband met de uitvoer naar Engeland van de suiker-producerende landen van het
Gemenebest; ook zag men de mogelijkheid voor een oplossing van de kwestie van
de bijdrage van Engeland in het Europese budget,
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terwijl de verklaring van Rippon, dat het belang van zijn land er niet mee is gediend
dat het pond sterling nog lang geldt als reserve-valuta, ook de weg tot een vergelijk
op dit punt opende.
Reeds eerder was er sprake geweest van een topgesprek tussen Pompidou en
Heath, waarop kernzaken zouden worden doorgesproken in de hoop zo de laatste
obstakels weg te werken, maar tot dan toe vond men in Parijs de tijd hiervoor nog
niet rijp. Deze houding veranderde echter door de monetaire crisis begin mei. Het
chronische tekort op de Amerikaanse betalingsbalans leidde tot dreigende inflatie
van de dollar, die - daar de dollar fungeert als wereldvaluta - weer inflatie voor andere
valuta zou veroorzaken. Bovendien houdt Washington de rente op een laag peil,
waardoor er een grote toevloed van dollars ontstaat naar Europa en Japan. Deze
stroom richtte zich begin mei voornamelijk naar Duitsland, Nederland, België en
Zwitserland. In Bonn werd daarom besloten de wisselmarkt voor dollars te sluiten
en andere Europese landen volgden dit voorbeeld.
Intussen werd er in Bonn en in Brussel - EEG - gesproken over maatregelen om
de dreigende inflatie te keren. Liefst zag men een gezamenlijke aanpak van het
probleem, maar dit bleek een utopie. Duitsland zette toen zijn voornemen door om
de mark een zwevende koers te geven en werd daarin gevolgd door Nederland,
terwijl Frankrijk zich hiertegen fel verzette. Tegelijkertijd revalueerden Oostenrijk en
Zwitserland. De zwevende mark en gulden en de ‘vast’ gebleven Franse franc
betekenen echter tevens een gevaar voor de gemeenschappelijke Europese
landbouwmarkt, terwijl ook de monetaire integratie in Europa ernstig bemoeilijkt
wordt.
Het feit dat Bonn ondanks alle verzet - met Parijs voorop - toch zijn zin heeft
doorgezet, schijnt Frankrijk sterk beïnvloed te hebben. Plotseling schijnt men
begrepen te hebben, dat de Duitse economische en politieke macht zo sterk is
geworden, dat Parijs wel eens behoefte zou kunnen hebben aan steun bij de vorming
van een tegenwicht tegen Bonn. Dit zou gevonden kunnen worden bij Engeland en
dus besloot Pompidou het topgesprek met Heath over de Engelse toetreding te
bespoedigen. Op 20 en 21 mei slaagden zij er in principiële overeenstemming te
bereiken over de zuivel-invoer van Nieuw-Zeeland, de bijdrage van Engeland aan
de EEG en de rol van het pond sterling. Hierdoor bestaat de mogelijkheid, dat Rippon
inderdaad nog in juni in Brussel tot zaken kan komen.
Niet dat de toetreding van Engeland zeker is. Was enkele jaren geleden de
meerderheid van de bevolking pro aansluiting bij het continent, nu is deze gewijzigd
in een minderheid. De twee Franse weigeringen hebben daartoe natuurlijk veel
bijgedragen, evenals de angst - overigens niet ten onrechte - voor de stijgende
prijzen van het levensonderhoud. Een erkenning van eigen achterstand zit in het
argument van de anti's, dat Europese concurrentie de Engelse industrie op de knieën
zou hebben voor zij zich tot gelijke hoogte zou hebben opgewerkt. Bovendien is de
afbraak van de positie van het pond niet aanlokkelijk voor de trotse Brit evenmin
als de waarschuwing van Pompidou, dat de Franse taal als Europese voertaal niet
mocht verdrongen worden door
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het Engels, want deze laatste is ook de voertaal van de Verenigde Staten en Europa
zou zich juist duidelijk hiervan moeten onderscheiden.
Engelse voorstanders daarentegen menen, dat hun land buiten de
gemeenschappelijke markt blijvend nog verder zal afglijden en dat het erbinnen
zichzelf en de EEG tot grotere bloei zal brengen; dat de onvermijdelijke nadelen
slechts tijdelijk zullen zijn en dat deze generatie die moet dragen opdat de komende
er de vruchten van kan plukken.
Tegenstanders dringen aan op een referendum, maar prime-minister Heath blijft
vasthouden aan zijn opvatting dat alleen het parlement over de kwestie moet
beslissen. De scheidingslijn loopt dwars door beide grote partijen heen. Veel zal
afhangen van het standpunt van Labour-leider Wilson; tijdens zijn premierschap
was hij voorstander van aansluiting, maar als oppositieleider zou hij wel eens politieke
munt kunnen willen slaan uit een nederlaag van Heath, daarmee partijbelang stellend
boven het landsbelang. Hiermee riskeert hij dan wel een splitsing in de eigen partij,
waarin Jenkins, lid van het schaduwkabinet, en anderen fervente Europeanen zijn.
Tegenover de pro-Europese labourgroep staat echter de even fel anti-Europese
conservatieve groepering onder leiding van Enoch Powell en zo dreigt ook hier een
uiteenvallen. Alleen de kleine liberale partij is eensgezind pro.
Belangrijk zullen de uiteindelijke voorwaarden zijn die Rippon in Brussel weet te
verkrijgen, en het tijdstip waarop Heath de kwestie in het Lagerhuis brengt. Moet
hij - aangenomen dat nog in juni een akkoord in Brussel tot stand komt - de zaak
nog voor het zomerreces er doorheen jagen of is het verstandiger meer tijd te nemen
om de Britten beter te kunnen overtuigen van de voordelen op korte of langere
termijn van de toetreding? We zullen moeten vertrouwen op de politieke feeling van
de prime-minister.

China
Het lijkt er op, dat er enige verandering komt in de verhouding tussen Peking en de
rest van de wereld. Was er tot nu toe sprake van een bewust isolement of van een
officieel negeren, van beide zijden worden er thans pogingen gedaan om een
toenadering te bewerken. Peking vond het best, dat het erkend werd door diverse
staten van de tweede en derde rang en dat er handelsbetrekkingen werden
aangegaan, maar het stak erg, dat het niet werd erkend door de Verenigde Staten
en dat het geen toelating verwierf in de Verenigde Naties, die nog steeds door een
slinkende meerderheid onder leiding van Washington wordt geblokkeerd.
De laatste tijd kwam er echter een wijziging in het standpunt van Nixon. Het werd
gemakkelijker gemaakt om naar communistisch China te reizen, geleidelijk werden
de handelsmogelijkheden uitgebreid en begon in Washington het dispuut over de
vraag hoe Peking tot de Verenigde Naties toegelaten kon worden. Aan Chinese
zijde is het Tsjoe En-lai, die pleit voor een grotere openheid en niet alleen tegenover
de Afrikaanse landen maar ook tegenover Europa en de Verenigde Staten.
In hoeverre deze houding van Peking bepaald wordt door de nog steeds
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groeiende tegenstelling met Moskou is moeilijk na te gaan. Ook weet men niet of
de plotselinge uitnodiging aan enkele tafeltennis-teams die deelnamen aan een
Japans tournooi, om ook een bezoek te brengen aan het vasteland van China nu
het begin is van toenadering tot de regeringen of alleen maar tot het volk van die
landen, maar opzienbarend was, dat onder deze teams ook dat uit de Verenigde
Staten was en dat juist deze Amerikaanse ploeg op alle mogelijke manieren werd
gefêteerd, meer en uitdrukkelijker dan de andere, hetgeen aanleiding was tot de
vorming van de term ‘ping-pong-diplomatie’.
Er zijn andere gebeurtenissen, die er op wijzen dat Peking-China zijn isolement
wil verbreken. Behalve de oude band met Albanië kwam er een verbetering in de
betrekkingen met het jarenlang zo verfoeide ‘revisionistische’ regime van Tito en is
de Roemeense premier Ceausescu het eerste buitenlandse staatshoofd dat een
bezoek aan Peking brengt. Volgens sommigen zou hij proberen tussen Moskou en
Peking te bemiddelen, maar het is waarschijnlijker, dat hij de steun van China tracht
te krijgen tegen het Russische streven naar grotere macht in de Balkan, desnoods
met een beroep op de Brezjnev-theorie, waardoor zowel Roemenië als Joego-Slavië
wordt bedreigd.
Met Frankrijk werden reeds jaren geleden de betrekkingen hersteld en kort geleden
erkende ook Italië het communistisch regime in Peking en werden de handelsrelaties
uitgebreid. Bij de laatste gelegenheid noemde de Chinese minister de Middellandse
Zee een Europees meer en pleitte hij voor de zelfstandigheid van de landen
daaromheen. Kennelijk is Peking bezorgd over de Amerikaanse en mogelijk nog
meer over de Russische aanwezigheid in de Middellandse Zee. Vandaar ook dat
het positief staat tegenover de versterking van de Europese Economische
Gemeenschap, waarvan het een tegenwicht verwacht tegenover beide grootmachten.
Veel aandacht besteedt Peking ook aan de ontwikkeling in het Midden-Oosten.
Toen de Egyptische president Sadat zijn pro-Russische rivaal en vice-president, Ali
Sabry, uit de regering verwijderde en vervolgens een zuivering doorvoerde, was dit
voor Peking aangenaam nieuws. Het is echter de vraag in hoeverre dit een
verwijdering tussen Moskou en Caïro betekende, want bij een kort daarop volgend
bezoek van Podgorny - het tweede binnen een half jaar - kwam er een
vriendschapsverdrag tussen beide landen tot stand. Bovendien schermt Sadat in
zijn pogingen om zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten te winnen voor
steun aan een vreedzame regeling van het conflict met Israël voortdurend met
heropening van het Suez-kanaal. Voor de Sovjet-Unie zou dit een gemakkelijke
toegang tot de Indische Oceaan betekenen, hetgeen niet prettig kan zijn voor Peking.
Om in elk geval nauwkeurig op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen is het
voor communistisch China belangrijk zijn contacten uit te breiden.

Nederland
Zoals te verwachten was had het Tweede Kamer-debat over de benoeming van
een kabinetsformateur geen resultaat. Of men moet de verwerping van het
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voorstel van Van Mierlo (D'66) om de premier van het schaduwkabinet, Den Uyl,
met de formatie te belasten, als een positieve daad beschouwen; hiermee werd
echter niet zozeer het onvermogen van de huidige regeringscombinatie bewezen
als wel de ontoereikendheid van de zg. progressieve drie.
De informatie werd daarna door de koningin opgedragen aan prof. Steenkamp,
die moest nagaan of de vorming van een op een meerderheid in het parlement
steunende regering mogelijk was.
De informatie verloopt uiterst behoedzaam. Na eerst nog een poging te hebben
gedaan om de PvdA en de confessionele drie een meerderheidskabinet te laten
vormen - tot zijn spijt alleen maar om de onmogelijkheid hiervan vast te stellen begon hij aan een vijf-partijen-kabinet, n.l. de drie confessionele partijen, VVD en
DS'70, te werken. Uitermate voorzichtig manoeuvrerend en vooral luisterend kwam
hij tenslotte met voorstellen die bij de confessionelen wel een gunstig onthaal vonden.
DS'70 en de VVD hadden echter grote bezwaren tegen het uitgaven- en
belasting-beleid.
Nadat de informateur hieraan enigszins tegemoet was gekomen, konden de drie
hun fiat niet zonder meer geven; zij vreesden, dat hun progressieve inbreng door
de besnoeiing te veel in het gedrang zou komen, waardoor de geloofwaardigheid
van hun program twijfelachtig werd.
Dat het een moeilijke zaak zou zijn op grond van de verkiezingsuitslag een regering
te vormen, is inmiddels wel gebleken. Er zijn nu zes weken voorbij en Den Haag
meldt langzame vooruitgang.
12-6-'71
J. Oomes

België

Het communautair dossier
In de maand mei ging de aandacht van de officiële en minder officiële politici naar
de voorbereiding van de uitvoeringswetten van het communautair dossier. Sedert
het topoverleg van de regeringspartijen op 1 april werd van de wetsontwerpen op
de agglomeraties en federaties, de cultuurraden, de indeling van wetgevende kamers
in taalgroepen en de speciale kredieten voor een nieuwe Vlaamse onderwijsstructuur
te Brussel één pakket gemaakt. Om te voorkomen dat de verschillende partijen
zouden stemmen voor één van deze punten en het voor andere zouden laten
afweten, worden de verschillende belangen aan elkaar verbonden. Concreet betekent
dit dat er in de ene wet wordt voorzien dat ze pas van kracht wordt wanneer de
andere is gestemd. Iedere partij stelt dan haar voorwaarden, wat aanleiding geeft
tot een zeer merkwaardig steekspel, waarin de tegenstrevers met verschillende
wapens vechten. Eisen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben,
worden tegen elkaar uitgespeeld. Het ziet er naar uit dat de realisatie van de
staatshervorming niet het gevolg zal zijn van een logisch politiek concept, maar van
een evenwicht
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zoeken tussen tegenstrijdige partijpolitieke belangen. In dit debat bleef ‘de vrijheid
van het gezinshoofd’ een centraal punt, terwijl de eis van de liberalen, dat een
cultuurpact zou worden gesloten, een nieuw element vormde.
1. Laten we er even aan herinneren dat in België het principe geldt ‘streektaal is
onderwijstaal’. Voor de 19 tweetalige Brusselse gemeenten wordt dit principe: ‘de
onderwijstaal is de taal van de huiskring’. Daarom moet elke leerling van een
Brusselse school een verklaring inleveren over de taal die thuis gewoonlijk wordt
gesproken, welke verklaring door de inspectie op school gecontroleerd kan worden.
In de praktijk is van deze wettelijke bepaling weinig terecht gekomen. Toch zat de
taalverklaring de Franstalige Brusselaars erg dwars. Men kan hier vele principes
van individuele vrijheid bij te pas brengen, maar in feite gaat het er om dat theoretisch
langs die taalverklaring werd belet dat van huis uit Nederlandstalige kinderen via
de school worden overgeschakeld naar de Franse taal.
Men zal zich herinneren dat de regering een meerderheid heeft kunnen vinden
voor de grondwetsherziening door aan de liberalen te beloven de ‘vrijheid van het
gezinshoofd’ opnieuw in te voeren voor de Brusselaars. Dit betekent dat een inwoner
van de 19 gemeenten zijn kinderen kan sturen naar de school die hij verkiest, maar
de Vlaming of de Waal die buiten Brussel woont niet: voor hem blijft de taaiverklaring
verplichtend wanneer hij zijn kinderen naar een school in Brussel wil laten gaan.
De afspraak was, dat dit zou gebeuren op 1 september e.k., op voorwaarde echter
dat eerst o.m. de grondwettelijk voorziene bestuursorganen van de Brusselse
agglomeratie - met een gelijk aantal Vlamingen en Franstaligen in het uitvoerend
college en aparte cultuurcolleges - zouden functioneren.
Een nieuw element in de evolutie is dat het parallellisme tussen afschaffing van
de taalverklaring en het functioneren van de Brusselse bestuursorganen werd
opgegeven. Het bleek technisch niet uitvoerbaar op zulke korte termijn. Bovendien
is voor de verkiezing van de agglomeratieraad de sfeer alles behalve gunstig. Een
stembusakkoord tussen het Front des Francophones (FDF) en de Franstalige
liberalen (PLP) en de pogingen die deze twee ondernemen om zelfs ‘bevriende’
Vlamingen te vinden voor hun lijst, deed vrezen voor een verkiezingsstrijd op basis
van haatcampagnes. Aldus zouden FDF en PLP in de raad en zelfs in het uitvoerend
college een anti-Vlaamse meerderheid kunnen vormen, waarna dan weer represailles
kunnen volgen vanuit het Vlaamse land, b.v. door Brussel niet meer als hoofdstad
te erkennen. Om die escalatie te voorkomen, werden enkele tegenzetten bedacht.
De agglomeratieverkiezingen zullen praktisch op hetzelfde ogenblik plaatshebben
als de parlementsverkiezingen, zodat onderlinge beïnvloeding wordt vermeden,
terwijl voor de samenstelling van het uitvoerend college wordt ingegaan op een
(nationale) eis van de liberalen: die van de proportionele vertegenwoordiging van
alle partijen naargelang de verkiezingsuitslagen. Dit voorkomt dat de liberalen uit
het uitvoerend college zouden worden gesloten.
Het tegenwicht voor deze laatste tegemoetkoming - we herinneren eraan dat het
communautair pakket bestaat uit een evenwicht van tegenstrijdige
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partijbelangen - wordt gevormd door de medewerking van de liberalen aan de
cultuurautonomie, waarvoor een speciale meerderheid vereist is. Om zekerheid te
hebben over die medewerking, werd in het wetsontwerp voor agglomeraties en
federaties voorzien, dat het slechts in voege zou treden nadat de wet op de
cultuurautonomie is gestemd. Willen de liberalen de vrijheid van het gezinshoofd
en een proportionele vertegenwoordiging in de Brusselse agglomeratieraad, dan
zullen ze eerst moeten zorgen dat de cultuurautonomie er komt. Zo hangt alles
samen.
2. Deze samenhang heeft echter de liberalen geïnspireerd om de dwang ook
andersom te laten werken. Als de regering een wet die ze met haar eigen
meerderheid kan stemmen, slechts kan uitvoeren als de liberalen meewerken aan
de cultuurautonomie, dan kan ze helemaal niets zonder de liberalen. En dus kwam
er een nieuwe eis op tafel: een cultuurpact als voorwaarde voor de liberale stemmen.
Het was Professor Verhulst, voorzitter van het Willemsfonds en van de Raad van
Beheer van de BRT, die de eis lanceerde ‘dat de politieke partijen voorafgaandelijk
een cultuurpact zouden afsluiten dat in de eerste plaats enkele algemene beginselen
zou omvatten in verband met de nondiscriminatie, dat vervolgens de domeinen zou
omschrijven waarop antidiscriminatoire garanties toepasselijk zouden zijn
(subsidiëring; benuttiging van openbare diensten zoals BRT, culturele centra, enz.;
lidmaatschap van beheersorganen, zoals b.v. van de raad van beheer van de BRT;
lidmaatschap van adviserende raden en commissies; benoemingen in openbare
dienst)...’ (Het Laatste Nieuws, 11-5-'71). 's Anderendaags stelde BSP voorzitter
Van Eynde, in zijn editoriaal van Volksgazet, de vraag wat er zou gebeuren indien
de PVV die eis zou overnemen. De PVV deed het.
Tijdens het topoverleg tussen regering en de drie traditionele partijen (25 mei)
over het schoolpact kwam de kwestie ter sprake. De CVP zou geen bezwaar hebben
tegen een cultuurpact, op voorwaarde dat dit de afwerking van de wetten op de
cultuurautonomie niet remt. In de CVP zou hierbij gedacht worden aan een soort
plechtige verklaring waardoor de partijen zich engageren voor het uitwerken van
objectieve criteria voor de toekenning van subsidies en dergelijke. De PVV eist
echter een echt pact tussen de drie traditionele partijen, waarbij het schoolpact
klaarblijkelijk model moet staan.
De motivering voor dit nieuwe pact is de vrees voor minorisatie van ideologische
minderheden. Voor vrijzinnigen zijn CVP en VU nog altijd één pot katholiek nat (tot
grote ergernis van de beide partijleidingen) en dus zullen zij onvermijdelijk in
Vlaanderen domineren. De vraag is echter of het niet méér gaat om de vrees voor
een minorisatie van de liberale partij, en dus om de eis haar overal bij te betrekken
(cfr. de PVV-eis tot proportionele vertegenwoordiging in agglomeratie- en
federatiecolleges), dan om een eis tot erkenning van ideologische minderheden. In
ieder geval ontaardde het debat in een scheldpartij over subsidies en benoemingen.
Wat er juist in het pact zou moeten staan en wie er moet bevoordeeld worden, werd
een maand na het ophefmakende artikel van Professor Verhulst nog altijd niet nader
verklaard.
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Wij kunnen ons afvragen of een cultuurpact inderdaad een bruikbaar middel is tot
bescherming van ideologische minderheden of van het ‘vrije denken’. Wij hebben
twaalf jaar gehad om te leren dat het schoolpact door zijn politiek van gewapende
vrede de uitbouw van de onderwijswetten heeft verstevigd en de verzuiling heeft
bevestigd. Zal een soortgelijk cultuurpact niet hetzelfde resultaat hebben: een nog
grotere verpolitisering van de culturele organisaties en van de benoemingen van
culturele werkers en vertegenwoordigers, een verdere verzuiling van deze sector,
die eigenlijk wacht op een grondige democratische vernieuwing in open kritische
en pluralistische zin?
Het feit dat er op dit ogenblik in het Belgische openbare leven twee, drie
machtsblokken zijn waarin katholieken en vrijzinnigen met hun organisaties en
instellingen tegenover elkaar staan, belet helemaal niet dat in hun eigen schoot en
vooral daarbuiten tal van mensen individueel of in groep geïsoleerd zijn als
machteloze opposanten of gewoon als mensen zonder officiële lidkaart. Voor deze
mensen brengt een cultuurpact geen oplossing. Alleen voor de machtsgroepen kan
een formule opgesteld worden die hun recht op subsidie en hun kandidatuur bij de
officiële benoemingspolitiek beveiligt. Dit legt uit waarom het vooral de P.V.V. is die
schijnbaar warm loopt voor een cultuurpact, nu binnenkort de gewestelijke politiek
na de cultuurautonomie deze unitaire groep sterker in de minderheid zal stellen.
In De niet-aanwezige staatsburger wijst Luc. Huyse erop dat de motivatie om tot
de verzuilde organisaties (mutualiteit, onderwijs, vakbond, enz....) toe te treden
helemaal niet eenduidig ideologisch is. Het gevaar is niet denkbeeldig dat deze
structuren, die veeleer optreden als machtsblokken, zich willen consolideren en
verstevigen en een cultuurpact is van die orde, dat het de gegroeide machtsopstelling
kan bevriezen, zodat elke nieuwe evolutie wordt geremd. De bestaande
subsidiërings- en benoemingspolitiek van ‘de leden van de club van drie’ is helemaal
geen waarborg voor een echte ideologische pluraliteit en getuigt niet van de open
geest die nodig is om ook nieuwe minderheden aan hun trekken te laten komen.
Wil men hier een gunstige evolutie in de hand werken, dan moet men verschillende
waarden erkennen en door een echt pluralistisch en democratisch benaderen van
het culturele leven de nodige stuwkracht geven voor een nieuwe creatieve culturele
democratie.

De verjaring van de Frontvorming
Met gemengde gevoelens keken de progressisten uit naar de 1 mei redes van
Edmond Leburton en Jos Van Eynde die voor het eerst op deze typische dag voor
Frontvorming het woord namen als voorzitters van de B.S.P..
Alleen Leburton heeft het duidelijk gehad over de vroegere oproep van Collard
die in december 1969 door het partijcongres werd bekrachtigd. Zijn speech stond
in het teken van de sterke eendrachtige partij, open voor andersdenkenden, die
door haar uitgroei tot grootste partij van het land en door het moderne socialisme
dat zij voorstaat, eigenlijk de ‘locomotief (wordt) van de progressisten en de
democraten’.
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Gedurende de daarop volgende dagen kregen wij een polemiek in de pers waarbij
C.V.P. en B.S.P. elkaar over en weer verwijten toestuurden. De B.S.P. werd
uitgemaakt voor vulgaire slokop van progressieven die alleen de eigen onveranderde
partij wil doen uitgroeien tot de sterkste macht van het land, waarbij zelfs werd
gesuggereerd dat Leburton - strekking Simonet genegen - dan nog het liefst met
de P.V.V. een alliantie zou aangaan met het doel premier te worden in een
toekomstige regering. Andersom werd de C.V.P. verweten dat zij in de voorbije jaren
niets heeft gedaan om Frontvorming te bevorderen en in de grond niet verder wil
gaan dan het voortzetten van de regeringscoalitie met de B.S.P.. Om deze reden
mag de B.S.P. niet sterker worden. Beide verwijten bevatten een grond van waarheid.
Bovendien sprak Collard duidelijk over een samenwerken van autonome
instellingen rond progressieve doeleinden, terwijl Leburton en ook Van Eynde graag
de B.S.P. tot een volkspartij willen laten uitgroeien door het samenwerken vooral
met individuen te bevorderen die bij voorkeur zouden toetreden tot de B.S.P.. Deze
visie is niet radicaal van opstelling maar steunt meer op gematigdheid met een
liberaliserende inslag.
In deze voorverkiezingstijd valt inderdaad van de gevestigde partijstructuren niet
veel nieuws te verwachten, weinig verbeelding en zeker niet de moed om risico's
te nemen. Deze risico's lagen wel in de optie die De Nieuwe Maand (Uitgeverij De
Standaard - Antwerpen) nam. Gegroeid uit het tijdschrift De Maand, dat ter ziele
ging om plaats te ruimen voor een nieuwe groep, beoogt dit tijdschrift voor politieke
vernieuwing de frontvorming voor te bereiden en zelf in eigen schoot uit te testen.
Pluralistisch samengesteld uit mensen van de socialistische en
christen-democratische structuren- en ideeënwereld en uit ongebonden
progressieven, wil de redactieraad zelf de discussie aangaan rond politieke
vraagstukken en pogen alternatieven te formuleren en standpunten in te nemen
met de duidelijke bedoeling een politiek feit te realiseren en weerklank te krijgen in
het Belgische politieke leven. Vooropgesteld wordt dat een eerlijke dialoog moet
uitwijzen hoe en in welke richting frontvorming van de progressieven mogelijk is en
dat zelfs een eventueel mislukken op zichzelf dus evenzeer een belangrijk politiek
gegeven zal zijn. Dit tijdschrift is alleen een middel tot formuleren en verspreiden
van ideeën, doch de plannen, die op dit ogenblik nog helemaal niet vastliggen, gaan
uit naar een veel ruimere actie met het doel een breder publiek te bereiken.
8-6-1971
W. Bosmans en R. Jolie-Mulier
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Forum
Georg Lukács +
Op 4 juni van dit jaar overleed in zijn geboortestad Boedapest op 86-jarige leeftijd
de communistische denker Georg Lukács. Voor een filosoof had hij een avontuurlijk
leven. In 1919 was hij volkscommissaris voor onderwijs in de raden-regering van
Bela Kun en politiek commissaris bij een divisie van het rode Hongaarse leger. Hij
was daarna verplicht in ballingschap te gaan. In die tijd wist hij zijn marxistische
visie telkens aan te passen aan de omstandigheden. Daarom werd hem wel
opportunisme verweten. In feite volgt een dergelijke aanpassing uit de opvatting dat
de ideologie steeds een uitvloeisel is van de produktie-omstandigheden. Zijn
belangrijkste werk uit die tijd vormen de zogenaamde Blum-thesen. Daarin bepleitte
hij een gedecentraliseerd communisme. Als leninist moest hij zich namelijk
voortdurend afvragen welke functie de dictatuur van het proletariaat had en wat dit
leerstuk inhoudt. Hij ontwikkelde daarom zijn leer van de ‘democratische-dictatuur’.
Hij dacht daarbij aan de bestuursvorm van de Parijse commune, terwijl dan de
hoogste macht moest worden toegekend aan de arbeiders en soldaten-raden. De
Blumthesen uit 1928 vonden in belangrijke mate hun realisering in het titoïsme.
Na 1953 speelde hij dan ook in zijn land een belangrijke rol bij de destalinisatie.
Hij was de ziel van de Petöfi-kring die de ideologie leverde voor de opstand van
1956. In die tijd werd hij lid van het centrale comité van de communistische partij
en later minister van opvoeding in de regering van Imre Nagy. Nadat deze opstand
was neergeslagen werd hij naar Roemenië verbannen, maar mocht na enige tijd
weer terugkeren. Sindsdien werd het meeste van zijn werk buiten zijn vaderland
gepubliceerd.
De Petöfi-kring was in de eerste plaats een groep letterkundigen. De letterkunde
1
was dan ook het belangrijkste studie-object van Lukács . Hij zag in de literatuur van
een bepaalde periode steeds een weerspiegeling van de culturele en vooral
sociaal-economische strijd van die periode. In een scherpe analyse van het werk
van Goethe laat hij zien dat in diens tijd het hoofdprobleem bestond uit de strijd
tussen adel en opkomende kapitalistische burgerij. In zijn verdere analyses van de
Duitse literatuur, o.a. van Hölderlin, von Kleist, Fontane en Thomas Mann, laat hij
zien dat de eigen aard van de Duitse ontwikkeling zich weerspiegelt in de werken
van deze schrijvers. Hierdoor heeft hij veel bijgedragen tot een beter begrip van de
Duitse kwestie. Op dezelfde wijze behandelde hij ook Russische schrijvers, zowel
van voor als van na de revolutie. In een in 1964 in de BRD verschenen verhandeling
behandelde hij op deze wijze ook Solsjenitzyns ‘Een dag uit het leven van Iwan
Denissowitsch’, waarin hij aantoonde dat de destalinisatie het hoofdprobleem is van
het marxisme.
Bij de behandeling van deze vraagstuk-

1

Reeds voor zijn overgang naar het marxisme publiceerde hij in 1916 de ‘Theorie van de
Roman’, die hij zelf later als Neokantiaans beschouwde.
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ken vroeg hij zich steeds af: wat is nu de eigen aard van het esthetische. Zijn nooit
voltooide hoofdwerk draagt dan ook de titel ‘Die Eigenart des Aesthetischen’. Hij
zag in dat de kunst niet zo maar een deel van de ideologische bovenbouw op de
economische onderbouw was. Kunst is niet iets algemeens, maar iets dat betrekking
heeft op het individu, dat eenmalig en origineel is. Dat bracht hem tot een
afzonderlijke bestudering van het bijzondere, individuele als categorie in haar
betrekking tot het algemene. Hij schreef in dat verband een kritiek op de opvattingen
van Kant en Schelling op dit punt.
In zekere zin was zijn benadering van de kunst eenzijdig. Evenals Sartre, en
merkwaardiger wijze zijn grootste tegenstander Heidegger, benaderde hij de kunst
vooral van uit literair standpunt. Zijn theorieën zijn echter stellig ook op andere
takken van kunst toe te passen. Een combinatie van zijn systeem en dat van
Garaudy, die een beter inzicht heeft in de aard van het realisme, kan een basis
vormen voor een nieuwe marxistische esthetica. Gezien de vele publikaties, vooral
van geschiedkundige aard, op dit gebied, met name ook in de DDR, is daaraan
zeker behoefte.
Nu na Roman Ingarden ook Georg Lukács is overleden, zal op het congres van
esthetici dat in 1972 in Boekarest zal worden gehouden een nieuwe generatie aan
het woord moeten komen.
C.J. Boschheurne

Van Brussel tot Lissabon
Zoals uit de redevoeringen tijdens het XXIVe Partijcongres is gebleken moest de
dictatuur van het proletariaat als instrument van het streven naar de wereldrevolutie
wijken voor de wereldmogendheidsambities en de daarmee gepaard gaande
mondiale verantwoordelijkheid voor de handhaving van de vrede.
Dienovereenkomstig hebben de Sovjetleiders in de loop der jaren de messiaanse
opdracht van het internationale communisme prijsgegeven voor een pragmatische
aanpassing aan tijd en omstandigheden. Deze politieke heroriëntatie had tot gevolg
de aanvaarding van de mondiale uitdaging der Verenigde Staten alsmede de splitsing
van de internationale communistische- en arbeidersbeweging.
In het jaar 1970 is de Sovjet-Unie ten koste van een minimum aan concessies
geslaagd in haar streven naar normalisatie van haar betrekkingen met de
1
Bondsrepubliek en de Chinese Volksrepubliek . Weliswaar heeft Bonn niets geofferd
dan wat zij reeds verloren had, maar de Sovjetdiplomatie had verkregen waar zij
reeds jaren tevergeefs om vroeg, n.l. de erkenning van de Russische veroveringen.
Deze diplomatieke overwinning, die een uitgangspunt had moeten vormen voor de
normalisatie van de Oost-West betrekkingen, ging echter gepaard met een
onrustbarende uitbreiding van de Sovjet militaire macht. Tijdens de in december
1970 te Brussel gehouden vergadering van de Noordatlantische Raad werd
vastgesteld dat de wanverhouding tussen de sterkte der conventionele strijdmacht
2
van het Warschau Pact en die van de NATO drukkend is . Wellicht daarom had de
3
verklaring van Brussel een dubbelzinnig karakter . De ‘Ostpolitik’ van de regering
1

2
3

Wat China betreft wil de Sovjet diplomatie vermoedelijk niet verder gaan dan een normalisatie
van tussenstaatse betrekkingen. Een ideologische toenadering tussen Moskou en Peking
zou de laatste meer respectabel maken in de ogen van Moskou's bondgenoten. Peking zou
opnieuw aan de diplomatie binnen de communistische wereld gaan deelnemen, en daar heeft
Moskou niets bij te winnen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17 december 1970.
Zie de tekst van de Verklaring van Brussel in Neue Zürcher Zeitung, 5 december 1970.
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Brandt-Scheel en het streven naar ontspanning in de Oost-West betrekkingen werd
door de NATO-ministers van buitenlandse zaken goedgekeurd. Tevens legde men
de nadruk op de toenemende militaire macht van het Sovjetblok en op de voor de
westelijke defensie niet gunstige eva-
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luatie van de strategische situatie in het Middellandse-Zeegebied. Voorts werd
aangekondigd dat de Westeuropese landen een grotere bijdrage aan de
gemeenschappelijke defensie-inspanningen zullen leveren. Deze paragraaf richtte
zich zowel tot het Amerikaanse Congres, om neo-isolationistische tendensen tegen
4
te gaan, als tot de leiders van het Kremlin .
Het communiqué van Brussel weerspiegelde ook de contradictie die toen bestond
tussen de normalisatie van de relaties tussen West-Europa en de
Warschaupactlanden naar aanleiding van de totstandkoming van de verdragen van
Moskou en Warschau en de hernieuwde spanningen tussen de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten als gevolg van de verscherping van de crisissituatie in het
Midden-Oosten. Het mislukte plan Rogers had tot een ernstige crisis in de
betrekkingen tussen beide supermogendheden geleid, terwijl zij een compromis
zochten over de strategische bewapening. Daarna probeerde Nixon de beweerde
opvatting van de Sovjetleiders, als zouden de Verenigde Staten politiek en militair
elders in de wereld wegens de Vietnamese oorlog verlamd zijn, te corrigeren door
symbolische daden die getuigen moesten van de Amerikaanse vastbeslotenheid.
Zoals uit het communiqué van de eveneens in december 1970 gehouden
conferentie der Warschaupactlanden blijkt, reageerden de Sovjetleiders op deze
5
‘uitdaging’ tamelijk rustig . De Russen hadden de tijd en zij waren er bovendien van
overtuigd dat de spanningen met de Verenigde Staten alleen dan konden worden
verminderd, wanneer concrete resultaten werden bereikt tijdens de besprekingen
over de S.A.L.T., het Midden-Oosten en de kwestie Berlijn. Een succes tijdens de
onderhandelingen over Berlijn achtte men in Moskou niet voldoende om het ‘halve
vertrouwen’ met Washington te herstellen. Bovendien had een ontspanning in
Europa, welke niet een soortgelijke ontwikkeling elders zou bevestigen, de
machiavellistische interpretatie van sommige adviseurs van Nixon inzake de
Sovjet-diplomatieke doelstellingen alleen maar kunnen bevestigen. Dat deze Sovjet
wereldmachtpolitiek in Brussel niet al te veel begrip ontmoette, blijkt ook uit het
artikel van Manlio Brosio. De secretaris-generaal van de NATO schreef o.a. dat de
communistische landen onder ontspanningspolitiek niet een op ‘alle geographischen
Gebiete gleichermassen anwendbaren Grundsatz verstehen’. Vreedzame
coexistentie ‘erlaubt es ihnen, in einem Gebiet Verständigung und Zusammenarbeit
6
und in einem anderen Spannung und sogar Krieg zu fördern’ .
Om toch een antwoord op het Sovjet voorstel inzake een Europese
veiligheidsconferentie te geven, werden door de Atlantische Raad drie beginselen
genoemd waarop een werkelijke en duurzame verbetering van de Oost-West
verhoudingen zou moeten berusten. Ten eerste de soevereine gelijkgerechtigheid
en politieke onafhankelijkheid, ten tweede de garantie voor iedere Europese staat
tegen buitenlandse interventie en vreemde inmenging in de binnenlandse
aangelegenheden en ten derde het recht tot bepalen van eigen lot zonder dwang
7
van buitenaf .
4

5
6
7

Men vreesde vermoedelijk een Russische militaire agressie, buiten het Sovjet-blok om, na
een eventuele terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit West-Europa niet. De Sovjet-Unie
zal zeker niet aanvallen, maar het bleef de vraag of West-Europa, geconfronteerd met het
strategische en politieke overwicht van Moskou en verstoken van de - reeds nu al twijfelachtige
- Amerikaanse garantie, zich even veilig zou blijven voelen.
Die Zeit, 11 december 1970: ‘Zur Entspannung gehören zwei. Brüssel und Ostberlin. Bilanz
zweier Konferenzen’ door Theo Sommer.
M. Brosio, Kann die NATO eine Entspannung überleben? in Europa Archiv van 25 mei 1971,
p. 343.
Die Welt, 14 december 1970.
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Negatieve westelijke reacties en vooral de opstand van de Poolse arbeiders in
december 1970 hadden een Sovjet diplomatiek immobilisme tot gevolg. Tot het
XXIVe Partijcongres stagneerde de
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West-Europa- en Duitslandpolitiek van de Sovjet-Unie. Het geslaagde Partijcongres
en de door de Amerikaanse interne moeilijkheden veroorzaakte evolutie van het
westelijke standpunt verbeterden de internationale positie van de Sovjet-Unie
aanzienlijk. De nieuwe zelfverzekerdheid van de Sovjetleiding was een van de
redenen waarom de Russen snel in beweging zijn gekomen om overeenstemming
te bereiken aangaande een uitgebreid aantal militaire en politieke kwesties. Tevens
hebben de Sovjetleiders steeds heftiger op een spoedige bijeenroeping van de
Europese veiligheidsconferentie aangedrongen. Deze conferentie en
onderhandelingen over wederzijdse troepenvermindering in Centraal Europa vormen
8
de eerste schreden ter verwezenlijking van Brezjnevs vredesprogramma . Daarop
moeten een mondiale ontwapeningsconferentie en onderhandelingen tussen de vijf
atoommachten volgen. Met zijn plan wilde Brezjnev niet alleen het initiatief aan zich
trekken, maar ook een eventuele versterking van de NATO tijdens de conferentie
9
van Lissabon voorkomen. Het Sovjet M.B.F.R. voorstel paste geheel in het kader
van de sinds begin 1970 gevoerde politiek van opening van gesprekskanalen in
10
verschillende richtingen: SALT, Berlijn en onderhandelingen met Peking .
De westelijke mogendheden werden door de Sovjet initiatieven niettemin verrast.
Zij waren bovendien verdeeld over de vraag hoe het Russische ‘vredesoffensief’
beantwoord zou moeten worden. Met name de V.S. en de Bondsrepubliek waren
het niet eens inzake de opportuniteit van onderhandelingen tussen Oost en West
over troepenreducties. Nixon heeft er bij zijn bondgenoten op aangedrongen een
nieuw gemeenschappelijk aanbod aan Moskou te doen. De president wenste
besprekingen in verband met de aandrang van het Congres, de Amerikaanse
troepenmacht in Europa te verkleinen, en ook om Brezjnevs voorstel betreffende
11
de M.B.F.R. te beantwoorden . De Bondsregering was op zichzelf niet tegen
troepenreducties, maar wilde de onderhandelingen over deze zaak uitstellen tot na
12
het bereiken van een regeling van de kwestie-Berlijn . Men vreesde in politieke
kringen te Bonn, dat besprekingen over de M.B.F.R. met de Sovjet-Unie zouden
kunnen uitmonden in een Europese veiligheidsconferentie, waar de erkenning van
13
de D.D.R. ontijdig aan de orde zou worden gesteld . Bonn beschouwt de erkenning
van het regime Ulbricht-Honecker als belangrijkste troefkaart in zijn onderhandelingen
met Moskou. De Bondsregering wenst dat de Russen hiervoor een prijs betalen in
de vorm van een betere status van West-Berlijn en een grotere bewegingsvrijheid
van en naar de D.D.R.. Zij overreedde vorig jaar haar bondgenoten, van een
Berlijnregeling een prealabele voorwaarde te maken voor het houden van een
Europese veiligheidsconferentie. Sindsdien is Brezjnevs M.B.F.R.-voorstel van Tiflis
in Amerikaanse ogen een teken geworden van Moskou's grotere bereidheid om
14
naar praktische ontwapeningsmaatregelen te zoeken .
Het State Department heeft de eventuele bezwaren van Bonn bij voorbaat
verworpen door te verklaren dat besprekingen over M.B.F.R. zonder prealabele
voorwaarde geopend konden worden. Daarna is Laird naar Europa vertrokken met
het voornemen zijn bondgenoten zo nodig omver te praten. De studies die de
8
9
10

11
12
13
14

Neue Zürcher Zeitung, 29 mei 1971.
Mutual Balanced Force Reduction.
Volgens M. Tatu zou de opening- van dit nieuwe kanaal mogelijkheden bieden om het
troepenniveau in Europa onder controle te houden, zelfs al zouden de besprekingen over
troepenreductie nog in geen jaren tot enig resultaat leiden. Le Monde, 3 juni 1971.
Die Zeit, 28 mei 1971.
The Observer, 30 mei 1971 en The Times, 3 juni 1971.
Le Monde, 26 mei 1971 en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 mei 1971.
The Observer, 30 mei 1971.
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NATO-deskundigen de laatste maanden hadden gemaakt, schoof hij terzijde met
de verklaring dat zijn departement een veel vollediger onderzoek had inge-
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steld . Volgens M. Tatu waren de Westeuropese regeringen weinig toegerust om
een zo gecompliceerd dossier als het Amerikaanse te bekritiseren. Zij konden wel
het appèl van Reykjavik mee lanceren en in rustig tempo een aanvang maken met
een studie over de elementen van het probleem der wederzijdse
16
troepenvermindering . Maar het werd anders toen de Sovjetleiders de oproep van
17
Reykjavik plotseling serieus gingen nemen, zodat het Westen concrete voorstellen
18
moest presenteren. De problemen waren veelsoortig en omvangrijk . Wat het
denkbeeld van troepenreducties betreft, waren de ministers in Lissabon het alleen
19
maar eens over de algemene beginselen . Maar hoe kon men van evenwichtige
reducties spreken wanneer men moest uitgaan van systemen die niet vergelijkbaar
zijn? De inferioriteit van de NATO in de conventionele bewapening wordt door
nucleaire superioriteit gecompenseerd, maar de ministers zagen niet goed volgens
20
welke criteria men het een tegen het ander moest afwegen, aldus Tatu . Ook waren
er ernstige meningsverschillen in Lissabon over de procedure en het tempo van de
21
onderhandelingen inzake M.B.F.R. met de Sovjet-Unie . Daarentegen slaagden de
ministers er met veel moeite in te bereiken dat er geen formele band tussen M.B.F.R.
22
en een bevredigende Berlijnregeling zal bestaan . Oplossing van de kwestie Berlijn
blijft in ieder geval een prealabele voorwaarde voor de voorbereiding van een
23
Paneuropese conferentie . Voor zo'n conferentie stelt het Kremlin als eis deelneming
op gelijke voet van alle Europese socialistische landen, dus ook de D.D.R. Dit geldt
24
echter niet voor onderhandelingen over wederzijdse troepenreducties .
Toen de Atlantische Raad in 1952 te Lissabon bijeen kwam was er slechts sprake
van een koude oorlog, bedreiging van West-Europa door de Sovjet-Unie en van
militaire voorbereidingen. In het communiqué van deze tweede NATO-zitting in
25
Lissabon zal men vergeefs zoeken naar ook de minste aanval op de Sovjet-Unie .
Volgens Denis Healy zijn er onverwachte rolverwisselingen in het Westen

15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25

Le Monde, 3 juni 1971.
Idem.
De oproep van Reykjavik inzake M.B.F.R. werd op 25 juni 1968 gepubliceerd.
Die Zeit, 11 juni 1971: ‘Truppenabbau - aber wie? Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer
Teilabrüstung in Europa’, door Theo Sommer.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5 juni 1971.
Le Monde, 3 juni 1971.
De voorzichtige formulering van het NATO-communiqué van Lissabon bewijst deze stelling.
In een poging om vast te stellen of er een gemeenschappelijke grondslag bestaat waarop
onderhandelingen over M.B.F.R. kunnen worden gebaseerd, zullen verkenningen met de
Sovjet-Unie en andere geïnteresseerde landen worden voortgezet en geïntensiveerd.
Vertegenwoordigers van de NATO-landen zullen in oktober te Brussel bijeenkomen om de
resultaten van de verkennende contacten te bespreken en overleg te plegen over een
substantiële benadering van het vraagstuk van de M.B.F.R.. Vervolgens zal de NATO-Raad
een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers benoemen die verdere verkennende
besprekingen met de Sovjet-Unie en andere landen zal of zullen voeren, enz.. N.R.C. Handelsblad, 5 juni 1971.
Zie de tekst van het communiqué van Lissabon in Neue Zürcher Zeitung, 7 juni 1971, en in
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 juni 1971.
De Noordatlantische Raad was optimistisch over de onderhandelingen in de kwestie Berlijn.
Vermoedelijk is daarom op verzoek van Schumann de expliciete voorwaarde dat er een
regeling voor Berlijn dient te zijn alvorens een E.V.C. tot stand kan komen, vervallen. De
nieuwe formulering is beduidend milder dan die van de Verklaring van Brussel.
Wellicht heeft Brezjnev om die reden aanvankelijk de eis van een band tussen deze
onderhandelingen en de E.V.C. laten vallen.
Le Monde, 6-7 juni 1971.
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opgetreden. Washington loopt nu voorop in het streven naar ontspanning en
26
Engeland is onder Heath de meest negatieve kracht in de alliantie

26

Douglas-Home noemde de Sovjet-Unie in Lissabon de sterkste macht in Europa, die van plan
is bij het nastreven van haar doelen van die macht gebruik te maken. Hij verwachtte geen
militaire agressie maar wel het oefenen van Sovjet-politieke pressie op West-Europa onder
meer via een taktiek van omsingeling. Over de M.B.F.R. merkte Home op dat de Sovjetpositie
niet duidelijk was. Volgens hem kan het slechts om een tactische manoeuvre gaan.
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geworden. Ook de positie van de Sovjet-Unie is fundamenteel gewijzigd. De
noodzaak van wederzijdse troepenvermindering in Centraal-Europa wordt niet meer
27
gekoppeld aan een E.V.C. en de Sovjet diplomatie blijkt prioriteit te verlenen aan
28
besprekingen over troepenreducties .
Niet alleen de opkomst van China als derde wereldmacht heeft het conflict tussen
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten beïnvloed, maar ook het feit dat op het
XXIVe Partijcongres de overwinning van de pragmatici op de ideologen is bezegeld.
Tevens heeft het voorstel van Mansfield tot halvering van de Amerikaanse
troepenmacht in Europa Nixon tot verlening van de hoogste prioriteit aan
29
onderhandelingen met de Sovjet-Unie over M.B.F.R. gedwongen . Dat Brezjnev
op dat moment onderhandelingen heeft aangeboden, is volgens Healy moeilijk
30
anders te interpreteren dan als een bewijs van Moskou's oprechtheid . De
fundamentele problemen van de M.B.F.R. zijn niet van militaire maar van politieke
aard. Er mag worden verondersteld dat de Sovjetleiders nu oprecht zoeken naar
methoden om de vrede te handhaven. Indien het Westen zijn antwoord op hun
beroep om samen te werken al te lang zal uitstellen, is er geen garantie dat op korte
termijn een ontspanning tussen Oost en West tot stand zal komen.
Tenslotte zij vermeld dat Brezjnev in een op 11 juni j.l. gehouden toespraak voor
de televisie zijn voorstellen om tot een internationale ontwapening te komen, nader
heeft gespecificeerd. Hij stelde voor om te onderhandelen over de terugtrekking
31
van de buitenlandse troepen uit West- en Centraal Europa , over vermindering van
plaatselijke troepen aan beide zijden van de scheidingslijn tussen Oost en West
alsmede over vermindering van de Amerikaanse en Russische vlootstrijdkrachten
in de verschillende zeeën en oceanen. Alle verminderingen dienen te geschieden
op wederzijdse basis. Brezjnev verklaarde nog geen duidelijk antwoord te hebben
ontvangen op zijn eerder gedane voorstellen van de in Lissabon gehouden
NATO-conferentie, evenmin als hij een reactie had gekregen op zijn voorstel om
32
een topconferentie van de kernmogendheden te beleggen. Voorts zei Brezjnev,
dat het vredesprogram dat hij op het XXIVe Partijcongres had gelanceerd, geen
propagandaleuzen bevatte, maar ‘leuzen voor actie vanuit politieke doelstellingen,
die in onze tijd steeds meer bereikbaar worden’. De Sovjet-Unie kan het probleem
op deze wijze stellen, omdat er een gewijzigd machtsevenwicht in de wereld is
ontstaan, zowel op sociaal-politiek, als op militair gebied. ‘Zelfs een paar jaar geleden
nog hoopten de imperialisten, en met name de Amerikanen, in ernst hun posities
op het wereldtoneel te verbeteren via de bewapeningswedloop, en tevens de
economische positie van de Sovjet-Unie en andere socialistische landen te
verzwakken. Het mislukken van die pogingen is nu wel duidelijk. Iedereen kan nu
zien, dat het socialisme krachtig genoeg is om een betrouwbare economische en
militaire ontwikkeling te verzekeren’, meende de secretaris-generaal van de Sovjet
Communistische Partij.
L. Bartalits
27

28
29
30
31
32

Volgens Neue Zürcher Zeitung van 10 juni 1971 zou Zarapkin tijdens zijn bezoek aan Londen
hebben gezegd dat besprekingen over M.B.F.R. ‘von der Durchführung einer
Sicherheitskonferenz abhängig’ waren.
The Guardian, 1 juni 1971.
The Times, 3 juni 1971.
The Guardian, 1 juni 1971.
Bedoeld zijn de Amerikaanse, Canadese, Britse en Sovjet troepen.
Dit zijn: de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, de Chinese Volksrepubliek, Groot-Brittannië
en Frankrijk.

Streven. Jaargang 24

Streven. Jaargang 24

1110

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

Theologie
Cazelles, Henri - Ecriture, parole et esprit. - Desclée, Tournai, 1971, 176 pp.,
BF. 180. Geis, Robert Raphael - Gottes Minotrität. - Kösel Verlag, München,
1971, 246 pp., DM. 36,-.
Hamman, Adelbert - Praktische gids voor de patrologie. - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1971, 330 pp., geïll., BF. 345.
Wilckens, Ulrich - Auferstehung. - Kreuz Verlag, Stuttgart / Berlin, 1970, 173
pp., DM. 12,80.

Peter Knauer s.j.
Verantwortung des Glaubens
Ein Gespräch mit Gerhard Ebeling aus katholischer Sicht
(Frankfurter Theologische Studien), Verlag Josef Knecht, Frankfurt am
Main, 1969, 220 pp., DM. 24,50.
De bekende (protestantse) theoloog G. Ebeling schreef geen systematische
theologie. Onverwacht vindt men nu in deze doctoraatsverhandeling - ‘referenten’
waren K. Rahner en J.B. Metz - de opbouw en samenhang van geheel Ebelings
gelovig denken onvervalst en nauwgezet weergegeven. Werkelijk een degelijk en
voor ingewijden boeiend boek! S. bespreekt in drie hoofdstukken de
vooronderstellingen, het wezen en de fundering van het christelijk geloven. Maar
dit dient iedereen zelf na te lezen die ooit nog met kennis van zaken over Ebeling
spreken wil. Naar eigen weten was Ebeling met dit consequent analyseren en
structureren van zijn persoonlijk denken zo ingenomen, dat hij S. uiterst dankbaar
was voor alle gevolgen die deze studie voor zijn eigen werk eventueel nog hebben
kan. S. heeft zich in Ebelings meest centrale gedachte zo verdiept, dat geen element
waarover deze theoloog geschreven of nagedacht heeft, aan het onderzoek van
deze eenheidsvisie ontsnappen kan. S. heeft in zijn werk zo eerlijk meegedacht met
Ebelings grondbekommernis, dat het ‘gesprek met hem’ uit een katholiek standpunt
bekeken het ‘dunste’ gedeelte van deze studie is. Waar verhelderend denken,
volgens Ebelings eigen woorden, steeds ‘verständlich und verbindlich’ moet zijn,
heeft S. zich op dit standpunt gesteld dat voor het boek het waardevolst was. Wat
hem als beslagen katholiek theoloog te denken geeft, heeft S. op zeer serene wijze
als ‘Gesprächsvota’ betiteld. Deze worden scherp geformuleerd vanuit de
andersdenkende die S. met een accuraat hart typeert. Het boek is natuurlijk, wat
het Duits betreft, enkel voor gevorderden toegankelijk. Maar niemand die Ebeling
luchtig citeert, zou zich aan de reële ernst van deze synthese mogen onttrekken.
Het Woord brengt meer verplichtingen dan uitvluchten mee. S. was zo eerlijk om
dit nooit te verdoezelen. Daarom verdient zijn diepgaande studie eerder een
aanbeveling dan een bespreking.
E. Kerckhof
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Erhard Kunz
Christentum ohne Gott?
Knecht, Frankfurt am Main, 1971, 152 pp., DM. 12,80.
Centrale theologische vragen over ‘een godsbewijs’ en ‘hoe te spreken over God’
worden in dit werk heel duidelijk en radicaal gesteld en vanuit een existentiële
belevingsanalyse beantwoord. De kern van dit
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antwoord kan - niet zonder gevaar van misverstand - gelicht worden uit p. 148: ‘De
ervaring van werkelijk gerealiseerde liefde wijst daarom altijd boven zichzelf en
boven de mens uit. Waarheen? Gewoon naar de oorsprong van de liefde, van
waaruit menselijke liefde als geschenk voortvloeit. Deze oorsprong moet als een
werkelijkheid opgevat worden die aan de menselijke liefde voorafgaat en die dan
ook “boven” en “buiten” de mens en onafhankelijk van zijn concrete liefde en van
zijn bewustzijn bestaat’. In het laatste deel van het boek worden ideeën van Dorothee
Sölle samengevat en kritisch op hun tekorten getoetst. Het is een diepgaande studie,
helder en levensnabij.
G. Boeve

Gerhard von Rad
Weisheit in Israel
Neukirchener Verlag, Neukirchen, 1970, 427 pp., DM.28,-.
De naam Von Rad staat vrijwel altijd garant voor een degelijk, grondig werk. Zo ook
dit boek over het verschijnsel Wijsheid in Israël. De titel doet reeds vermoeden dat
niet alleen in Israël, maar ook elders dit begrip Wijsheid te vinden is, met name in
het oude Egypte. Het is niet eenvoudig om een scherp omlijnde definitie van Wijsheid
te geven. Het is iets als: de kunst om goed te leven, gaan op de rechte weg van
Jhwh, het ontdekken van de samenhangen in zijn natuur. Wijsheid is: het zien van
goed en kwaad, het zinvol nadenken over de gang van het leven, enz..
In de Bijbel zijn een aantal boeken opgenomen (o.a. Spreuken, Job, Prediker)
die juist dít thema bestrijken. Met citaten uit deze bijbelboeken vooral probeert Von
Rad in het zéér complexe verschijnsel dat de Wijsheid is, een zekere ordening te
scheppen. De hoeveelheid materiaal die hij aandraagt en verwerkt, is enorm.
Waarschijnlijk zal dit boek de geschiedenis ingaan als standaardwerk over de
Wijsheid.
P. Beentjes

Eberhard Jüngel
Tod
(Themen der Theologie), Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1971, 176 pp.,
DM. 14,80 (bij inschrijving op de hele serie DM. 9,80).
Wie het werk van de jonge evangelische theoloog E. Jüngel al enigszins bijgehouden
heeft, kan niet anders dan hoogst geïnteresseerd zijn in dit nieuwste boek van deze
begaafde dogmaticus. Deze interesse blijkt ook hier weer alleszins gemotiveerd:
de auteur schrijft hier een bijzonder sterke en boeiende theologie van het menselijk
sterven in een voor ieder enigszins geschoolde mens verstaanbare taal. In een
eerste deel wordt ‘het raadsel van de dood’ overwogen. De enige ‘instantie’ die wij
over de dood kunnen ondervragen, is het mensenleven zelf. Doen wij dit
gewetensvol, dan moet de platoonse voorstelling van de dood als bevrijdende
scheiding van ziel en lichaam opgegeven worden (n.b. met de ‘dwangvoorstelling’
die deze in de christelijke theologie verkregen heeft). Een tweede deel behandelt
‘het mysterie van de dood’. Ook al leven er in het Oude Testament meerdere
opvattingen over het sterven van de mens: enige punten hebben zij
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gemeenschappelijk. De dood wordt er steeds negatief gewaardeerd; bestreden
wordt de dood als voltooiend levenseinde; integendeel, sterven betekent het
afgebroken worden van alle verhoudingen, met name de verhouding tot God. ‘De
mens moet sterven, omdat hij niet sterven kan’, en juist daarin blijkt de dood een
vloek. In het Nieuwe Testament echter wordt de dood gerelativeerd als norm voor
de verhouding tot God: in het licht van het geloof in Jezus Christus als de verrezen
Heer, wordt duidelijk dat God zich met ‘de gestorven Jezus vereenzelvigd heeft’.
Dit betekent niet de dood van God, maar integendeel: God, de bij uitstek levende,
schept nieuw leven, de nieuwe mens; daarin komen leven én dood in een nieuwe
verhouding tot God te staan; áls men wil spreken van ‘kruisoffer’, dan toch alleen
in die zin dat God zelf zijn tegenstelling tot de zondige mens heeft opgegeven. Zo
is in Christus' dood-ten-leven het sterven van de mens van teken veranderd: niet
langer ‘vloek’ in het afbreken van de relatie tot God, maar teken van hoop en
verwachting op opstanding in het feit dat God zelf zich genadig en reddend met
iedere stervende ‘vereenzelvigt’ omwille van en in onze verrezen Heer Jezus
Christus. Misschien komt in deze theologie van het sterven de protestantse ‘sola
gratia’-leer iets te sterk aan het woord. Van de andere kant heeft de gedachte dat
Gods genadig en reddend aanwezig-zijn in het sterven van de mens de ‘vloek’ erin
wegneemt, het voordeel dat daardoor de hoop op een blijvend leven in God gewekt
wordt, zonder ook maar iets van de ernst van de dood weg te nemen. Een prachtig
boek.
S. Trooster
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Godsdienst
Bouritius, G.J.F., e.a. - Omtrent de dood. - Romen & Zn., Roermond, 1971,
160 pp., f 12,50.
Bowers, Margaretta K., e.a. - Wie können wir Sterbenden beistehen. Kaiser/Grünewald, München/Mainz, 1971, 173 pp., DM. 13,50.
Gruber, Winfried - Wer ist ein Sünder? - (Reihe X). Styria, Graz/Wien/Köln,
1971, 64 pp., ÖS. 28, DM. 4.
Haag, Herbert - Biblisches und Naturwissenschaftliches Weltbild. - (Reihe X).
Styria, Graz/Wien/Köln, 1971, 48 pp., ÖS. 28, DM.4.
Hansemann, Georg - Können wir heute noch beten? - (Reihe X). Styria, Graz/
Wien/Köln, 1971, 80 pp., ÖS. 28, DM.4.
Hasenhüttl, Gotthold - Gefährdet die moderne Exegese den Glauben? - (Reihe
X). Styria, Graz/Wien/Köln, 1971, 54 pp., ÖS. 28, DM.4.
Jonge, Dr. J.M. de - Jezus inspirator en spelbreker. - Callenbach, Nijkerk, 1971,
152 pp., f 15,90.
Klostermann, Ferdinand - Sind alle Priester? - (Reihe X). Styria, Graz/Wien/Köln,
1971, 64 pp., ÖS. 28, DM. 4.
Mieth, Dietmar - Auf dem Wege zu einer dynamischen Moral. - (Reihe X).
Styria, Graz/Wien/Köln, 1971, 72 pp., ÖS. 28, DM.4.
Nuscheler, Franz, Hrsg. - Mission und Entwicklung. - Pesch-Haus Verlag,
Mannheim, 1971, 98 pp., DM. 4,80.
Penning de Vries, Dr. Piet - Dertig nieuwe bijbelse gebedsthema's. - Patmos,
Antwerpen, 1971, 175 pp., BF. 165.
Pesch, Rudolf - Von der ‘Praxis des Himmels’. - (Reihe X). Styria, Graz/Wien/
Köln, 1971, 52 pp., ÖS. 28, DM. 4.
Pfixter, Paul F. - Sendschreiben über den Zölibat. - (Reihe X). Styria, Graz/Wien/
Köln, 1971, 67 pp., ÖS. 28, DM. 4.
Schoiswohl, Josef - Fortschritt in der Kirche. - (Reihe X). Styria, Graz/Wien/Köln,
1971, 48 pp., ÖS. 28, DM. 4.
Strunk, Reiner - Politische Ekklesiologie im Zeitalter der Revolution. - Kaiser/
Grünewald, München/Mainz, 1971, 328 pp., DM. 20,-.
Urs von Balthasar, H. - Schwestern im Geist. - Johannes Verlag, Benziger,
Einsiedeln, 1970, 472 pp., DM./SF. 38,-.

Psalmgebeden
gekozen en vertaald door Ad. W. Bronkhorst O.P.
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1969, 159 pp..
Impuls tot persoonlijk gebed, zo luidt het onderschrift van dit gebedenboekje.
Uitdrukkelijk bedoeld voor de individuele bidder zijn hier een aantal psalmen en
liederen uit de H. Schrift gekozen en geordend op bepaalde themata. Een flink
aantal psalmen zijn weggelaten en soms zijn er grotere en kleinere gedeelten van
psalmen weggelaten, die naar de mening van de samensteller ‘voor ons gebed
minder geëigend zijn’. Dat dit typografisch goed verzorgde gebedenboekje moge
beantwoorden aan de wens van uitgever en samensteller: de God van liefde in het
eigen bidden te vinden.
G. Wilkens
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Josef Andreas Jungmann
Christliches Beten in Wandel und Bestand
Verlag Ars Sacra, München, 1969, 200 pp., DM. 14,80.
Wanneer de grote wetenschappelijke pioniet in de liturgie - wie kan zijn ‘Missarum
Sollemnia’ vergeten? - een boek schrijft over de geschiedenis van het nietliturgische
gebed in de Kerk, kan men een grondige, sterk-gedocumenteerde studie verwachten.
Hetgeen dit boek dan ook overvloedig biedt. Het biedt een prachtig overzicht in
deze. Als zodanig uiterst waardevol. Maar met een gevoel van schaamte moet ik
eerlijk bekennen dat ik niet goed weet wat ik ermee aan moet. Veel van ons vroeger
bidden vindt hier zijn historische verklaring; van tijd tot tijd vraag je je ook verdrietig
af: waarom hebben wij deze momenten toch zo gemakkelijk laten vallen? Van de
andere kant kun je weinig anders doen dan constateren: dit is nu eenmaal
geschiedenis geworden en zal het wel voor altijd blijven. De opmerking op de flap
van dit boek: ‘In dit boek toont de bekende auteur, hoe vroegere generaties het
“enig noodzakelijke” gezocht hebben - op wegen die ook vandaag nog open staan’,
kan ik echt niet van harte bijvallen. Maar misschien kan de toeleg op een sterk
gebedsleven, zoals deze in dit historisch overzicht aan het licht komt, ons aansporen
al het onze te doen om op eigen wijze mensen van veel en sterk gebed te blijven.
Juist deze opgave maakt het zo uitermate nuttig dit boek te lezen en te overwegen.
S. Trooster
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Alfred Schilling
Orationen der Messe in Auswahl Ein Beitrag zum Problem ihrer
Übertragung in unsere Zeit
6
Verlag H. Driewer, Essen, 1969 , 168 pp., DM. 12,80.
Alfred Schilling
Fürbitten und Kanongebete der holländischen Kirche
Materialien zur Diskussion um zeitgemässe liturgische Texte
10
Verlag H. Driewer, Essen, 1970 , 312 pp., DM. 18,-.
Franz Franzen
Motivmessen 2.
Thematische Messformulare für jeden Tag
2
Verlag H. Driewer, Essen, 1970 , 246 pp., DM. 16,60.
Wanneer men in korte tijd in volkomen verschillende situaties Eucharistie heeft
moeten vieren - voor leerlingen van een pedagogische academie, met een groep
monniken en monialen, bij het afscheid van de directrice van een grote
nijverheidsschool van haar onderwijzend personeel -, dan ervaart men aan den lijve
de behoefte aan materiaal om in ieder van deze vieringen tot een optimale
gemeenschap in gebed te komen. Uitgeverij Driewer had ons reeds haar boek
‘Motivmessen I’ toegezonden (besproken in Streven, mei 1971, p. 887/8); nu is zij
zo grootmoedig geweest ons ook haar andere uitgaven in deze ter hand te stellen.
De enorm grote oplagen van deze boeken tonen reeds onomstotelijk aan, van
hoeveel waarde deze uitgaven voor velen zijn geweest. Het eerste boek van A.
Schilling houdt een poging in de wisselende gebeden van de Mis uit het latijn in een
voor deze tijd verstaanbare taal te vertalen. Hoe moeilijk dit is en welke factoren
deze moeilijkheid veroorzaken, wordt in een inleiding van de Oostenrijkse liturgist
Prof. Dr. J.H. Emminghaus uiteengezet. Daarna heeft Schilling een Duitse bewerking
verzorgd van een aantal voorbeden en kanongebeden die hier in Nederland
omstreekt 1968 in gebruik waren. Vooraf gaat een beschouwing van Drs. P. Vlaar
SJ, toentertijd studentenpastor in Amsterdam, over de voorwaarden waaraan
eigentijdse liturgische teksten moeten voldoen. Persoonlijk vind ik dit boek een
bijzonder kostbare verzameling van materiaal voor een verantwoorde liturgieviering
in onze tijd. De voorbeden zijn bedoeld voor de zondagen en grotendeels ontleend
aan de gestencilde uitgave van Misteksten ‘Midden onder U’, in Maastricht
samengesteld en uitgegeven. Onder de kanongebeden vinden wij enige van de
vroegere teksten van Oosterhuis en de momenteel bijna overal gebruikte tekst van
de ‘Boskapel’ in Nijmegen. In een aanhangsel worden ons nog een aantal
mogelijkheden geschonken die de titel van het boek niet deden vermoeden:
verschillende teksten voor een schuldbekentenis, voor een geloofsbelijdenis en voor
prefaties, waarin steeds weer andere op het Nieuwe Testament geïnspireerde
variaties worden voorgesteld. Vooral voor groepen die nog dagelijks Eucharistie
vieren - ik denk vooral aan communauteiten van religieuzen - liggen hier prachtige
mogelijkheden. In hetzelfde aanhangsel vindt men ook twee voorstellen voor een
z.g. agape-viering (die van onze Sjaloomgroep en een Duits voorstel). Tenslotte
een poging de van Rome gekomen tweede kanonformule in modern Duits te
bewerken. Nogmaals, persoonlijk vind ik dit boek het belangrijkste uit de serie.
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‘Motivmessen 2’ is op dezelfde wijze opgesteld als ‘Motivmessen I’, en.... verdient
- zij het in iets mindere mate - dezelfde kritische instelling. Vieringen waarin men
zich intensief met kritiek op Kerk en maatschappij bezighoudt, zijn zeker niet uit den
boze; ze zijn zelfs noodzakelijk. Maar wanneer dit te eenzijdig wordt doorgevoerd,
rijzen er toch vragen: wordt het gebed van de Kerk - en dat wil de viering der
Eucharistie toch bij uitstek zijn - zodoende niet tot rechtstreekse ‘politieke’
indoctrinatie? Ontstaat zo niet het gevaar dat men het Evangelie al te gemakkelijk
gaat toepassen op en ombuigen naar de eigen verantwoordelijkheid voor actuele
problemen? Gaan niet meerdere gelovigen zich maatschappijkritisch gemanipuleerd
voelen? Gaan wij op den duur niet de grote en kleine problemen en opgaven van
onze daagse dag in ons gebed vergeten omwille van verder liggende opgaven,
maar die ons niet zo onmiddellijk aangaan? Waarmee wij alleen maar willen pleiten
voor nog eens een aantal ‘Motivmessen’, die rekening houden met onze vragen en
opgaven van de daagse dag; als ik het zo eens mag zeggen: met een christelijke
houding van geloof, hoop, vertrouwen, verwachting en liefde tot God.
S. Trooster
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S.U. Zuidema
De Revolutionaire Maatschappijkritiek van Herbert Marcuse
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1970, 205 pp., f 16,-.
Het is altijd wat moeilijk of men moet reageren op mannen met een bijzonder sensitief
hersenvolume die plots idool worden van een generatie die kennelijk weinig intelligent
is opgevoed. De ervaring leert dat zij die een vroegere heilsleer vervangen door
een andere, dat doorgaans niet doen als resultaat van een rijpingsproces. Hun
omkering heeft meer instinctief-emotionele oorzaken dan ‘ideologische’. Hun hang
naar ideologie verraadt magische onbestemdheid: van hun studeerzolder maken
ze een rookkelder en van de koele wijnkelder een bedompt slaapvertrek. Zo iets
marcheert het beste aan de hand van posters waarop idolen het schijnbaar zien
zitten.
Een dergelijk syndroom confronteren met oude wijsheid kan licht tot contestatie
leiden. Sommigen zien daarin iets heiligs en onvermijdelijks. Maar de kans is niet
gering dat men zich tot die contestatie laat verleiden omdat men zich door de nieuwe
generatie - die men overigens zelf in psychisch-fysieke zin geproduceerd heeft bedrogen voelt. Zij etaleren wat men in zichzelf zo aardig verdrongen had. En de
heimelijke hoop bestaat dan dat de contestatie zal leiden tot wederzijdse appreciatie,
zodat men na verloop van tijd allerhand ideologieën tolereert in het veilige gevoel,
dat op die wijze de pluriforme samenleving toch intact blijft. Links en Rechts - Oude
en Nieuwe heilsleer - gezamenlijk op het kussen om de meer alledaagse mens te
(be)-sussen. Kortom heel dit thematiseren van de intelligentsia lijkt mij een veel
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ernstiger vorm van vervreemding dan we willen toegeven. Wie dat niet zo ziet, zal
in Zuidema's uiterst faire en kritiserende studie van Marcuse ongetwijfeld een leidraad
vinden tot een beter leven. Ook volgens ondergetekende bezit de man van Nazareth
nu eenmaal meer zeggingskracht dan Marx, Marcuse en Freud. Maar het is wel
interessant om te achterhalen hoe het komt dat een christelijk opgevoede generatie
plots heil gaat zien in nieuwe profeten. Wellicht dat een analyse met hulp van M.,
M., en Fr., van de wijze waarop de man van Nazareth aldoor maar weer vervreemd
wordt, uitkomst kan brengen. Een belangrijk boek.
Th. de Jong

Helmut Dahm
Meuterei auf den Knien
Die Krise des marxistischen Weltund Menschenbildes
Walter Verlag, Olten, 1969, 208 pp., Zw. Fr. 26,50.
In Moskou, Peking, Belgrado en Havana wordt het marxisme op verschillende wijze
geïnterpreteerd. Bovendien zijn sinds het begin van de jaren zestig binnen de kleine
kring van marxistische filosofen ernstige meningsverschillen ontstaan. Het ontstaan
van verschillende meningen is verbonden

Streven. Jaargang 24

1115
met het probleem van de verandering van Marx' filosofische denken zelf. Deze
onenigheid vormt het onderzoekobject van Helmut Dahm. Hij maakt onderscheid
tussen twee richtingen van het eigentijdse marxistische denken:
de scientistisch-wetenschapstheoretische en de antropologisch-humanistische.
De scientisten grijpen zowel op de oude Marx en de natuurwetenschappelijke
fundering van het dialectische materialisme als ook op dat van Engels en Lenin
terug.
De antropologen nemen de jonge Marx en zijn vervreemdingstheorie als
uitgangspunt. De formering van verschillende filosofische richtingen begon zelf op
grond van de officiële doctrine, toen men in Moskou probeerde zich van het
Stalinisme te distanciëren en de inzichten van de moderne wetenschap op te
noemen. De auteur spreekt van ‘ideologiezersetzender Sachlichkeit’. Sinds het
midden van de jaren vijftig zijn alle princiepen van het dialectische- en historische
materialisme het een na het andere ‘im Frage gestellt’. Wellicht het meest radicaal
door de Bulgaarse wijsgeer Polikarov. Volgens Polikarov is het bewustzijn even
eeuwig als de materie. Zelfs haar anorganische vormen bezitten de eigenschappen
van ‘Widerspiegelung’, informatie en bewustzijn.
‘Das verträgt sich’, meent Helmut Dahm, ‘nicht mehr mit einer materialistischen
Philosophie. Wenn die Welt eine dynamische Ordnung informativer Beziehungen
ist, muss ihre Gesetzlichkeit geistigen Ursprungs sein’.
Dahm baseert zijn analyse te zeer op de Leninistische en Stalinistische versie van
het dialectisch materialisme. In de geschiedenis van het historisch materialisme
wordt weliswaar Plechanow, maar niet Trotsky geïntegreerd. Ondanks deze
tekortkomingen laat de auteur duidelijk de innerlijke problemen van het marxisme
en haar conflict met de officiële doctrine zien. Nieuw is, dat het initiatief voor de
vorming van de antropologische school van een Sovjet filosoof was uitgegaan. Ook
de scientistische school vestigde zich eerst in Moskou. Er worden door de schrijver
vele namen genoemd die men zeker moet onthouden.
Dit boek behandelt in zijn eerste deel de ontwikkeling van de marxistische ideologie
van 1963 tot 1968. Onder andere de overgang van dogmatisch traditionalisme tot
wetenschappelijk modernisme en het complex van vraagstukken verbonden aan
de ideologie, irrationalisme en mythologie.
De delen twee en drie van het boek bieden een duidelijk overzicht der ontwikkeling
van het dialectische- en historische materialisme tot op heden. In dit verband is de
interpretatie van het Leninisme als zijnde een revolutionaire strategie wellicht de
meest actuele bijdrage van de schrijver. Dahm behandelt in dit hoofdstuk onder
meer: de partij-conceptie en de revolutionaire theorie van Lenin; het opbouwen van
het socialisme in een land, burgeroorlog, revolutionaire oorlog en nationale
bevrijdingsoorlog als componenten van politieke en maatschappelijke omwenteling
en naar aanleiding van het problematische bondgenootschap van arbeiders en
boeren de ideologische, strategische en politieke tegenstellingen tussen Mao Tse
Toeng en Stalin.
Tenslotte onderzoekt de auteur in het vierde deel van het boek de mogelijke
consequenties van de wetenschappelijke revolutie op het terrein van de cybernetica
en communicatietechniek op de toekomstige ontwikkeling van de
marxistisch-leninistische ideologie.
L. Bartalits
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Alexander Mitscherlich
Krankheit als Konflikt Studien zur psychosomatischen Medizin I
Suhrkamp Verlag, Frankfurt / M., 1969, 168 pp..
Het is merkwaardig op welk een dualistisch standpunt de medische wetenschap
eigenlijk staat. Lichaam en ‘ziel’ worden feitelijk als twee wezenlijk verschillende
zaken beschouwd. Ziek zijn is dan voor de medicus het aanwezig zijn van een
organische, d.w.z. lichamelijke afwijking. De schrijver overdrijft wat als hij schrijft
dat de medicus de kwaal als niet serieus beschouwt als de organische afwijking
niet gevonden kan worden en de patiënt dan doorstuurt aan een collega die hij ook
niet serieus beschouwt: de psychiater. Zeker is echter dat er wederzijds,
uitzonderingen daargelaten, een volledig onbegrip heerst. Belangrijk is van dit werkje
vooral het bestuderen van het door de medicus gehanteerde ziektebegrip. Het is
de basis vanwaaruit hij werkt en dat voor hem als iets vaststaands wordt
aangenomen. Als de filosofie de wetenschap van de wetenschappen is en dus ook
de grondslagen van de medische wetenschap moet bestuderen, zal zij inderdaad
ook dit ziektebegrip aan een onderzoek moeten onderwer-
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pen. Ziek of gezond is de basisvraag voor iedere soort van geneeskunde. De vraag
zou misschien vervangen moeten worden door ‘Mens zijn zoals de mens behoort
te zijn of niet’. Dit brengt mee dat aan het begrip ‘niet gezond’ een totaal mensbeeld
ten grondslag moet liggen.
In de praktijk kan dit belangrijk zijn. Wie is meer mens, hij die onder onze
abnormale leefomstandigheden een neurose ontwikkelt of hij die daartoe niet in
staat is? Een beantwoording van deze vraag kan richtinggevend zijn voor de hele
zogenaamde geestelijke volksgezondheid.
C.J. Boschheurne

Siegfried Bork
Missbrauch der Sprache
Francke Verlag, Bern / München, 1970, 140 pp., Schw. F. 16,50.
Dit kleine boekje is in vele opzichten een must. De schrijver begint met een zuiver
filosofische benadering van het taalbegrip, waarmee hij al aantoont dat deze
wetenschap zelfs van een direct praktisch nut kan zijn. Het merkwaardige is dan
weer dat hij daarbij zowel gebruik maakt van aan Heidegger als van aan Wittgenstein
ontleende argumenten. Waarmee bewezen wordt dat deze op het eerste gezicht
vreemde combinatie een basis kan geven waarmee te werken valt. De schrijver
gaat namelijk vervolgens zijn theorie toepassen op de taal van het
nationaal-socialisme. Hij gebruikt daarvoor talloze citaten uit de werken van A. Hitler
en de dagbladpers. Daarbij blijkt op welke wijze door de fascisten de taal zo is
veranderd dat woorden, zonder dat de gebruikers dat bemerken, na verloop van
tijd betrekking hadden op begrippen die bijna tegengesteld zijn aan de
oorspronkelijke. Duidelijk blijkt dat het fascisme zelfs de tendens heeft zoveel mogelijk
woorden van ieder begrip los te koppelen. De taal wordt daarmee irrationeel, zodat
dezelfde zin in dezelfde context verschillende betekenissen toegekend kunnen
worden. Hiermee bereikte het irrationalisme, dat in de Duitse cultuur sinds de
romantiek en in de filosofie misschien sinds Nietzsche maar zeker sinds Dilthey
zo'n grote rol heeft gespeeld, maar dat ook aan het Franse denken van die jaren,
bijvoorbeeld bij een Bergson, niet vreemd was, zijn hoogtepunt. De logische basis
van de taal was verval en de taal kon nu voor alles gebruikt worden. Eindoplossing
was hetzelfde als moord.
Nu moet ieder irrationalisme uit de aard der zaak consequent inconsequent zijn.
Het kan immers door haar verwerpen van de logica in de taal nooit systematisch
zijn. Dientengevolge zal het steeds uiteindelijk tot haar uiterste consequenties, zoals
die in het fascisme tot uiting komen, leiden. Dat is een waarschuwing voor deze tijd,
nu evenals in de dertiger jaren vele posities die niet meer te handhaven zijn, worden
verdedigd met behulp van irrationele argumenten, met kreten. De kreet moet men
daarbij wel onderscheiden van de leus. De leus is een doelaanduiding, voor een
hypothetische verbetering, die alleen in de praktijk van de toekomst bewezen kan
worden. De kreet is een zinloze uitroep, die alleen een gemoedsbeweging verraad
waaraan echter op irrationele wijze een betekenis wordt toegekend. De kreet behoort
tot het dierlijke in de mens, de leus bij het redelijke.
C.J. Boschheurne
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Bernhard Welte
Im Spielfeld von Endlichkeit und Unendlichkeit Gedanken zur Deutung
des menschlichen Daseins
Knecht, Frankfurt am Main, 119 pp..
Deze beschouwingen over het menselijk bestaan vormen de inhoud van een tiental
conferenties, gegeven aan de Universiteit van Freiburg (Breisgau). Het specifiek
menselijke bestaat in het bewustzijn van het oneindige midden in de ervaring van
het eindige. De mens ervaart zijn eindigheid o.m. in de grenzen van zijn weten en
in de alles afsluitende horizont van de dood. Maar zijn drang naar meer-weten, naar
vooruitgang, naar zuiverder geluk openbaart hem de aantrekking van het oneindige,
n.l. van het goede waartegenover hij ja kan zeggen. Eens brengt de spanning tussen
eindigheid en oneindigheid hem tot de noodzaak alles op het spel te zetten, ofwel
in de vertwijfeling, waardoor hij alles opgeeft, ofwel in het geloof dat door zijn ja de
bevrijding brengt van de angst. Een heldere, fenomenologisch uitgewerkte
beschrijving van de verhouding mens-God, en wel in zover juist deze verhouding
de mens tot mens maakt.
M. De Tollenaere
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Glazer, Nathan - Remembering the answers. Essays on the american student
revolt. - Basic Books, New York, 1970, 311 pp., $ 7,95.
McLuhan, Marshall - From cliché to archetype. - Viking Press, New York, 1970,
213 pp., geïll., $ 7,50.
Millet, Kate - La politique du mâle. - Stock, Paris, 1971, 463 pp..
Mumford, Lewis - The pentagon of power. The myth of the machine. - Seeker
and Warburg, London, 1971, 496 pp., £ 4,50.

P. Hoogenboom
Heilsverwachting, Evolutie en Vooruitgang
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1970, 241 pp..
Wij leven niet alleen in een politiek verwarde situatie, doch zijn bovenal tot
medespelers geworden in een samenleving die culturele brekingsverschijnselen
laat zien. Wat drijft ons in de jacht naar beter onderwijs voor meer mensen? Naar
grotere bewustheid en vrijheid? Naar progressiviteit? Hoogenboom stelde zich niet
tevreden met voor de hand liggende - en zelden bevredigende - antwoorden. In
heldere taal, daarbij de hoofdstukken niet overladend met gegevens en ‘nuanceringen
tot de dood er op volgt’, keerde hij tot de historie terug. Daar zag hij hoe de parabel
van het verloren paradijs geleidelijk aan werd omgebouwd tot richtsnoer van het
maatschappelijk handelen. De ‘politisering’, waarvoor jongeren het geboorterecht
opeisen, bleek oude wortels te hebben. Wij, de westerse mensen, geloven - bewust
of half-bewust - dat de heilssymboliek beter aards kan worden dan hemels blijven.
Het startpunt van de auteur lag bij Augustinus. Via de middeleeuwen laat hij zien
hoe de permanente spanning die bij Augustinus bestond tussen de hemelse en de
aardse stad geleidelijk aan in het platte vlak van de maatschappelijke prestatie werd
neergehaald. De religieuze huiver werd op die wijze als dynamiet en richtsnoer in
het alledaagse leven getrokken. In de 18e eeuw voltrok deze tournure zich in de nu
als pressiegroep optredende intelligentsia. In de jaren die daarna kwamen, werd
de kermistent der vooruitgang opgezet. ‘Overigens’, zo zegt de schrijver, ‘is het
merkwaardige resultaat van de technische ontwikkeling dat ze de oud-christelijke
idee van de mensheid als één geheel tot werkelijkheid lijkt te maken’. Allen die om
Godes wil geëngageerd de mens willen omturven, zij dit boek vol praktische
historische wijsheid ten dringendste aanbevolen. Misschien helpt het nog.
Th. de Jong

Constant
Opstand van de homo ludens
Paul Brand, Bussum, 1969, 148 pp., BF. 200, f 12,90.
Dit doodernstige boek over de spelende mens van de toekomst is op zich al een
bewijs dat, zoals de auteur constateert, de opstand van de homo ludens nog maar
een bescheiden aanvang heeft genomen. Het boek is een verzameling voordrachten
en artikelen, waarin telkens opnieuw, bijna letterlijk herhaald, dezelfde ideeën naar
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voren komen: de toekomst is aan de spelende mens, de mens die bevrijd is van
elke vorm van produktieve arbeid, die leeft om te leven, die speelt om te spelen.
Vanzelfsprekend veronderstelt die spelende mens - juister: die spelende
mensengemeenschap - een aangepast milieu, een nieuwe stad, het nieuwe Babylon
waarover Constant het heeft in een ander boek. Naar de concretisering van dit milieu
gaat Constants aandacht in de eerste plaats. Een stimulerend boek als men het
spelenderwijze weet te lezen.
G. Bekaert

James Halloran, editor
The Effects of Television
Panther, London, 1970, 224 pp., 10/-.
Verzameling opstellen over het tv-medium in verband met de politiek, de kunsten,
de opvoeding, en de andere media. Kwalitatief erg variërend. Maar alleen reeds
voor de inleiding en het opstel van James D. Halloran (‘The social effects of
television’) is dit boekje zeer het lezen waard. Halloran is er namelijk voortdurend
om bezorgd het tv-fenomeen in een ruimere context te plaatsen zonder het wezenlijke
van het medium uit het oog te verliezen. Wie een beetje op de hoogte is van de
massamedia-literatuur weet dat dit maar al te zelden gebeurt. Helder en genuanceerd
schrijft Halloran zijn ideeën neer, rustig prikt hij sommige media-taboes door (o.a.
in verband met de hele discussie omtrent het geweld).
E. De Kuyper
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Joan Bakwell & Nicholas Garnham
The New Priesthood
Allen Lane, The Penguin Press, London, 1970, 314 pp., 50/-.
De werking - zowel technisch, artistiek, financieel als vooral ideologisch - van de
Britse TV wordt, als het ware, van binnenuit uiteengezet aan de hand van korte of
middellange gesprekken met nagenoeg alle belangrijke Britse televisiemensen.
Voor wie zich enigszins voor het medium interesseert, uiterst boeiend (enige kennis
van de Britse situatie is gewenst), omdat tv-medewerkers hier voluit en genuanceerd
aan het woord komen. Wat niet zo vaak gebeurt; meestal immers ‘the practitioners
do not have a voice and are not allowed to have a voice’.
E. De Kuyper

Edgar Morin
Le Vif du Sujet
Editions du Seuil, Paris, 1969, 381 pp..
Journal de Californie
Editions du Seuil, Paris, 1970, 264 pp..
Le Vif du Sujet is geschreven in het begin van de jaren zestig, pas in 1969
gepubliceerd. Toen hij het schreef, maakte Morin een moeilijke periode van zijn
leven door (een morele crisis gepaard aan een ernstige ziekte). Een stuk uit dit
lijvige manuscript werd afzonderlijk gepubliceerd onder de titel Introduction à une
politique de l'homme (Ed. du Seuil, 1965). De diepe reden waarom Morin deze
‘confessions’ op papier zette, zijn dezelfde - mits enkele nuanceringen - waarom
de recensent er zo moeilijk over kan schrijven. Niet het feit dat zovele literaire genres
door elkaar lopen, elkaar aanvullen, in contrast elkaar bevechten, en dit alles in een
(soort) dagboekvorm, maar dat deze hyper-individuele essayïstiek de lezer tevens
moet aanspreken in zijn intiemste gebieden. Hij wordt door S's rijkgeschakeerde
intellectuele en emotionele obsessies of meditaties afwisselend geboeid, geprikkeld
of geërgerd. Hier zijn we ver van de sociologie als wetenschap: ‘les autres livres
étaient de moi, celui-ci est moi’. Dit ‘moi’ is dan toevallig (?) iemand met sociologische
belangstelling, zodat we dan via een omweg toch weer terechtkomen in het gebied
van de sociologie.
Duidelijker wordt dit terrein afgebakend in het nieuwste boek van Morin, Journal
de Californie: een relaas van zijn verblijf in Amerika. Hier wil hij de tekenen van een
nieuwe maatschappij ontleden. Ook dit is een heel persoonlijk boek. Juist daardoor
steken deze twee qua vorm op elkaar gelijkende boeken zo schril tegen elkaar af.
Le Vif du Sujet was geschreven in een crisisperiode; Morins reflecties waren geladen
met een existentiële betekenis en behoefte. Journal de Californie is geschreven in
een periode van euforie. Het is saai, nietszeggend, onbelangrijk, staat vol
tautologieën. Ziet S. dat zelf in? Je zou het gaan geloven als je de laatste regels
leest: ‘Tous les plaisirs s'intensifiaient en voluptés, toutes les joies devenaient
bonheur. Je ne pouvais plus rien exprimer dans mon journal, je ne pouvais que
m'écrier, et non écrire’ (p. 261).
E. De Kuyper
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Alain Bourdin
McLuhan
(Coll. ‘Psychothèque’), Ed. Universitaires, Paris, 1970, 142 pp..
S. tracht met maat de chaotische denkwereld van McLuhan systematisch na te gaan
en te resumeren in een honderdtal pagina's. McLuhans denkwereld losmaken van
de wereld waaruit en waarin deze ontstaan is, levert altijd een verarmend en
verwrongen resultaat op. Ook in dit boekje merk je dat McLuhans geschrijf steriel
aandoet als men het niet situeert in een context, die paradoxalerwijze, McLuhan
overbodig maakt!
E. De Kuyper

Jürgen Heinrichs
Hunger und Zukunft - Aspekte des Welternährungsproblems
Van den Hoeck & Ruprecht, Göttingen, 1969, 88 pp., DM. 3,80.
In dit kleine boekje worden een aantal problemen aan de orde gesteld in verband
met de ontwikkelingslanden. De cirkel van de stijgende bevolking, de armoede en
de honger worden eens te meer belicht. De inhoud kan als volgt worden samengevat:
de actualiteit van het vraagstuk, de wereldvoeding als vraagstuk voor de wetenschap,
de stijgende bevolking en de geboorteplanning, economische cijfers betreffende
ontwikkelingslanden, revolutie tegen de honger.
Interessant en pretentieloos boekje dat geschreven is vanuit een diepe
bezorgdheid. Geeft wel een goed uitgewerkte reeks statistieken. Het boekje kan
een begin zijn voor verdere studie. Daarom is het jammer dat er geen afzonderlijke
bibliografie is.
A. van Peteghem
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Politiek
Ansprenger, Franz - Der Schwarz-Weisz Konflikt in Afrika. - Kaiser/Grünewald,
München/Mainz, 1971, 111 pp., DM. 6,80. Broekmeijer, M.J.W.M. - The Vietcong
Passed by. - Asia Publishing, Voorburg, 1971, 84 pp., ill..
Kernvraag 21. - Europese Veiligheid. - Geest. Verzorging bij de Krijgsmacht,
Den Haag, 1971, 66 pp..
Nieuwstadt, Michel van - Van ‘aardgetrouw’ tot ‘aziatisch’. - SUN, Nijmegen,
1971, 202 pp., f 9,-.
Trotzki, Leo - De permanente of de verraden revolutie. - (Kritiese Bibliotheek),
Van Gennep, Amsterdam, 1971, 268 pp., f 12,90.

Roel van Duyn
Schuldbekentennissen van een ambassadeur
Meulenhoff, Amsterdam, 1970, 192 pp., f 11,50.
Meer een historisch document dan een boek voor nu. Pas later zal men immers
kunnen nagaan hoe het kwam dat de speelse kabouterplannen onwelwillend werden
ontvangen en de kabouters, nog wel tijdens de zitting van de Amsterdamse
gemeenteraad, weer tot de meer gewelddadige provomanieren zijn overgegaan. In
de eerste plaats wilden de kabouters de stad wat leefbaarder en wat gezelliger
maken, meer perkjes en bloemen tot zelfs op de gemeentevoertuigen toe. Zij wensten
af te stappen van vele vooroordelen en de gemeentepolitiek vanuit nieuwe
gezichtspunten benaderen. Men kan zeggen dat het Amsterdamse gemeentebestuur
van twee uitgangspunten uitgaat: werkgelegenheidsvoorziening op de zeer lange
termijn, vrijwel ongeacht wat dat voor het milieu betekent, en een maximale
doorstroming van het verkeer door de stad. Bij dat laatste gaat men zover dat,
bijvoorbeeld in het plan ‘Lijnen voor morgen’, het openbaar vervoer wijkt voor het
particuliere autovervoer. Aan dergelijke zaken wensten de kabouters niet mee te
werken. Maar hun kritiek werd niet rationeel bestreden, maar alleen met hoongelach
beantwoord. Nu moet toegegeven worden dat er in de Amsterdamse gemeenteraad
ook niets te doen is. Het is een duistere zaak wie in Amsterdam feitelijk de macht
in handen heeft. Een merkwaardig feit is, dat de zeer invloedrijke stadsadvocaat
optreedt voor een van de grootste institutionele beleggers. Het zijn vooral de
belangen van deze groep die bepalend zijn voor de Amsterdamse gemeentepolitiek.
De nota's die de kabouters de gemeenteraad deden toekomen en die in dit boek
weer eens gepubliceerd zijn, zijn op vele punten in strijd met die belangen.
C.J. Boschheurne

Friedrich A. Lutz
Amerika - Europa
Freund und Rivale
Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich/ Stuttgart, 1970, 193 pp., Schw.
Fr. 18,50.

Streven. Jaargang 24

In de winter van 1969/'70 organiseerde het ‘Schweizerische Institut für
Auslandforschung’ in Zürich een reeks voordrachten over de verschillende aspecten
van de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en West-Europa. Onder de titel
Amerika-Europa: Freund und Rivale, zijn deze voordrachten in boekvorm
gepubliceerd. Deze voordrachten worden door twee bijdragen die speciaal voor de
publikatie van de bundel geschreven werden, zinvol aangevuld. Van Max
Silberschmidt is afkomstig een overzicht over de geschiedenis van de
Noordamerikaanse en Westeuropese betrekkingen sinds het ontstaan van de eerste
koloniën. De uitgever van dit boek, Friedrich A. Lutz, heeft een studie over ‘Wachstum
und Verflechtung der amerikanischen und der europäischen Wirtschaft’ geschreven.
Ondanks de verschillende politieke pluimage van de auteurs wordt nagenoeg in
alle bijdragen het inzicht onderstreept, dat de politieke en economische verdeeldheid
van Europa niet alleen voor de Sovjet-Unie, maar ook voor de Verenigde Staten
een nadelige invloed heeft en dat de pogingen tot een Europese samenwerking
bespoedigd moeten worden.
De politieke en economische aspecten van de betrekkingen tussen de Verenigde
Staten en West-Europa worden zeer uitgebreid behandeld. Men kan echter niet
zeggen dat deze een eenzijdige en dominerende rol in het boek spelen. Verheugend
is dat ook aan de culturele en vooral sociologische problemen van de
Europees-Noordamerikaanse verhoudingen voldoende aandacht wordt geschonken.
De Amsterdamse socioloog A.N.J. den Hollander onderzoekt de rol en de
betekenis van het anti-amerikanisme in het Europese culturele bewustzijn. Zijn
conclusie is, dat ook het virulentste anti-amerikanisme in de huidige Westeuropese
samenleving
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sterk door de Verenigde Staten zelf wordt beïnvloed. Vervolgens dat het
‘amerikanische antiamerikanismus’ het Europese - en hier maakt den Hollander
nauwelijks onderscheid tussen Oost- en West-Europa - qua intensiteit verre overtreft.
De Engelse historicus H.C. Allen onderzoekt de ontwikkeling van de Amerikaanse
buitenlandse politiek gedurende de laatste jaren en gebruikt daarbij het beeld van
‘Janus des Westens’.
Hij toont aan, dat sinds de ambtsaanvaarding van president Nixon een
‘tiefschürfender Entscheidungs- und Umbruchprozess im Gange sei’, en dat de
huidige Amerikaanse ‘Nation’ op een keerpunt van zijn geschiedenis staat. Naar
zijn mening kan echter de heroriëntatie op het terrein van de buitenlandse politiek
eerst dan worden verwezenlijkt als de Amerikanen erin zullen slagen hun interne
problemen op te lossen. Dit is een van de condities voor het terugvinden van hun
nationale zelfvertrouwen. Het derde artikel is door Urs Schwarz geschreven en
behandelt de Amerikaanse veiligheidsstrategie en Europa. Ook hier wordt het eerste
jaar van de Nixon-administratie als een ‘Zeit der Neubesinnung’ voorgesteld. Zij
manifesteert zich in een verandering van de strategische overwegingen en in een
herwaardering van de Europese rol ‘im gesamten Sicherheitsdispositiv’ tegenover
het socialistische blok.
Karl Schmidt-Lüders schrijft over de ‘Management Gap’. De beschouwingen van
de directeur voor de aangelegenheden van industrie en energie bij de O.E.C.D.
maken duidelijk, dat het geloof aan de ‘schicksalsbedingte Rückständigkeit’ van
Europa tegenover de Verenigde Staten niet op reële en historisch aanwijsbare
ervaringen is gebaseerd, maar op een ‘immer wieder wach werdenden Angst vor
dem Nicht-Begreifen’. Gezien deze opvatting is zijn kritische strijd tegen de ideeën
van Servan-Schreiber in zijn bekende boek ‘Le défi américain’ begrijpelijk.
Het artikel van de Nederlandse financiële deskundige C.F. Karsten komt in hoofdzaak
neer op een oproep tot Europese economische eenwording. Zijn onderwerp luidt
‘Ueberfremdung oder Integrierung der europäischen Industrie?’. Deze studie wordt
gekarakteriseerd door een dwingende logica en door een negentiende-eeuws
economisch pragmatisme dat de tendens tot verwaarlozing van de sociale problemen
niet geheel kan verbergen.
Tenslotte is er in de bundel een artikel van de Zürichse literatuur-historicus Heinrich
Sraumann, getiteld ‘Zur bedeutung der amerikanischen für die europäische Literatur’.
Samenvattend mag worden gezegd dat alle artikelen van dit boek gekarakteriseerd
worden door de bedoeling om in Europa het begrip voor het fenomeen Verenigde
Staten te verdiepen, diverse beoordelingen te analyseren en de misvattingen te
corrigeren. Op het ogenblik, nu de bereidheid tot snelle oordeelsvorming over de
Amerikaanse politiek en samenleving vaak groter is dan de oprechte wens naar
informatie, kan men het verschijnen van dit boek alleen maar begroeten.
L. Bartalits

John Ney
Die europäische Kapitulation
Thesen und Prognosen zur Amerikanisierung Europas
C.J. Bucher Verlag, Luzern / Frankfurt/M., 1971, 368 pp., Zw.Fr. 28 / DM.
25,-.
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Op een voor Amerikanen typerende, arrogante manier schrijft John Ney ter inleiding
van zijn boek dat geheel Europa reeds geamerikaniseerd is en nog verder zal worden
geamerikaniseerd, zij het door ‘Eigenen Antrieb’ of door ‘den seines leicht enervierten
und verstörten Mentors’.
Het eerste hoofdstuk van dit boek waarin de algemene oorzaken van de capitulatie
worden behandeld, moeten vooral diegenen lezen die nog altijd geloven, dat Europa
zijn technologische ontwikkeling zelf in handen moet en kan nemen. Dat kunnen
de Europeanen namelijk niet meer. Daarom is de voorstelling van een
geamerikaniseerd Europa als een derde industriële wereldmogendheid een fata
morgana.
Volgens de auteur hoeft Europa niet meer met een Amerikaanse uitdaging af te
rekenen. Deze strijd is reeds lang beslist en Europa heeft onvoorwaardelijk
gecapituleerd. Europa aanvaardde het produktie- en consumptieprincipe van de
Amerikanen. Volgens deze filosofie wordt de permanent toenemende materiële
consumptie als het hoogtepunt van de menselijke ontwikkeling beschouwd.
In de hoofdstukken twee en drie worden Engeland: ‘Der Kolonisator wird kolonisiert’
resp. Westeuropa: ‘Die Gegenwart als Vergangenheit’ behandeld.
In het laatste hoofdstuk: ‘Osteuropa: Tagebuch einer Impression’ beschrijft de
auteur zijn indrukken over Tsjechoslowakije en Hongarije. In Praag was het thema
van zijn gesprekken: de oorzaken en gevolgen van de Sovjet invasie. Volgens de
Russen

Streven. Jaargang 24

1121
werd de liberalisering in Tsjechoslowakije door de Amerikanen aangemoedigd. Want
het proces van liberalisering zou in de socialistische landen aansluiting bij het
Amerikaanse blok tot gevolg hebben. De strijd gaat om Oost-Europa: dit gebied
vormt de inzet van de Amerikaans-Sovjetische tegenstellingen.
Wanneer met de Amerikanisering in West-Europa wordt begonnen, dan wordt
deze in Oost-Europa voortgezet. De Russen zijn van mening dat zij of moeten
toekijken hoe eerst Oosteuropese landen en daarna de Sovjet-Unie wordt opgeslokt,
of zich tegen het proces van Amerikanisering verdedigen. Gezien het feit dat aanval
de beste verdediging is, acht de auteur het uitbreken van een wereldoorlog niet
uitgesloten. Volgens de schrijver zou Tibor Szamuely hebben gezegd, dat de
Sovjet-Unie volkomen gelijk had met haar interpretatie van het Tsjechoslowaakse
experiment ‘als etwas, was das Land zu einer nichtkommunistischen Demokratie
machen würde’. Het gaat om de Sovjet hegemonie in Oost-Europa. De
niet-communistische democratie is een westelijk eufemisme voor Amerikaanse
invloeden.
Tenslotte probeert John Ney het fenomeen Zionisme, zoals dat in Oosteuropese
communistische kringen wordt gezien, onder de loep te nemen. Het Zionisme wordt
over het algemeen met het Amerikanisme gelijkgesteld, want de Verenigde Staten
is de operatiebasis van het Zionisme. Daarom zijn Joden die hoge posten bekleden,
voor de heersende regimes in Oost-Europa gevaarlijk.
L. Bartalits

Alfred Grosser
Deutschlandbilanz.
Geschichte Deutschlands seit 1945
Carl Hanser Verlag, München, 1970, 576 pp..
In onze tijd, nu men steeds meer gedwongen wordt om ‘detailonderzoeken’ te
verrichten, is er grote moed voor nodig en een arsenaal van gegevens resp. materiaal
om de geschiedenis van Duitsland sinds 1945, inclusief het ontstaan van beide
Duitse staten, en de ontwikkeling tot op heden af te schilderen.
Als professor aan het ‘Institut d'études politiques’ van de universiteit te Parijs en
als researchdirecteur aan de ‘Fondation Nationale des Sciences Politiques’ had hij
de gegevens en masse ter beschikking. Welk een massa materiaal Alfred Grosser
bestudeerd heeft wordt duidelijk, indien men de 48 bladzijden tellende ‘Bibliografische
Orientierung’ bestudeert.
In een inleidend hoofdstuk geeft de auteur een korte, maar niettemin zeer originele
interpretatie van de eigentijdse Duitse geschiedenis tot 1945. Daarna volgen de 3
hoofddelen van het boek: ‘Het Duitsland van de overwinnaars’, ‘De demokratie van
Bonn’, ‘het andere Duitsland en het Duitse probleem’. Deze indeling is echter niet
zo schematisch als men op grond van de verdeling van de hoofdstukken zou kunnen
verwachten. In het derde deel bv. wordt de verrassende kop geciteerd die op 28
november 1968 in de International Herald Tribune stond: ‘Bonn puts Nein back into
its vocabulary’. Bonn is opnieuw begonnen nee te zeggen, voorlopig met betrekking
tot financiële vraagstukken en tegenover het westen, toen de Duitse mark tijdens
de internationale monetaire crisis tegen de geallieerde druk verdedigd werd.
Tegelijkertijd schreef de doorgaans de ‘Volksstimme’ articulerende Bildzeitung: ‘Jetzt
sind die Deutschen Nr. 1 in Europa’. In dit derde deel van het boek wordt het duidelijk
dat een politiek te lang onmondig gehouden Bondsrepubliek op een gegeven moment
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voor het Westen gevaarlijk zou kunnen zijn. De historicus Grosser spreekt dit
weliswaar niet uit, maar de opsomming van de feiten spreekt voor zichzelf.
Over Walter Ulbricht en zijn DDR krijgt de lezer een objectief, bijna sympathiek
beeld. In dit verband getuigt Grossers opmerking dat ‘Jedes der beiden Deutschlands
ist fest verankert in der Welt, zu der es gehört’ niet alleen van werkelijkheidszin,
maar geeft tegelijkertijd ook uiting aan de hoop van de Fransen en de meeste
Westeuropeanen dat Duitsland verdeeld zal blijven.
Dit standaardwerk over de geschiedenis van de Bondsrepubliek en de DDR is
tegelijkertijd in Frankrijk en Duitsland gepubliceerd. Het zal zeker in West-Europa
het begrijpen van de Duitsers en hun problemen, ook ten Oosten van de
demarcatielijn, vergemakkelijken. Dit boek zal eigenlijk verplichte literatuur van de
politiek geëngageerde intellectuelen moeten worden. Het is niet al te gemakkelijk
om te lezen; maar het is ook niet moeilijk. Problemen zoals het Berlijn-vraagstuk,
atoombewapening, vakverenigingen, industriële concentratie, ‘Vertriebene’,
‘Entnazifizierung’, herstelbetaling, ‘Bundesverfassungsgericht’ of de rol van de
Kerken in de Bondsrepubliek en in de D.D.R. worden in het boek zorgvuldig
geanalyseerd.
L.L. Bartalits
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Sociale wetenschappen
Albrecht, Milton C. - The sociology of art and literature. - Duckworth, London,
1970, 752 pp., £ 7,50.
Baehr, Dr. P.R. - Onderwijs en onderzoek in de internationale betrekkingen. Boom, Meppel, z.j., 32 pp., BF. 38.
Bak, Dr. L. - Het dilemma van ruimtelijke planning in deze tijd. - Boom, Meppel,
1971, 31 pp..
Brouwers, Bert - Literatuur en revolutie. Deel 1: Inleiding tot de
literatuursociologie. - Boom, Meppel, 1971, 230 pp., BF. 260, f 15,50.
Brouwers, Bert - Literatuur en revolutie. Deel 2: De Vlaamse literatuur en de
revolutie van 1848. - Boom, Meppel, 1971, 270 pp., BF. 235, f 17,50, beide
delen samen f 30,-.
Calcar, Co van - Buitenspel op school. - Van Gennep, Amsterdam, 1971, 102
pp., geïll., f 5,50.
Couwenberg, Dr. S.W., e.a. - Internationaal Cultureel Beleid. - Centrum voor
Staatkundige Vorming, Den Haag, 1971, 60 pp., f 3,50.
Gerwen, Dr. W. Van, e.a. - Krant en omroep: statuut en vrije berichtgeving. Centrum voor communicatiewetenschappen, Leuven, 1970, 103 pp..
Gevers, J.K.M. en H. Wallenburg - Sociologie als wetenschap van de
maatschappij. I. Inleidende essays tot de makrosociologie. II. Teksten uit de
makrosociologie. - Boom, Meppel, 1971, 181 en 271 pp., f 13,50 en f 16,50,
beide delen samen f 27,50, BF. 210 en BF. 255.
Kaart van het vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen in Nederland.
- Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 243 pp., f 10,90.
Kreykamp, A. - Prognose, Planning, Toekomst. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971/3, 21 pp..
Kroes, R. - Arbeiderskinderen en het middelbaar onderwijs. Analyse van een
achterstand. - (Teksten sociologie), Boom, Meppel, 1971, 84 pp., BF. 125.
Laing, R.D. en A. Esterson - Gezin en waanzin. - Boom, Meppel, 1971, 266
pp., f 15,50.
Marshall, Donald S., en Robert C. Suggs - Human sexual behavior. - Harper
and Row, Scranton, 1971, 302 pp., $ 10,-.
Masserman, Jules H., ed. - The Dynamics of Dissent. - Grune & Stratton, New
York / London, 1968, 176 pp., $ 8.
Mishan, E.J. - De welvaart wordt duur betaald. - Aula, Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1971, 231 pp., f 6,-, BF. 98.
The obscenity report. - Stein and Day, New York, 1970, 130 pp..
Reich, Wilhelm - Die Massenpsychologie des Faschismus. - Kiepenheuer &
Witsch, Köln, 1971, 384 pp., DM. 20,-.
Reik, Theodor, e.a. - Psychoanalyse und Justiz. - Suhrkamp, Frankfurt a/Main,
1971, 433 pp., DM. 18,-.
Richter, Horst-Eberhard - Het gezin als patiënt. - Aula, Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1971, 232 pp., f 5,50, BF. 90.
Swanborn, P.G. - Aspecten van sociologisch onderzoek. - Boom, Meppel, 1971,
200 pp., BF. 285.
Wellen, Drs. J., e.a. - Aspecten van massacommunicatie. - Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1971, 61 pp., f 3,-.
Wickler, Wolfgang - Les lois naturelles du mariage. - Flammarion, Paris, 1971,
268 pp..
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R.P. Zuidema
Produktie, Kapitaal en Produktiviteit
Een analyse van produktie in de tijd
De Erven Bohn, Haarlem, 1970, 171 pp., f 25,-.
Voor een geïnteresseerde buitenstaander in het vak der economie is deze dissertatie
toch enigermate teleurstellend. Voor beoefenaren van het vak geeft hij een overzicht
van diverse theorieën over produktie, kapitaal en produktiviteit. Daarbij worden de
factoren aangegeven - marktbeheersing, technologie, massale communicatie - die
een verkorting en versnelling van de produktietijd mogelijk maken. Tijd gaat geld
kosten. De kern van het economisch handelen lijkt te liggen in het ruilen van de een
zijn tijd tegen die van een ander. Niet ieders tijd is evenveel waard. Johan Cruijff
speelt zo verrukkelijk dat duizenden hun middag ruilen tegen die ene van hem. De
mandenmaker wordt wel geobserveerd door toeristen, doch voor zijn produkt bestaat
weinig vraag meer. Hij verblijft met subsidie in een reservaat omdat de belangstelling
niet zo ver gaat dat men een hoge entreeprijs wil neerleggen.
De technologie schept de mogelijkheid meer produkt te maken in minder tijd.
Concentreert men zich op produktie waarvoor een massale vraag bestaat, dan kan
ieders inkomen stijgen. Wil men dit proces continueren, dan zoeke men het in
modieuze variaties en nieuwe snufjes. Ieder wil dan gaarne
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met korte tussenpozen van de partij zijn: het tweejaarlijkse festijn voor mijnheer om
een auto te kopen; het seizoenmatig trippelen van de teenagers langs de boutieks;
het dagelijks nippen aan het borreltje in de taveerne van de jonge handelsreiziger;
het eenmaal 's jaars uitvliegen voor het hele gezin naar een streek waar mensen
met minder schoolopleiding en milieuvervuiling toch onbezorgd meehuppelen in het
circus. De economie is groot geworden door zich los te maken van de - onder meer
hier opgesomde - toestanden in 's mensen samenleven. Zuidema's boek staat in
die traditie .... en toch kan de geïnteresseerde leek met b.v. hoofdstuk 6 - de groei
van de produktiviteit - en met de slotbeschouwing - o.m. produktie in de tijd - zijn
voordeel doen. Zelf kan men er dan een conclusie bij denken over het ‘produktief
worden van de tijd’ en wat dat betekent voor de mensen die onder een strengere
tijd leven dan vroeger. De tijd is een afschuwelijke limiet aan ons zwoegen en denken,
zo vindt de westerse mens. Die tijd moet verkaveld worden, gechronologiseerd en
beheerst. Met dezelfde tijd kunnen we dan meer doen en door dat meerder doen
tot hoger genot komen. Het leidt tot een soort sensitivity training vanuit de alledaagse
praktijk. Zou de econoom weten wat dat gaat kosten?
Th. de Jong

Problemen van werkende jongeren
Uitgave van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde,
TNO Leiden. Wolters - Noordhoff, Groningen, 1970, 66 pp., f 8,-.
De aandacht, die tegenwoordig het probleem van de werkende jongeren trekt, heeft
het mogelijk gemaakt dat het themanummer van het tijdschrift Mens en Onderneming
van januari 1970 nu hier als een aparte uitgave voor ons ligt. In een zevental artikelen
wordt de lezer op heldere wijze geïntroduceerd in probleemgebieden als: onderwijs
dat de mens ook in sociaal opzicht klaar maakt voor de maatschappij, de introductie
van jongeren in het bedrijf, de wenselijkheid van een pedagogisch instituut voor de
bedrijfsjeugd, het vraagstuk van het verloop onder jeugdige arbeidskrachten en de
plaats van het vormingswerk voor de werkende jeugd, alsmede een beschrijvend
statuut voor de werkende jeugd. Een slotartikel over een concrete opleiding van
jonge academici bij Unilever valt wat uit de toon. Tenslotte zijn de werkende jongeren
voor het overgrote deel geen jonge academici. En andersom.
Overigens nuttig ter oriëntatie.
G. Wilkens

Roger Minshull
The Changing Nature of Geography Hutchinson University Library,
London, 1970, 160 pp., £ 1,50, paperback 65 p.
In de laatste twintig jaren hebben zich binnen de geografie talrijke veranderingen
voltrokken. In dit verband spreekt men ook wel van de kwantitatieve revolutie in de
geografie. De bedoeling van dit boek is, volgens het voorwoord, een overzicht van
de huidige situatie te geven. Dit overzicht is vooral bedoeld voor leraren, studenten
en de geïnteresseerde leek en draagt het karakter van een inleiding. Is Minshull er
nu in geslaagd deze doelstelling waar te maken? Ik dacht slechts ten dele. Inderdaad
krijgt de lezer een globale indruk van wat was in de geografie en wat nu gedaan
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wordt. Maar dit alles is gevat in een betoog waarin voortdurend waarschuwend een
vinger wordt opgestoken tegen de verrichtingen van wat we dan de moderne
geografie zullen noemen. De auteur steekt zijn huiver voor een nomothetische
werkwijze niet onder stoelen of banken. Waar hij tracht de argumentatie van ‘moderne
geografen’ als Haggett te ontkrachten, blijft hij te vaag. Evenals zijn in 1967
gepubliceerde ‘Regional Geography’ draagt ook dit boek een polemisch karakter.
Het positieve daarvan is, dat de kritische lezer tot de conclusie kan komen dat het
raadzaam is voor een definitief oordeel de in dit boek besproken visies van andere
geografen te bestuderen. In dit verband is het nuttig de publikaties van de Belgische
geograaf Saey ter hand te nemen. Een nadeel blijft de daardoor veroorzaakte
rommelige stijl van Minshull. Hij heeft de gewoonte zonder aankondiging van het
ene naar het andere onderwerp over te gaan, waarbij hij bovendien meerdere malen
in herhaling valt. Aan het slot lijkt geen einde te komen. Het betoog wordt dan zeer
omslachtig, omdat Minshull zijn lezers op allerlei manieren probeert duidelijk te
maken wat geografie naar zijn idee nu zou moeten zijn.
Mijn conclusie: Voor een kennismaking met een aantal wetenschappelijke
twistpunten binnen de geografie interessant, als inleiding geen succes.
A. Dietvorst
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Paul Brondeel
Ik blanke kaffer
Standaard, Antwerpen, 1970, 157 pp., BF. 125.
Davidsfonds, Leuven, 1971, 157 pp., BF. 70.
Cafmayer, kaffer, ka fur (= vreemdeling): drie namen voor het hoofdpersonage, drie
synoniemen voor mislukkelingen. Het proces van Cafmayers levensfailliet duurt
ongeveer zes jaar. Als koloniale ambtenaar wou hij ontsnappen aan de armoede
van zijn jeugd, het altijd onderweg zijn met forenzentreinen tussen Brugge en Brussel.
Met zijn jonge, mooie vrouw Josiane wou hij in Kongo met hard werken een nieuwe,
stralende toekomst beginnen. Zonder beschavingsidealen of welke ambitie dan ook
verlaat hij België. Alleen de wens meer geld te verdienen brengt hem ertoe een ka
fur te worden, en radertje in het kolonialistisch uitbuitingssysteem. Plichtbewust
slooft hij zich uit, ziet gaandeweg zijn vrouw van zich vervreemden, tot ze op een
dag vertrekt met een andere man. Dan komt de ontwrichting van het systeem met
de Onafhankelijkheid. Als een wrak belandt Cafmayer op Zaventem. Alleen.
In de Kongo-literatuur neemt dit boek een aparte en waardevolle plaats in. Er
worden geen beschouwingen ten beste gegeven over oorzaken en achtergronden
van het Kongolese drama, in de gestalte van Cafmayer wordt het gecondenseerd
beleefd en doorlicht. Uiteraard een beperkt ‘blank’ standpunt, maar juist door deze
bewuste beperking en door de soberheid van het relaas stijgt deze roman uit boven
het gewone niveau van de romans over ons koloniaal verleden.
J. Gerits

Walter Roland
Het nekschot Standaard, Antwerpen, 1970, 152 pp., BF. 125.
Alleen al vanuit compositorisch standpunt een verrassend boek. Twee plots worden
gelijktijdig ontwikkeld: een T.V.-spel, ‘Het gesprek’, dat zich afspeelt in een vertrek

Streven. Jaargang 24

van een psychiatrische instelling waar een groepje mensen aan een gesprekstherapie
onderworpen wordt, en de herinneringen van een oorlogsveteraan die thuis naar
het T.V.-spel zit te kijken. Merkwaardig is dat de hoofdpersonages van de op knappe
wijze door elkaar geweven ‘verhalen’ niet zelf als handelende personen optreden,
maar slechts geleidelijk en zijdelings bekend geraken door wat de overige
personages over hen meedelen. In het T.V.-spel gaat het om een gehuwde vrouw
die onverwacht een belangrijke plaats is gaan innemen in het leven van de vrijgezel
Verrees, een van de deelnemers aan het groepsgesprek. In de herinnering van de
man die een nekschot overleefde, gaat het om een soldaat die bij een
verkenningsopdracht op een mijn liep en uiteengereten achtergelaten werd. Met
stukken en brokken worden de gestalte en identiteit van de onbekende vrouw en
de onbekende soldaat duidelijker. Ook het verband tussen de beide plots wordt
daardoor begrijpelijker. Op p. 94 zegt een van de gesprekspartners: ‘Ik kan me wel
degelijk een objectief oordeel vormen’, waarop een ander repliceert: ‘Sukkelaar’.
Bestaat er inderdaad zoiets als een objectief oordeel over de liefde van een vrouw
voor een bepaalde man, over de zin of de onzin van de dood van een mens in een
oorlog, over de beweegredenen van een mens om zo te handelen en niet anders?
In de door de auteur gebruikte techniek: het telkens vanuit een ander gezichtspunt
laten benaderen van hetzelfde gegeven, wordt een antwoord gesuggereerd: elk
oordeel is gekleurd door de persoonlijke levenservaring, telkens wisselend, nooit
volledig uitzegbaar.
J. Gerits
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Hubert Lampo e.a.
Heibelboek
Brito, Antwerpen / Amsterdam, 1970, 230 pp..
Het Heibelboek, dat een sarcastische reflectie van het literaire leven in Vlaanderen
wil zijn, is een hybried geval. Het begint met de publikatie van de bemoeiingen die
Lampo, Hannelore, Strieleman en Walter Van den Broeck zich getroost hebben om
de aan palfium verslaafde Roger Van de Velde uit de greep van de justitie te halen
en te brengen waar hij misschien nog geholpen had kunnen worden: een
gespecialiseerde kliniek te Amsterdam. Het heeft niet mogen baten. Op p. 68 wordt
dan terloops gezegd dat dit Heibelboek gepubliceerd wordt ‘met de bedoeling de
opbrengst (mocht die er zijn!) te gebruiken om de nabestaanden van de arme Roger
Van de Velde een helpende hand te reiken’.
Kon dit op geen betere manier gebeuren dan door de publikatie van o.m. wat
oude Heibelkritieken van Frans Depeuter en het m.i. helemaal niet geslaagde
futuristisch geschrijf van Robin Hannelore in ‘Dagboek van een chicaneur’? Soms
blijkt uit hun kritieken dezelfde genoegzaamheid die zij in hun opponenten hekelen.
De wijze waarop H. Lampo kritiek bedrijft, is heel wat humaner: ‘Er zou minder
gebokst worden en stellig zouden er minder stoten onder de riem vallen als de
mensen elkander wat beter kenden of hiertoe een eerlijke inspanning deden’ (p.
107). Vermelden we nog de bijdrage van Jan Berghmans, ‘Sprookjes zonder
vijgeblad’, waarin de auteur de sprookjes voor kinderen in verband brengt met de
erotische literatuur voor volwassenen, en de reflectie van Herman Vos op wat in de
maatschappij waarin hij en wij leven, aan het gebeuren is.
J. Gerits

Michail Sjolochow
Nieuw land onder de ploeg
Heideland, Hasselt, 1970, 408 pp., BF. 260.
Sjolochow, die in 1965 de Nobelprijs voor literatuur kreeg, werd geboren in 1905 in
de streek van de Don, het kozakkengebied dat hij beschreef in zijn grote romans
De stille Don (1928) en Nieuw land onder de ploeg (1931). Zowel in Rusland als
daarbuiten gaat Sjolochow door voor een de communistische partijideologie zeer
toegedaan schrijver. In de inleiding tot dit Pantheon-boek wijst Dr. M.A. Lathouwers
erop dat hieruit niet mag besloten worden dat Sjolochow een karakterloze marionet,
gedirigeerd door de partij, zou zijn. Hij is integendeel een integere en onafhankelijke
figuur die niet nagelaten heeft verschillende keren stelling te nemen tegen de strenge
bevoogding van de literatuur door de officiële partijkritiek.
Sjolochow is wellicht de populairste schrijver van de Sovjet-Unie. Het feit, dat
deze auteur zijn thema's niet zozeer reflecterend maar eerder gevoelsmatig benadert
en dat hij de lijn van de voor-revolutionaire literatuur doortrekt in het beklemtonen
van de verbondenheid van natuur en mens, is daar zeker niet vreemd aan.
In Nieuw land onder de ploeg (enkel het eerste deel, vertaald door S. van Praag,
is in deze uitgave opgenomen), behandelt hij de gedwongen landbouwcollectivisatie
in het Dongebied onder Stalin. Sjolochow is een van de weinige schrijvers die gedurfd
heeft ook de negatieve kanten van de collectivisatie in het licht te stellen: het
onschuldige en onmenselijke lijden alsmede de te zware offers die aan de kozakken
opgelegd werden. Dit wordt duidelijk gemaakt in de figuur van Titok Borodin. Tijdens
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de burgeroorlog vocht hij met overtuiging aan de kant van de Roden, nadien kon
hij met enorme inspanningen een bloeiend landbouwbedrijf opbouwen. Door de
fanatieke plaatselijke partijsecretaris, Makar Nagoeljnow, en de uit Leningrad
afkomstige communist Dawidow, wordt hij als koelak, d.i. ‘rijke’ boer bestempeld en
ondanks het pleidooi van de hoogstaande en gematigde Razmjotnow, aan de Tsjeka
uitgeleverd tezamen met zijn familie. Zijn bezit wordt verbeurd verklaard. Toch laat
Sjolochow duidelijk verstaan dat de historische noodzaak van de collectivisatie het
particuliere geval van Titok Borodin overtreft.
In deze Pantheon-uitgave is eveneens Het lot van een mens, een novelle van
1957, opgenomen. De menselijke wreedheid, die in de laatste wereldoorlog
geïnstitutionaliseerd werd in de concentratiekampen, wordt hier geplaatst tegenover
de liefde van een man voor zijn vaderland, zijn vrouw en kinderen. Alles heeft deze
man verloren, hem blijft alleen een kind, dat denkt dat hij zijn vader is. Ergens blijft
de hoop levend dat het eindeloze verdriet, dat het hart van de mensen in een
steenklomp kan doen veranderen, verzacht zal worden. De slotzin van dit aangrijpend
verhaal luidt dan ook: ‘Wat er werkelijk op aankomt is het hart van een kind niet te
wonden, het niet die hete, brandende traan op de wang van een man te laten zien’.
J. Gerits
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Dr. W.A. Ornée
De ‘Mof’ in de Nederlandse blij- en kluchtspelen uit de 17e en 18e eeuw
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 17 pp., f 3,50.
Deze voordracht voor de Gelderse leergangen te Arnhem (nr. 27) omschrijft de ‘mof’
als een Duitssprekende figuur van dubieuze herkomst (kwakzalver, opschepper
met adellijk of militair handwerk, of doodgewoon een onderontwikkelde landloper
uit Westfalen) die, ter verlevendiging van een aangevreten komische dramatiek,
voorkomt in de produkten van tweede- en verdererangsauteurs: Th. Asslijn, I. Vos,
W. Focquenbroch, J. Pook, L. Rotgans, S. Coster, H. van Elvervelt, P. Bernagie, D.
Buysero, S. van Rusting, P. Caron, D. Lingelbach, P. van Haps, J. van Elsland en
P. Langendijk. Enige verklaring is nauwelijks te vinden en de uiteenzetting loopt
volkomen dood.
C. Tindemans

Klaus Bednarz
Theatralische Aspekte der Dramenübersetzung. Dargestellt am Beispiel
der deutschen Übertragungen und Bühnenbearbeitungen der Dramen
Anton Cechovs
Verlag Notring, Wien, 1969, 300 pp., ÖS. 120.
In een inleidend overzicht van de diverse vertaaltheorieën (iets te breed historisch
aangezet), komt S. tot de niet-verrassende conclusie dat de dramatisch-theatrale
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vertaling niet beschikt over een fundamentele stut. Hoezeer die nochtans nodig is,
wil hij dan bewijzen aan de hand van de vertaalgeschiedenis van Tsjechov in
Duitsland. Hij somt (voorbeeldig-essentieel) de theatrale kenmerken in het
woordkunstgehalte van Tsjechov op, geeft de theatergeschiedenis in Duitsland van
deze auteur aan en analyseert (bondig maar correct morfologisch en syntactisch
beschrijvend) de bewerkingen resp. vertalingen. Gedetailleerd (zonder pedantvolledig
te worden) leidt dit hem tot rampzalige vaststellingen: van de vele, vele vertalers
vallen er slechts drie bevredigend uit: G. Düwel (1964), H. Angarowa (1947) en R.
Hoffmann (1958). S. levert het overtuigende bewijs dat de vertaling een fundamenteel
element in een produktie uitmaakt en dat de inburgering van een vreemdtalig auteur
op beslissende wijze afhangt van de theatrale kundigheid van de vertaler.
C. Tindemans

Helmut F. Pfanner
Hanns Johst. Vom Expressionismus zum Nationalsozialismus
Mouton, Den Haag, 1970, 326 pp., f 40,-.
Begonnen als expressionistisch lyricus en theaterauteur (Der Einsame, 1918, een
Grabbedrama waartegen B. Brecht zijn Baal schreef), is H. Johst de eerste voorzit-
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ter van de Reichskulturkammer geworden en ook later een stil paradepaard van het
Derde Rijk. S. gaat in deze toch wel te uitvoerige monografie na hoe dat allemaal
mogelijk is geweest. Hij vindt in de expressionistische kenmerken reeds een aantal
aspecten terug die later zijn nazi-kern blijven uitmaken: vitalisme, overwaardering
van het jeugdtopos, geniemegalomanie, naast punten die hij zondermeer zal wijzigen:
pacifisme, subjectivisme, antiburgerlijkheid (generatieconflict, kritiek op
onderwijssysteem). Een tweede fase (al vroeg, omstreeks 1919-'20) beklemtoont
het ‘Duitse’ karakter: politiek-economisch onbehagen, nationalistisch ethos,
irrationalisme (pantheïsme, moedercultus, taaimythe) en agitatie (de eis van een
‘Kuittheater’ en een ‘Führer’). Zonder direct lid van de partij te zijn, werkt Johst dan
sedert 1923-'24 (Schlageter zal een propagandadrama van het nazisme worden)
in haar geest: collectieve staat (mythisering, totaliteitseis, militarisme), politieke
satire (anti-Weimar, de ‘Dolchstosslegende’), de idealisering van het Duitse karakter
(‘Heldentum’, ‘Kameradschaft’, anti-internationalisme, gedempte Jodenhaat),
anti-intellectualisme (tegen eruditie en vooruitgang; taalidolisering, ‘Blutmythos’,
biologische moraal, lichaamscultuur). Na deze brede demonstratie is het verrassend
dat S. Johst zijn opportunisme verwijt, waar alles er op wijst dat deze nazi-sympathie
een organische ontwikkeling is geweest.
C. Tindemans

Armin Arnold
Friedrich Dürrenmatt
Colloquium Verlag, Berlin, 1969 (Köpfe des XX. Jhts Bd. 57), 95 pp., DM.
5,80.
De reeds zo voortreffelijke Köpfe-reeks werd met deze nieuwe titel verrijkt. S. wil
grondig biografisch vertellen en de meegedeelde gegevens waren mij voordien
inderdaad onbekend. Deze volledigheid weet S. eveneens te bereiken bij het
doorlopen van Dürrenmatts dramatisch oeuvre. Hij schakelt elk werk in het algemene
thematacorpus in, presenteert de dramaturgische zelfstandigheid en wikt een
keurig-gebonden oordeel af, dat nergens simplificerend-vlug is, evenmin
megalomaan-bewonderend en zelfs ronduit kritisch wordt zoals bv. n.a.v. Play
Strindberg. De informatie loopt door tot Porträt eines Planeten (nog onopgevoerd)
en legt afsluitend de nadruk op het verlichtings-, misschien zelfs didactische gehalte
van een losgeslagen onkerkelijk auteur, die fundamenteel-christelijke tendensen in
een nihilistisch universum herkent en belijdt.
C. Tindemans

Günter Grass
Theaterspiele
Luchterhand, Neuwied, 1970, 409 pp., DM. 19,80.
Het meer publicitaire dan theatrale ijzer smedend terwijl het (rood-)gloeiend is, rijgt
de uitgeverij (zonder voorwoord, zonder inleiding, zonder de gebruikelijke poging
om een tekening te onderscheiden in de disparate stukken) 6 (dus niet alle) stukken
van G. Grass samen. Het resultaat is nog boeiend ook. De debuutstukken in de
absurdistische anti-verhaal-willekeur (Noch zehn Minuten nach Buffalo, 1954;
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Hochwasser, 1957, Onkel, Onkel, 1958, Die bösen Köche, 1961) blijken in hun
rohrschachpatroon geleidelijk concrete ideeën vrij te geven over de stagnerende
maatschappelijke vormen, wat idealistisch verijdeld in Onkel, Onkel, wat
dwazerig-incommunicatief opgelost in Buffalo, wat nonsensicaal in een leuke
catastrofe ontsporend in Köche. In Hochwasser is echter kennelijk een uiterst gaaf
symbolistisch werkstuk te zien: terwijl het water stijgt, wordt de bevolking, rustig op
het dak van de woning teruggetrokken, ontmaskerd in haar schrikbarende
zorgeloosheid. Die Plebejer proben den Aufstand (1966) en Davor (1969, het
middenstuk uit de roman Örtlich betäubi) zijn toch geen zondagsschoolpolitiek. In
de Plebejer wordt het theater (centrum van politiek bewustzijn) geausculteerd in het
theater (als technisch reconstructie-instrument van menselijkheid), een expressie
van een engagement in en op de scène, niet in functie van een naamimago of een
advertentieprotest. En ook Davor is een stevig stuk verteltheater waarin de varianten
van een tijdgebeuren georchestreerd raken. Het wordt uiteraard nergens een nieuwe
Grass, maar duidelijk wordt wellicht dat de wat dubieuze relatie tussen realiteit en
theater niet louter esthetisch wordt gehanteerd, maar een benaderende expressie
poogt te zijn van de tegenstelling tussen mens en tijd, en dat is een eminent theatraal
standpunt.
C. Tindemans
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Miscellanea
Camara, Dom Helder - Die Spirale der Gewalt. - (Reihe X), Styria, Graz/Wien/
2
Köln, 1971 , 61 pp., ÖS. 28, DM. 4.
Hotchner. A.E. - De schat van de duce. - Kosmos, Amsterdam / Antwerpen,
1971, 226 pp., f 16,50.

Heinrich Harrer
Geesten en Demonen La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1971, 216 pp.,
f 22,50.
Heinrich Harrer blijft een wat romantische figuur. Hij was de eerste die de beruchte
Eiger-Nordwand beklom en de enige (?) Duitse krijgsgevangene die uit een kamp
in India wist te ontkomen en dwars over de Himalaya Tibet bereikte. Beide avonturen
beschreef hij in spannende boeken. Sindsdien is hij een soort verlate
ontdekkingsreiziger gebleven.
Ook in dit boek, dat voor een kwart over Tibet handelt, vertelt hij weer, op een
prettig te lezen wijze, over zijn reisavonturen. Ditmaal beschrijft hij gebruiken op het
gebied van magie op een objectieve wijze. Slechts zelden verbindt hij, en dan nog
oppervlakkig, een conclusie aan de geobserveerde gebeurtenissen. Dat geeft dit
boek en de vele kleurenfoto's hun waarde. Magische gebeurtenissen zijn feiten
waarbij zich een andere dan ‘normale’ bewustzijnsvorm voordoet. Door observatie
van zeer vele van deze feiten zal men een zekere kennis van die afwijkende
bewustzijnsvorm kunnen krijgen en daarmee dan ook een beter inzicht in de wijze
waarop wij ons meestal van onze omgeving bewust zijn. Het boek kan ook bijdragen
aan een betere kennis van de wijze waarop deze andere bewustzijnsvorm bereikt
wordt. Ook voor wie niet in dit soort gegevens geïnteresseerd is, blijft dit een prettig
boek, omdat men het ook kan lezen als alleen maar een beschrijving van andere,
ons vreemde beschavingsvormen; de schrijver heeft daarbij gezocht naar vormen
die nog vrijwel niet beïnvloed zijn door het westen of de islam. Helaas zal echter
wel nooit meer na te gaan zijn of die invloeden, bijvoorbeeld in de binnenlanden
van Suriname, niet toch op een of andere wijze aanwezig zijn.
C.J. Boschheurne

Andrew Tully
The Super Spies
More secret, more powerful than the C.I.A.
Arthur Barker, London, 1970, 256 pp., 35/-.
Spionage is voor Amerika een betrekkelijk nieuw begrip. Voor de eerste wereldoorlog
deed het er zo goed als helemaal niets aan; tussen de twee wereldoorlogen zo
weinig, dat het Pearl Harbour niet kon voorkomen ondanks het feit, dat er over de
plannen dienaangaande wel het een en ander uit Japan was gelekt. Eerst na de
tweede wereldoorlog begon Amerika onder de druk van de koude oorlog serieus
met het opbouwen van een inlichtingenapparaat. Daarbij de beruchte C.I.A., die vrij
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algemeen als de belangrijkste spionagemachine in de Verenigde Staten wordt
beschouwd. Over die C.I.A. zijn dan ook al heel wat boeken geschreven.
Dit boek handelt over een spionage-apparaat, dat in omvang en belangrijkheid
ver uitgaat boven de C.I.A.: dat van de militairen.. Het onthult dat van de rond 60.000
mensen, die in Amerika op een of andere manier bij de spionage zijn betrokken,
verreweg het grootste deel werkt voor de inlichtingendiensten van leger, marine of
luchtmacht of de gecombineerde inlichtingendienst van de defensie.
Een hoogst interessant boek, dat o.a. buitengewoon lezenswaardige informatie
biedt over de rol die de electronische apparatuur in de hedendaagse spionage speelt
en dat zich vooral nuchter-critisch opstelt tegenover de resultaten van dit bedrijf.
Alle spionage ten spijt blijven foutieve en gevaarlijke beslissingen door
verantwoordelijke staatslieden en generaals mogelijk. De voorbeelden, die Tully
daarvan aanhaalt (hij is zelf blijkbaar bijzonder goed geïnformeerd) spreken daarover
duidelijke taal. In zijn laatste hoofdstuk komt hij tot de conclusie, dat meer
parlementaire controle op de faits et gestes van de spionagedienst geen overbodige
weelde zou vormen. Jammer genoeg echter werkt hij die conclusie maar zéér vaak
en oppervlakkig uit. Maar behartigenswaardig is zij wel.
Hans Hermans
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[1971, nummer 11-12]
[Inhoud]
Streven en zijn lezers, p. 1131
De beide hoofdredacteuren brengen verslag uit van de enquête die een halt jaar
geleden onder de lezers van ons blad werd gehouden. De resultaten blijken een
reële aansporing en bemoediging te zijn.

Bulgaren, p. 1141
Als ‘laatste vrienden van de Sovjet-Unie in Europa’ nemen de Bulgaren een heel
eigen plaats in op de Balkan. De auteur analyseert hun situatie en hun vooruitzichten
naar aanleiding van het onlangs gehouden partijcongres van de Bulgaarse
communistische partij.

Vrijheid en ervaring, p. 1152
Een studie over Ignatius van Loyola is aanleiding om een paar belangrijke vragen
te stellen voor de gelovige van vandaag: hoe verhoud ik mij tot de concrete Kerk?
(Dit bij een vaker voorkomen van een ‘vrijere opstelling’). En was Ignatius' voorkeur
voor de arme Jezus een tijdgebonden opvatting, niet voldoende doordrongen van
het besef der aardse waarden, of misschien juist voor onze tijd van de welvaartsmens
in de consumptiemaatschappij een wezenlijk ‘Christelijke’ trek?

Gesprek met Etienne Elias, p. 1156
De Vlaamse schilder Elias zegt: ‘Voor mij is de kunst steeds de spiegel van haar
tijd. Vanaf 1961 schilderde ik dingen die helemaal niet konden voor anderen. W.C.'s,
James Bond films, sportmannen, gezellige hoekjes, een ééndagsreisje met de
Oostendse maalboot. De allergrootste kunstenaar is Jan Van Eyck, de allergrootste
van de 20e eeuw is “Ie douanier” Rousseau. Leve de kleur! En soms geniet ik
evenveel van een glaasje yoghurt als van de Mona Lisa’. Het gesprek werd
opgenomen voor een TV-uitzending van ‘Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen’.
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Ernst Bloch: een filosofie van de hoop, p. 1164
De kern van Blochs filosofie is het ontstaan van een kwalitatief nieuwe toekomst.
De grondslag van die hoop zoekt hij in de richting van de reëel bestaande tendensen.
Omdat hij hun snijpunt niet zoekt in het verleden, maar in de toekomst, brengt Bloch
verschillende sferen en disciplines op een oorspronkelijke wijze met elkaar in
verband. Kunst, godsdienst, ethiek worden ieder op hun manier anticipaties van de
geheel nieuwe ‘utopische’ toekomst.

Love Story, p. 1177
Love Story is een film waar de filmcriticus geen omgang mee wil hebben, die hij
mijdt als de pest, omdat zijn reputatie erbij op het spel staat. De weerstanden van
de criticus zeggen iets over de taak die hij zichzelf toeschrijft, en de problemen waar
hij mee zit, zijn eigenlijk slechts een vergroting van de problemen waar de gewone
bioscoopganger mee zit.

Aggiornamento en anti-communisme, p. 1185
Schrijver bespreekt een artikel van Velicovic in een Russisch filosofisch tijdschrift
en toont daarbij aan, dat men van die zijde naast een aantal positieve punten ook
een soort tactiek ziet in het aggiornamento van de katholieke kerk. Het Vaticaan wil
met de dialoog tussen katholieken en marxisten alleen maar zijn eigen positie
versterken en de communistische beweging infiltreren en verzwakken.
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Streven en zijn lezers
Bevindingen van een enquête
Editoriaal
Als redactie vraag je je wel eens af of het blad dat je wilt maken, ook aan de
verwachtingen en verlangens van de lezers tegemoetkomt. Om dat te weten te
komen, moet je het de mensen gaan vragen. Bij het begin van deze jaargang hebben
wij dan ook, na ampel onderling overleg, aan een aantal lezers een brief gestuurd
die als volgt begon:
‘De redactie van Streven wil graag zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de
vraag of haar beleid in grote lijnen zo is als de lezers dit wensen. De beste manier
om een inzicht te krijgen in de opvattingen en wensen van de lezerskring is het
houden van een enquête door een gespecialiseerd onderzoekbureau’.
Het ging ons dus niet om een academische kwestie, waardoor bepaalde facetten
van ons werk in getallen en procenten konden worden vastgelegd - wij wilden weten
wat onze lezers in grote lijnen denken van ons beleid. En natuurlijk waren we
benieuwd naar mogelijkheden om de lezerskring van Streven uit te breiden. Ook
daarvoor was inzicht in het verwachtingspatroon van de lezers noodzakelijk.
Omdat het praktisch onuitvoerbaar was om alle lezers te ondervragen, zijn er
vragenformulieren gestuurd aan ongeveer een kwart van de abonnees, zowel in
België als in Nederland, waarbij de adressen gelicht zijn door een onderzoekbureau,
Presearch, dat zich later ook met de uitwerking van de gegevens heeft belast. Op
die wijze werd de grootst mogelijke ‘neutraliteit’ verkregen. Ondervraagd werden
alleen persoonlijke abonnees in België en Nederland; alle collectieve abonnementen
(bibliotheken, leeszalen, communauteiten, scholen, etc.) zijn buiten beschouwing
gelaten. Een overzicht van degenen die ondervraagd zijn en van hen die geantwoord
hebben, ziet er als volgt uit:
uitgestuurd in totaal

België

800

ontvangen inontvangen invoor
voor
totaal
%
verwerking verwerking
gesch. (abs.)gesch. %
200
25
200
25

Nederland

675

215

32

207
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De vraagstelling op het formulier van de enquête was uitvoerig. Alle vragen zijn met
grote intensiteit beantwoord. Het onderzoekbureau tekent hierbij aan dat de
ongewoon hoge response-percentages het bezwaar van nietrepresentativiteit bij
schriftelijke enquêtes in belangrijke mate verminderd hebben.

Wie zijn de lezers van Streven die geantwoord hebben?
Om tot een enigszins genuanceerd beeld te kunnen komen zijn de antwoorden
verwerkt volgens een in marktonderzoek regelmatig gehanteerde indeling in drie
leeftijdsgroepen: groep 1, t/m 34 jaar, te karakteriseren als ‘jongeren’; groep II, 35
t/m 49 jaar, de ‘middelbaren’; groep III, 50 jaar en ouder, de ‘ouderen’. Dit geeft het
volgende beeld van de samenstelling van onze lezerskring:
leeftijdsgroep

I
%

II
%

III
%

België

40,5

37

22,5

Nederland

34,7

22,2

43,1

Dit betekent dat in België 81 van de 200 respondenten jonger waren dan 35 jaar,
74 tussen de 35 en 50, en 45 ouder dan 50. Voor de 207 lezers uit Nederland die
hebben geantwoord zijn deze getallen respectievelijk 72 onder de 35, 46 tussen de
35 en 40, en 89 boven de 50. Verder blijkt uit de antwoorden op deze vraag dat in
België 9,5% van de lezers vrouwen zijn, in Nederland 12%:
Wanneer we nagaan welke functie de lezers van Streven vervullen in de
maatschappij, krijgen we dit resultaat:
nbsp
geestelijken

Nederland
8,2%

België
8%

leken

91,8%

92%

nbsp

Waren ook collectieve abonnementen in het onderzoek betrokken, dan zou het
percentage geestelijken waarschijnlijk hoger zijn geweest.
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De leken kunnen als volgt nader aangeduid worden:

Functie

Nederland
%

België
%

wetenschap en vrije 23,1
beroepen

21,7

onderwijs

16,3

30,5

directeuren van
7,4
ondernemingen en
zelfstandige
ondernemers

14,1

functionarissen

19,5

26,1

studenten

13,7

15,8

geen opgave of
geen beroep

5,8

6

nbsp

Gezien het relatief hoge percentage en de betrekkelijke homogeniteit in de groep
studenten en de groep mensen die bij het onderwijs zijn betrokken, hebben de
verwerkers deze twee groepen nog afzonderlijk onderscheiden bij de overzichten
over de beantwoording van bepaalde vragen.
Uit de vraag naar de levensbeschouwing komt overduidelijk naar voren dat Streven
hoofdzakelijk door katholieken wordt gelezen en dus, wat dat betreft een katholiek
blad is. Waarbij echter opvalt dat men in dit ‘katholiek’ graag nuances wil aanbrengen.
Het is helaas wegens plaatsgebrek niet mogelijk U deelgenoot te maken van alle
opgegeven variaties, maar de scala loopt in Nederland van ‘Rooms-katholiek’, via
‘RK iets behoudend, doch niet progressief’ en ‘RK christelijk progressief’, tot
‘Christen-humanist-met RK verleden’, ‘humanistisch’, ‘socialistisch’, ‘christelijk niet
kerkistisch’ en ‘christelijk-marxistisch’. Voor België vinden we eenzelfde spectrum,
waarbij vermeldenswaard zijn: ‘overtuigd katholiek’, ‘praktizerend katholiek’,
‘vrijzinnig’, ‘nog aan het opbouwen’, ‘horizontaal-christendom’, ‘die van Jezus van
Nazareth’, ‘christelijk maar dan erg links’, ‘ik ken er geen naam voor (± humanistisch
met christelijke resten)’, ‘humanistischkritisch-kristelijk-RK’, en ‘overtuigd christen /
minder katholiek’.
Waaruit naar onze mening in ieder geval blijkt, dat de lezers hun
levensbeschouwing niet hebben opgegeven als een gedachteloos, traditioneel
gegeven, maar dat ze hun werkelijke houding hebben trachten te formuleren.

Wat vindt men van Streven?
Als men de waardering voor iets wil weten, kan men natuurlijk gewoon vragen of
men het mooi vindt of niet. Maar dan zijn er nog zoveel nuances mogelijk, dat men
er eigenlijk weinig aan heeft. Daarom is er gevraagd naar
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de concrete waardering van onderwerpen die Streven min of meer regelmatig aan
de orde stelt. Aan de lezers werd verzocht om die onderwerpen aan te kruisen
waarin men sterk geïnteresseerd was en de drie waarnaar de belangstelling het
meest uitging, te onderstrepen. Bovendien kreeg men de gelegenheid er zelf nog
twee onderwerpen naar eigen voorkeur aan toe te voegen. De onderwerpen die
voorgelegd werden, waren: 1. vraagstukken van de Belgische samenleving, 2.
vraagstukken van de Nederlandse samenleving, 3. gebeurtenissen in de
niet-Europese wereld, 4. godsdienstige en theologische vraagstukken, 5.
ontwikkelingen binnen de kerken, 6. nieuws over wetenschap en techniek, 7. nieuwe
stromingen in de kunst, 8. politieke ontwikkelingen in West-Europa, 9. het
‘generatie-conflict’ en 10. ontwikkelingen in de cultuur.
De uitkomsten zijn interessant genoeg om ze U in extenso te geven, waarbij ter
vergelijking de groepen der studenten (stud.) en van de leraren en mensen uit het
onderwijs (L/O) apart zijn opgenomen.
LeeftijdsgroepNederland
I
onderwerp %

stud. L/O
II
%

III
%

%

%

Belgische
14
samenleving

26

27

19

13

Nederlandse 82
samenleving

67

72

81

77

niet-Europese 70
wereld

69

64

81

69

godsdienst 51
en theologie

65

81

58

65

ontwikkeling 42
in kerken

61

80

35

58

wetenschap 61
en techniek

46

56

81

46

kunst

51

50

29

58

60

pol. ontw. in 69
West-Europa

50

54

62

56

generatieconflict 69

74

72

54

71

ontwikkeling 77
in cultuur
LeeftijdsgroepBelgië
I
onderwerp %

67

60

69

81

II
%

III
%

%

%

Belgische
75
samenleving

74

78

68

73

Nederlandse 22
samenleving

31

38

27

23

stud. L/O
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niet-Europese 72
wereld

65

58

68

63

godsdienst 47
en theologie

69

84

48

67

ontwikkeling 30
in kerken

61

73

27

60

wetenschap 61
en techniek

64

49

62

50

kunst

43

42

29

38

43

pol. ontw. in 75
West-Europa

60

51

72

50

generatieconflict 77

74

73

79

80

ontwikkeling 67
in cultuur

81

78

59

90

Men blijkt weinig belangstelling te hebben voor het nabuurland (onderwerpen 1
en 2), hoewel men in België duidelijk meer belangstelling heeft voor Nederlandse
vraagstukken dan andersom. De belangstelling voor de vraagstukken van het eigen
land is redelijk groot.
Bij de ouderen in beide landen hebben de godsdienstige en theologische kwesties
een hoge score gehaald, terwijl dit bij de jongeren aanmerkelijk lager ligt. Waarbij
dient te worden aangetekend, dat de studenten in Nederland op dit punt uitkomen
boven het percentage van de jongerengroep waartoe zij behoren. Omgekeerd is
dat het geval bij onderwerp 5, de ‘ontwikkelingen binnen de kerken’. Is in het
algemeen de belangstelling van de jongeren gering, de studenten blijven daar nog
onder.
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Over de gehele linie blijkt veel belangstelling te bestaan voor het ‘generatieconflict’,
waar alleen de studenten in Nederland onder blijven. Boven het gemiddelde ligt bij
de studenten in Nederland onderwerp 6, nieuws over wetenschap en techniek,
terwijl in België de studenten hier de tendens van het geheel volgen. Bij de mensen
uit het onderwijs springt in België het generatieconflict eruit, waarnaast in Nederland
bij dezelfde groep n. 10, ontwikkelingen in de cultuur, hoog scoort.
De absolute aantallen van de subgroepen zijn uiteraard gering, zodat men aan
de gesignaleerde verschillen niet te veel betekenis mag hechten.

Uit deze tabel enig inzicht verkrijgen is niet zo eenvoudig, maar van de andere kant
erg belangrijk voor de redactie. Allereerst mogen we stellen dat alle onderwerpen
zich in een redelijke belangstelling mogen verheugen. Wel houden we er natuurlijk
rekening mee dat naar alle waarschijnlijkheid alleen de meest geïnteresseerden op
de enquête hebben geantwoord en dat uit het feit van de beantwoording van de
enquête op zich al een positieve waardering voor ons blad blijkt - een bevriende
relatie op het gebied van de marketing sprak naar aanleiding hiervan van een ‘geloof’
in Streven. Uit een andere vraag, waarover later, is komen vast te staan dat een
groot percentage van de lezers ons blad helemaal of voor een belangrijk deel leest
en dat altijd of regelmatig.
Om het beeld van de beoordeling der onderwerpen te completeren, dienen we hier
nog aan toe te voegen wat men zelf vrijwillig heeft gesuggereerd. Uiteraard lopen
hier de suggesties sterk uiteen, omdat men volkomen vrij was in het maken van zijn
opmerkingen. In België kwamen als meest verlangde onderwerpen naar voren:
economie (15 respondenten), filosofie (14), psychologie (11) en
ontwikkelingsvraagstukken (10). Voor Nederland waren dat: geschiedenis (11),
sociologie (10) en filosofische denkwijzen (10). Noch de studenten noch de
onderwijsmensen hadden hier opvallende punten, waarbij echter wel duidelijk is
geworden dat onderwijs - in België helemaal niet naar voren gebracht, in Nederland
drie maal - beslist niet tot de onderwerpen behoort waarover vakmensen in Streven
wensen te lezen. Vermoedelijk - maar dit is een veronderstelling van ons - geldt dit
voor vakmensen op ieder gebied en vormt dit een bevestiging van datgene wat wij
als de taak van ons blad beschouwen: dat wij geen vakkennis geven voor
vakmensen, maar wel gefundeerde, vakkundige informatie en hulp voor de
oordeelsvorming aan hen die geen tijd hebben om op alle mogelijke gebieden naast
hun eigen vakgebied te gaan lezen. Waarbij verondersteld mag worden dat men zo
goed mogelijk zijn eigen vak bijhoudt.
U zult begrijpen dat de redactie zich terdege zal dienen te beraden op
bovenstaande uitkomsten. Eén punt is echter duidelijk: het generatiecon-
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flict wordt door een groot deel van alle groepen lezers hoog gewaardeerd en
gevraagd. Daar zullen we zeker op ingaan. Maar het geeft ons tevens aanleiding
tot een andere overweging.
Voorzover er tot nu toe, praktisch steeds van Vlaamse zijde, over het
generatieconflict werd geschreven, gebeurde dit op een andere, minder
‘academische’ wijze dan de manier waarop gewoonlijk in Streven wordt geschreven.
Uit de grote belangstelling voor het ‘generatieconflict’ moeten we dus misschien
nog een andere conclusie trekken, op een ander vlak: niet alleen het onderwerp
wekt interesse, maar ook de manier waarop het wordt behandeld.
Hierbij sluit direct de vraag aan die gesteld werd: ‘komt het naar Uw mening voor
dat artikelen die U van belang lijken voor mensen die niet in dat bepaalde gebied
thuis zijn, geschreven zijn op een wijze die veel specialistische voorkennis
verondersteld?’. Met andere woorden: vindt U een aantal artikelen in Streven te
‘moeilijk’? Hierop antwoordde 35% van de Nederlandse en 50,5% van de Belgische
lezers met ‘ja’, terwijl resp. 10 en 7,5% hierop geen antwoord gaven of geen mening
hadden. Om enig houvast te krijgen is het interessant te vernemen welke artikelen
men te specialistisch vindt. De Belgen gaven 108 voorbeelden, waarvan liefst 43
maal de exacte wetenschappen werden genoemd, tegen 18 keer filosofie, 15 keer
kunst en 12 keer architectuur. In Nederland werden 84 voorbeelden gegeven, waarbij
kunst 16 keer genoemd werd, de exacte wetenschappen 22 maal en de rest bleef
onder de tien. Al zijn de absolute getallen van de genoemde voorbeelden niet hoog,
het spreekt vanzelf dat het feit dat 70/207 Nederlanders en 100/200 Vlamingen
artikelen te specialistisch vinden, de redactie niet koud kan laten.

Hoe leest men Streven en wat doet men ermee?
In een multiple choice vraag werd geïnformeerd naar de leesintensiteit en de wijze
van lezen (een deel, bepaalde rubrieken, alleen doorkijken, helemaal lezen, etc.).
Van alle respondenten blijkt ongeveer 60% zowel in België als in Nederland het
blad helemaal of minstens voor een deel te lezen, terwijl blijkt dat in België de
jongeren Streven in veel grotere getale helemaal lezen dan in Nederland.
Daartegenover staat dat in Nederland 24% en in België 30% het blad doorkijkt en
te hooi en te gras leest.
Deze antwoorden corresponderen met twee andere vragen en geven samen
daarmee enig inzicht in de wijze waarop Streven functioneert.
In Nederland blijkt 52,7%, in België 54% van de respondenten 6 jaar of langer op
Streven geabonneerd te zijn (de meesten uiteraard in groep III). Verder werd de
vraag gesteld of men Streven bewaart, doorgeeft aan ande-
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ren of wegdoet. De gedetailleerde tabel krijgt in samenhang met de bovengenoemde
leesgewoonte meer reliëf.
België
groep I

groep II

groep III

Nederland
groep I
groep II

%

%

%

%

%

%

86,5

86,5

71

97

96

70

doorgeven 12,5

8

24,5

1,5

2

18,5

wegdoen

1

4

4,5

1,5

2

4,5

niet
ingevuld

-

1,5

-

-

-

7

bewaren

groep III

De overgrote meerderheid der respondenten blijkt dus Streven te bewaren en,
als men het doorgeeft aan anderen, komt dat vooral bij de ouderen voor, terwijl de
jongeren het zonder meer bewaren. 83% van de Belgische en 70% van de
Nederlandse ‘bewaarders’ doet dit onbeperkt. Ongeveer driekwart hiervan geeft te
kennen dat men nog wel eens op Streven teruggrijpt, zodat de conclusie gewettigd
lijkt dat men ons blad als naslagwerk gebruikt en men van een ‘informatieve’ en een
zekere ‘documentaire’ waarde mag spreken. (In het antwoord op een vraag naar
de gronden waarop men Streven aan anderen zou aanbevelen, haalden de
kwalificaties ‘diepgaande artikelen’, ‘degelijkheid’, ‘goede informatie’,
‘verscheidenheid’ en ‘actueel goed’ de hoogste cijfers).

Wat voor een blad vindt men Streven?
Vraag 7 van de enquête (wederom gesteld in de vorm van een multiple choice)
luidde: ‘Geeft Streven U op het ogenblik het beeld van een tijdschrift met een vrij
behoudend karakter, een uitgesproken vooruitstrevend karakter, een onduidelijk
karakter, een uitgesproken behoudend karakter, een naar beide zijden open karakter,
een vrij vooruitstrevend karakter?’ De antwoorden waren:
België
leeftijdsgroep I

II

III

Nederland
I
II

%

%

%

%

%

vrij
6
behoudend

5,5

2,2

10

13

4,2

erg
5
vooruitstr.

14,6

11,4

-

4

1

onduidelijk 8,5

6,6

6,8

14,5

2,5

6,5

erg
behoudend

-

-

-

-

-

36

41

38

52

47

%

open

28,5

Streven. Jaargang 24

III

vrij
52
vooruitstr.

36

36,4

33

26

31,5

niet
ingevuld

1,3

2,2

4,5

2,5

9,8

-
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In aanmerking genomen wat we reeds eerder gezegd hebben over het ‘geloof’ in
Streven, menen we te mogen concluderen dat het grootste deel van onze
respondenten Streven vrij vooruitstrevend vindt of het een naar beide zijden open
karakter toekent. Dit geeft ons enig idee hoe het blad bij de lezers overkomt, al zijn
bovenstaande aanduidingen geen karakteristieken met een vastomlijnde inhoud.
Om de algemene indruk van Streven bij de lezers af te ronden zij nog vermeld,
dat het uiterlijk en de indeling van het blad door 171 op de 199 Belgen positief werd
gewaardeerd, in Nederland 199 van de 207.

Bepaalde rubrieken
Ieder blad heeft zo zijn bepaalde onderdelen die kenmerkend geacht mogen worden
voor het karakter ervan. Wij hebben de lezers ook ondervraagd over een paar
rubrieken die een eigen plaats in Streven innemen en steeds terugkeren.

Politiek Overzicht
De eerste rubriek waarover de mening gevraagd werd, was Politiek Overzicht. Hier
volgen de percentages van hen die dit altijd of regelmatig lezen:
Politiek Overz.
leeftijdsgroep

‘Internationaal’
I

II

III

%

%

%

Nederland

62

59

62

België
Politiek Overz.
leeftijdsgroep

84
‘België’
I

74

64

II

III

%

%

%

Nederland

22

39

38

België
Politiek Overz.
leeftijdsgroep

80
‘Nederland’
I

76

71

II

III

%

%

%

Nederland

53

59

52

België

43

55

42

Zoals reeds eerder gezegd: de Belgische respondenten zijn meer politiek
geïnteresseerd dan de Nederlandse, de Belgische jongeren meer dan de ouderen,
terwijl dat in Nederland omgekeerd is. Belgische lezers zijn meer in hun eigen politiek
geïnteresseerd dan de Nederlanders in de Nederlandse, terwijl ze bovendien meer
belangstelling tonen voor de nationale politiek van hun naburen.
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Interessant is in dit verband een aparte opstelling van de altijd of regelmatig
lezende studenten en L/O:
Politiek
Overz.

‘Internationaal’

‘België’

stud,

L/O

stud,

L/O

stud,

%

%

%

%

%

Nederland 61

62

23

19

50

54

België

77

90

77

52

40

%

93

‘Nederland’
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De studenten-cijfers voor België spreken een duidelijke taal.
Op de vraag of men deze rubriek in Streven op zijn plaats vindt, antwoordde in
België 88% bevestigend, in Nederland 73,3%. Bij de studenten zijn deze percentages
respectievelijk 96 en 93.

Forum
Eenzelfde vraag naar de rubriek Forum gaf de volgende percentages van mensen
die net altijd of regelmatig lezen:
totaal
leeftijdsgroepen
%

stud,

L/O

%

%

Nederland

67

58

62

België

76

79

77

Over vorm en inhoud van deze rubriek gaven in België 100 een waarderend
oordeel en 11 ‘matig’, in Nederland was dat 101 en 14.

Terzijde
Deze rubriek ligt heel duidelijk meer in een specialistische sfeer en veronderstelt
een gerichte belangstelling. Daarom werd in de enquête ook expliciet hiernaar
gevraagd.
Trouwe lezers, dwz. zij die Terzijde altijd of regelmatig lezen, bleken in percentages
te zijn:
totaal
%

stud,
%

L/O
%

Nederland

48

35

48

België

41,5

35

47

De waardeoordelen over deze rubriek waren in België 52 maal goed en 10 maal
matig, in Nederland 61 maal goed en 11 maal matig. Uit de verder gemaakte
afzonderlijke opmerkingen blijkt duidelijk, zoals reeds gezegd, dat vele lezers deze
bijdragen als specialistisch beschouwen. Een percentage van meer dan 40 voor
een dergelijke rubriek - in L/O kringen 47 - lijkt het bestaan ervan ruimschoots te
rechtvaardigen.

Boekbespreking
Misschien is de rubriek Boekbespreking wel een van de karakteristieken

Streven. Jaargang 24

1140
van Streven waaraan de redactie bijzonder gehecht is, al is zij de eerste die weet
dat er veel aan te verbeteren valt.
In Nederland blijkt deze rubriek altijd of regelmatig gelezen te worden door 81,2%
van de lezers, terwijl 11% er zelden naar kijkt en 4% nooit. 4% vulde geen antwoord
in. In België zijn er 75,5% regelmatige lezers, 22% zelden en 2% nooit, terwijl 0,5%
niets invulde. Bij de studenten en L/O liggen in Nederland de percentages praktisch
gelijk aan de totalen, in België blijven de studenten er iets onder. Het waardeoordeel
over deze rubriek luidt in Nederland 124 maal positief en 17 maal matig, in België
98 maal goed en 27 maal matig. Bij de afzonderlijke opmerkingen over deze rubriek
waren waardevolle suggesties.

En nu?
Met het bovenstaande hebben wij U een inzicht gegeven in de reacties van - we
mogen op grond van de feiten gerust zeggen: trouwe - lezers met betrekking tot
vorm en inhoud van ons blad. Allereerst willen wij hier allen openlijk danken voor
de vele tijd en moeite die zij aan ons hebben besteed. Het resultaat is dat we nu
niet langer werken op een indruk of een soort intuïtie, maar op controleerbare
gegevens.
Voor ons is de enquête niet afgelopen, al zijn de antwoorden door het
onderzoekbureau - dat ons zeer veel diensten heeft bewezen - vakkundig
weergegeven; de redactie heeft de plicht en de taak om nu haar voordeel te doen
met wat onze lezers hebben opgemerkt.
Door de antwoorden en de resultaten voelen wij ons beslist gesteund, maar niet
in slaap gesust. Wat wij er in de praktijk nu mee zullen gaan doen, valt op dit ogenblik
nog moeilijk concreet aan te geven. Bij een aantal enquêteresultaten hebben we
reeds enige richting aangeduid.
Dit eerste, helaas wat eenzijdige gesprek met een deel van onze lezers is ons
goed bevallen. Voortzetting ervan in de vorm van mondelinge of schriftelijke
contacten is ons bijzonder welkom.
In deze tijd van steeds toenemende kosten van drukken, verzorgen en verzenden
komt ook de vraag naar de zin van het werken aan een blad als ‘Streven’ aan de
orde. De grote medewerking aan het slagen van de enquête en het daaruit blijkend
‘geloof’ in ons blad hebben ons bemoedigd en aangespoord. In Uw en onze ogen
is ‘Streven’ waard eraan te werken.
Gerard Adriaansen en Frans Van Bladel
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Bulgaren
De ‘laatste vrienden’ van de Russen in Europa en hun partijcongres

L.L.S. Bartalits
Ontspanning tussen de Balkanlanden
Gedurende de afgelopen jaren is in het kielzog van de gesprekken tussen Oost en
West ook op de Balkan de politieke atmosfeer minder krampachtig geworden.
Regionale samenwerking tussen landen met verschillende ideologische en
maatschappelijke Systemen lijkt wat meer kans te maken. Zelfs de jarenlang
gevoerde propaganda van de Albanese publiciteitsmedia tegen Bulgarije heeft
Tirana er niet van weerhouden zich op de Bulgaarse industriebeurs van Plovdiv te
laten vertegenwoordigen. Opmerkelijk zijn de door onwrikbare trouw tegenover de
Sovjet-Unie geïsoleerde pogingen van Bulgarije om zijn relaties met Turkije en
Griekenland te verbeteren. Sofia zocht ook toenadering tot de ‘outsiders’ van het
Sovjetblok, Roemenië en Joegoslavië. Op 11 en 12 September 1970 confereerde
Todor Zjivkoff, na een pauze van drie jaar, met Ceausescu in de Roemeense plaats
1
Giurgiu . Als resultaat van deze ontmoeting kwam een verdrag tot stand inzake
economische en wetenschappelijke samenwerking, en men is overeengekomen
2
dat een nieuw vriendschapsverdrag tussen beide landen zal worden ondertekend .
In September 1970 richtte Zjivkoff ook een verzoenend schrijven aan Tito met het
voorstel om elkaar te ontmoeten ter regeling van omstreden kwesties, in casu het
wederzijdse afzien van gebiedseisen en de ondertekening van een
3
vriendschapsverdrag . Tito's antwoord was dat een verbetering van de betrekkingen
4
tussen beide landen afhankelijk is van de oplossing van het probleem Macedonië .
Heeft het nationalisme in de Oosteuropese landen vaak een anti-Russische teneur,
in Bulgarije kennen de machthebbers die zorg niet. Overal in den lande getuigen
gedenktekenen van de verbondenheid met het tsaristische Rusland, in later tijd met
de

1
2
3
4

De laatste ontmoeting tussen de beide partijleiders vond in September en oktober 1967 plaats,
toen Zjivkoff een niet officieel bezoek bracht aan Roemenië.
Scanteia (Boekarest), 13 September 1970.
Financial Times, 4 September 1970.
Nedeljne Informativne Novine (Belgrado), 22 november 1970.
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Sovjet-Unie. Voor het Bulgaarse nationalisme moet slechts één ventiel voldoende
zijn: de Macedonische kwestie. Die kwestie komt Moskou zeer gelegen om een te
grote toenadering tussen Bulgarije en Joegoslavië te voorkomen. Het bezoek van
een Zuidslavische delegatie onder leiding van de Macedonische communist
Crvenkovski, die een ontmoeting tussen Tito en Zjivkoff moest voorbereiden, schijnt
5
maar weinig te hebben opgeleverd .

Breznjevdoctrine
Het kort voor het partijcongres gepubliceerde ontwerp van de nieuwe grondwet
stelde in de preambule vast dat de Bulgaarse volksrepubliek haar politiek zou
baseren op de samenwerking met de Sovjet-Unie en de andere landen van de
socialistische gemeenschap. Voorts is zij vastbesloten ‘het onverbrekelijke verbond’,
de vriendschap en de algemene samenwerking met de Sovjet-Unie en de overige
socialistische staten te versterken en uit te breiden. In artikel drie van de nieuwe
constitutie wordt de leiders van het land de taak opgedragen de vriendschap en
samenwerking met de Sovjet-Unie en de overige socialistische landen, alsmede de
wederzijdse hulp te ontwikkelen en te versterken. In het nieuwe partijprogramma
wordt ook de vriendschap en samenwerking met de Sovjet-Unie en de andere
socialistische landen benadrukt. De Bulgaarse C.P. belooft ‘mit allen Kräften die
Brüderlichkeit, die Einheit im Denken und Handeln mit der K.P.d.S.U. zu entwickeln
und zu vertiefen, den Kurs allseitiger Annäherung der Volksrepublik Bulgarien an
6
die Sowjetunion beizubehalten’ .

Traditionele Bulgaars-Russische vriendschap
Het ongewone feit dat Bulgarije zich krachtens zijn constitutie met de Sovjet-Unie
verbond door formuleringen die de Breznjevdoctrine reproduceren, manifesteert de
traditionele vriendschap tussen Sofia en Moskou nog duidelijker dan in het verleden.
‘Bulgaria's special relationship with Russia, partly historical and romantic, partly a
7
product of self-interest, cannot therefore be dismissed as pure servility’ . De
broederlijke Sovjefhulp voor Bulgarije kwam tot op heden niet door middel van de
permanente aanwezigheid van Russische legereenheden, maar middels leveranties
op grote schaal van kapitaalgoederen. De industrialisatie sinds 1945 geschiedt
uitsluitend met Russische hulp. Het ontwikkelingsland Bulgarije anno 1945

5
6
7

Neue Zürcher Zeitung, 8 mei 1971.
Neue Zürcher Zeitung, 22 november 1970.
Dan Morgan, ‘Zkivkov and Brezhnev Arm in Arm. Shiny Sofia Shows off Loyalty’ in International
Herald Tribune, 24-4-1971.
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werd tijdens de afgelopen 25 jaar geïndustrialiseerd. In industrie en handnijverheid
werken zo'n 680.000 mensen, 26% van alle werkenden. Dat is juist driemaal zoveel
8
als omstreeks 1940 . Bulgarije schijnt het enige land in de Sovjet machtssfeer te
9
zijn dat meer van de grote broer kreeg - ongeveer 7 miljard gulden - dan het aan
hem moest afstaan. Bovendien is de door de Sovjet-Unie nagestreefde economische
integratie in het kader van de COMECON de Bulgaarse industriële ontwikkeling ten
10
goede gekomen . Voor het nieuwe vijfjarenplan, van 1971 tot 1975, verwacht Sofia
11
van Moskou 500 miljoen roebel aan hulp . Van de Bulgaarse handel vindt 60% met
12
de Sovjet-Unie plaats . Daaruit blijkt niet alleen een politieke afhankelijkheid, maar
ook dat de Sovjet-Unie zelfs voor de Bulgaarse industrieprodukten van geringe
kwaliteit een goede afzetmarkt is. Het nadeel van zo'n vaste afzetmarkt is dat de
Bulgaren weinig geïnteresseerd zijn in kwaliteitsverbetering en vernieuwing. In de
jaren 1965-1968 heeft Bulgarije even geprobeerd zijn handel wat meer op het Westen
13
te richten . Sofia gebruikte daarbij de kans die Bonn met zijn opening naar het
Oosten bood. Op de Bulgaarse najaarsbeurs te Plovdiv in 1966 was de Westduitse
14
inzending bijna even groot als de Russische . Het aanknopen van diplomatieke
betrekkingen tussen Bonn en Boekarest heeft echter de politieke toenadering tussen
15
Bulgarije en de Bondsrepubliek verhinderd .

Russische ‘Drang zum Mittelmeer’
De grondwettelijke sanctionering van de Brezjnevdoctrine zal het wantrouwen van
de buurlanden tegenover Bulgarije niet verminderen. Deze staten zijn bevreesd dat
Bulgarije door middel van directe of indirecte militaire en diplomatieke steun van de
Sovjet-Unie een expansieve politiek op de Balkan zal nastreven. Macedonië en
Moskou's eeuwenoude ‘Drang zum Mittelmeer’ zijn de thema's die vooral in
16
Joegoslavische politieke kringen argwaan wekken . Een reden te meer voor de
Bond van de Joegoslavische Communisten om geen officiële delegatie naar het
10e congres van de Bul-

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bulgarian Statistical Yearbook, Sofia, 1969, pp. 23-24.
Der Spiegel, nr. 18/1971, p. 111.
Idem.
Neue Zürcher Zeitung, 22 november 1970.
Bulgarian Statistical Yearbook, Sofia, 1970, pp. 7-8.
Self-interest versus orthodoxy: A study of Bulgaria's relationship with the Federal Republic
of Germany, Radio Free Europa Research van 4 mei 1970.
Süddeutsche Zeitung, 28 September 1966.
‘Internationalism, Security and Legitimacy: The Challenge to Soviet Interests in East Europe,
1964-1968’ published by the Rand Corporation, maart 1968, pp. 42-43.
Nedeljne Informativne Novine (Belgrado), 22 november 1970.
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gaarse Communistische Partij te zenden. Belgrado liet zich op het congres door
haar ambassadeur te Sofia vertegenwoordigen. Ceausescu heeft het lid van het
executieve comité van de Roemeense C.P., Gheorge Pana, gezonden. Walter
Ulbricht liet zich door zijn ‘kroonprins’, Erick Honecker, vertegenwoordigen en Gustav
Husak door het presidiumlid van de Tsjechoslowaakse C.P., Alois Indra. Van de
partijleiders der socialistische landen hidden slechts Gierek en Kadar te Sofia Leonid
17
Brezjnev gezelschap .

Partijcongres
Het tiende congres van de Bulgaarse C.P., dat op 20 april 1971 door politburolid
Todor Pavloff werd geopend, had volgens de Statuten van de C.P. uiterlijk in
november 1970 moeten plaatsvinden. De eerste secretaris van het centraal comité
van de Bulgaarse C.P., Todor Zjivkoff, wilde vermoedelijk eerst de resultaten van
het XXIVe congres van de C.P.S.U. afwachten.
In aanwezigheid der 1553 gedelegeerden van de bijna 700.000 leden van de
Bulgaarse C.P. en de vertegenwoordigers van 89 buitenlandse communistische en
arbeiderspartijen, rapporteerde partij- en regeringsleider Zjivkoff in een lange
redevoering de bereikte resultaten op economisch, politiek en sociaal gebied alsmede
het vijfjarenplan van 1971-1975, het nieuwe partijprogram en het ontwerp van de
nieuwe constitutie. Met ‘grote voldoening en echte vreugde’ wees Zjivkoff in zijn
bericht op de ontwikkeling van de betrekkingen met de Sovjet-Unie. Hij gaf de
verzekering dat zijn partij, zijn land en het Bulgaarse volk de heilige vriendschap
tussen de Sovjet-Unie en Bulgarije voortdurend zullen versterken en de betrekkingen
‘mit dem grossen Land des Kommunismus im Aufbau’ zullen uitbreiden en
18
verdiepen . Want, zoals Zjivkoff tijdens het XXIVe congres van de CPSU te Moskou
verklaarde, de Bulgaren zijn niet alleen door het gemeenschappelijke Slavische
bloed met de Volkeren van de Sovjet-Unie verbunden, maar ook door de ‘unzähligen
19
brüderlichen Gräber der fernen und nahen Vergangenheit .
Todor Zjivkoff maakte vervolgens gewag van de onvergetelijke indrukken van het
XXIVe partijcongres te Moskou, dat het ‘gewaltige ideologischtheoretische Genie
der Partei Lenins in seiner ganzen Macht’ heeft gedemonstreerd. Hij sprak van ‘het
fundament van alle fundamenten’ voor het bestaan en de ontwikkeling van Bulgarije
als onafhankelijke en bloeiende socialistische staat, de vriendschap met de
broederlijke Sovjet-Unie. Deze
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vriendschap noemde hij ‘het granieten fundament’ van de Bulgaarse buitenlandse
politiek.
Zjivkoff sprak over de betrekkingen met de overige socialistische landen slechts
kort. Deze waren volgens hem gebaseerd op het hechte fundament van het
socialistische internationalisme. Hij uitte ook zijn voldoening over het feit dat de
Tsjechoslowaakse communisten ‘die Zeit der Prüfung überwunden, ihre Reihen von
den Rechtsrevisionisten befreit und die Partei unter dem Banner des
20
Marxismus-Leninismus geeinigt haben’ . Vervolgens stelde hij de ontspanning en
de goede verhouding met Roemenië als voorbeeld op het terrein van de
tussenstaatse betrekkingen. Aansluitend sprak de partijleider over de voordelen
21
van de socialistische integratie in het kader van de COMECON .
Tegenover de Chinese volksrepubliek heeft Bulgarije pogingen ondernomen om
de betrekkingen tussen beide landen, ondanks de zwaarwegende ideologische en
politieke tegenstellingen, te normaliseren. De veroordeling van de ‘verleumderischen
Tätigkeit’ van Chinese leiders en ‘hun pogingen’ om de internationale communistische
en arbeidersbeweging te verdelen, heeft Zjivkoff verbonden met de toezegging dat
zijn partij energiek tegen het rechtse en linkse revisionisme alsmede tegen de
verschijnselen van nationalisme en anti-sovjetisme zal vechten. De betrekkingen
met Albanië kwalificeerde hij als niet aan de belangen van beide landen
beantwoordend. De partij- en regeringsleiders te Tirana kregen van hem een
berisping, omdat zij in het opportunisme en anti-sovjetisme waren vervallen en hun
land tegen zijn natuurlijke bondgenoten uitspeelden. Niettemin zal Bulgarije verder
zijn best blijven doen om de betrekkingen met Albanië te normaliseren, resp. te
verbeteren.
Over de betrekkingen met Joegoslavië verklaarde Zjivkoff, ondanks het feit dat
hij dit land niet samen met andere communistische staten maar in het kader van
zijn uiteenzetting over de Balkan noemde, dat Bulgarije rekening houdt met het feit
dat de samenwerking tussen de twee socialistische landen beantwoordde aan de
belangen van beide volkeren, van de vrede en van het socialisme. Daarom zullen
de partij en de regering hun best doen om de betrekkingen als tussen goede buren
in de toekomst nog verder te verbeteren. Opvallend vriendelijk was de partijleider
22
ook tegenover Griekenland en Turkije . Voorts stelde Zjivkoff een
gemeenschappelijke verklaring van de zes Balkanlanden - Albanië, Bulgarije,
Griekenland, Joegoslavië, Roemenië en Turkije - voor ‘für die Achtung ihrer
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Idem, 21 april 1971.
Rabotnisjesko Delo, 21 april 1971.
Vier jaar nadat het leger in Griekenland de macht heeft overgenomen ter voorkoming van
een verwachte communistische staatsgreep, ziet het ernaar uit dat de betrekkingen met
Bulgarije worden verbeterd, resp. uitgebreid. De Griekse viceminister van buitenlandse zaken
verklaarde dat Roemenië met een voorstel was gekomen voor nauwere betrekkingen op het
gebied van handel, industrie, landbouw, toerisme en vervoer. Het volgt op een soortgelijk
Bulgaars voorstel van februari 1971. Griekenland heeft zowel met Roemenië als met Bulgarije
langlopende bilaterale handelsverdragen gesloten. De Griekse bewindsman legde de nadruk
op het feit dat zijn land een vrije economie heeft, terwijl bij de Balkanburen het economisch
leven in staatshanden is. Dit leverde volgens hem op het gebied van de economische
samenwerking enige moeilijkheden op, zoals de voorgestelde vestiging van
gemeenschappelijke bedrijven in Griekenland (The Financial Times, 3 maart 1971).

Streven. Jaargang 24

1146
territorialen Integrität, die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, für den
Verzicht auf Gewaltanwendung und Gewaltdrohung bei der Lösung von Streitfragen,
für Sicherkeit und gutnachbarliche Beziehungen’. Zowel in de Rabotnisjesko Delo
van 21 april 1971 alsook in de Franse en Engelse vertaling van Zjivkoffs rede ontbrak
het door de Bulgaarse partijleider voorgestelde veiligheidspact tussen de
Balkanlanden. Een regeringswoordvoerder verklaarde in verband met het niet
publiceren van de betreffende passage dat de partij het opportuun gevonden heeft
het lanceren van voorstellen inzake de sluiting van een veiligheidspact tussen de
Balkanstaten aan de regering over te laten ‘wiewohl sie schon bei früherer
Gelegenheit als Initiatorin aufgetreten ist. Grundsätzlich habe sich die offizielle Politik
nicht geändert und es könne mit einer entsprechenden Initiative auf staatlicher
23
Ebene gerechnet werden’ .
Westelijke diplomatieke kringen geven echter dit Bulgaarse voornemen nauwelijks
kansen, temeer daar Zjivkoff Albanië scherp had aangevallen omdat het zich met
de Chinese volksrepubliek verbunden voelde. Verder zullen Griekenland en Turkije
aarzelen om deel te nemen. Men vermoedde dat de weglating van de betreffende
passage op het laatste moment op een Sovjetinterventie is terug te voeren of dat
de Bulgaren erover geërgerd waren dat Joegoslavië slechts door een waarnemer
op het partijcongres was vertegenwoordigd.
Een zelfkritische toon was dominerend toen Zjivkoff over de rol van de
vakvereniging sprak. Begin maart 1971 werden de voorzitter van de centrale
vakverenigingsorganisaties samen met vier van de zes secretarissen van het centrale
24
comité van de vakverenigingen vervangen . Deze mutaties waren vermoedelijk
noodzakelijk wegens de nawerkingen in Bulgarije van de Poolse gebeurtenissen in
december vorig jaar en wegens een daarop volgende merkbare ongerustheid onder
25
de Bulgaarse arbeiders . Zjivkoff gaf toe dat de activiteiten van de vakverenigingen
niet identiek behoefden te zijn aan die van de partij- en regeringsorganen. Zij moesten
een belang-
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rijke rol in het maatschappelijke leven vervullen. Voorts hebben de vakverenigingen
weinig gebruik gemaakt van hun recht om mede te beslissen in het bedrijfsleven.
Bovendien kwamen zij slechts ontoereikend hun plichten na, die met de verdediging
van de directe belangen van de werknemers verbonden waren. Daarom eist de
partijleiding van de vakverenigingsorganen, dat zij meer dan in het verleden de strijd
om de verwezenlijking van de ‘nationalen Aufgaben um die Einhaltung der
Volkswirtschaftspläne mit ihrer Tätigkeit als Vertreter und Kämpfer für die privaten
26
und kollektiven Interessen vereinen’ .

Brezjnevs redevoering
Op de tweede dag van het Bulgaarse partijcongres hield de algemeen secretaris
van het centraal comité der CPSU, Leonid Brezjnev, een toespraak waarin hij onder
andere zei dat de socialistische landen thans een kracht vormen die een grote
invloed heeft op de ontwikkeling van de internationale betrekkingen. De voortdurend
toenemende politieke en militaire macht van de socialistische staten en hun
bondgenootschap met de revolutionaire bevrijdingsbewegingen en met de
anti-imperialistische krachten vormen, volgens Brezjnev, een beslissende factor in
de strijd om de mensheid voor de gevaren van een atoomoorlog te vrijwaren.
De Sovjet partijleider wees op de grote betekenis van het op creatieve wijze
ontwikkelen van de marxistisch-leninistische theorie en van de communistische
opvoeding van het werkende volk.
Het is opgevallen dat Brezjnev in Sofia heeft erkend dat de opbouw van het
socialisme zich in elk land onderscheidt door zijn eigen speeifieke karakter. De
geschiedenis heeft echter de beslissende betekenis bewezen van de algemeen
geldende wetten die de ontwikkeling van de socialistische landen bepalen. Om die
reden noemde Brezjnev het verre van toevallig dat er tussen de vraagstukken die
op het Bulgaarse partijcongres aan de orde waren gesteld en die welke op het XXIVe
congres van de CPSU werden besproken, een diep wederzijds verband bestand.
Het was niets anders dan een wetmatigheid dat de economische problematiek van
een snelle stijging van het levensniveau in het middelpunt stand van de beide
congressen. Tijdens beide congressen werd ook ruime aandacht besteed aan de
problemen van de socialistische democratie. Tenslotte zei Brezjnev dat de Bulgaarse
communistische Partij met de CPSU altijd nauwe broederlijke samenwerking heeft
onderhouden en de niet te verbreken vriendschap tussen
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beide partijen was de sterke schakel in het gemeenschappelijke front van de
27
socialistische landen .

Toespraken van Gierek, Pana en Honecker
Voor een gelijktijdige ratificatie van de verdragen van Moskou en Warschau door
de Bondsrepubliek hield de Poolse partijleider Edward Gierek een pleidooi. Door
deze mededeling wilde Gierek vermoedelijk de speculaties over een nieuwe Poolse
Duitslandpolitiek ontzenuwen. De ratificatie van deze akkoorden zal in het ‘ständigen
Prozess der Beseitigung der Überreste’ van de koude oorlog van bijzondere
betekenis zijn. Naast een solidariteitsverklaring ten opzichte van de socialistische
gemeenschap sprak Gierek van de politieke moeilijkheden in Polen die slechts door
middel van de verbetering der betrekkingen van de partij met de arbeidersklasse
28
en met de andere werknemers overwonnen konden worden .
De Roemeense delegatieleider herhaalde in zijn toespraak de bekende
onafhankelijkheidsthesen van Roemenië. Gheorghe Pana noemde gelijkberechtiging
en niet-inmenging in de interne aangelegenheden als beginselen waarop de
contacten tussen de communistische partijen moeten worden gebaseerd. Slechts
wanneer deze principes zullen worden gerespecteerd en in de praktijk toegepast
kan men de bestaande moeilijkheden binnen de communistische wereldbeweging
29
overwinnen .
Erich Honecker betoogde onder andere dat de Bulgaarse volksrepubliek en de
DDR ‘Brüder und Verbündete’ zijn in de grote ‘um das Land Lenins
zusammengeschlossenen Gemeinschaft freier sozialistischer Völker und Staaten’.
De Bulgaarse CP en de SED zijn voor altijd met de roemrijke Sovjet Communistische
Partij verbonden. Het wereldhistorische belangrijke XXIVe congres van de CPSU
leidde een nieuwe belangrijke ‘Etappe des Vormarsches’ van de Sovjetmaatschappij
naar het communisme in. Het congres te Moskou heeft de rol van de CPSU als
avantgarde van de internationale communistische en arbeidersbeweging bevestigd.
Vervolgens legde Honecker er de nadruk op dat op Duitse bodem de
onverzoenlijke tegenstellingen tussen de beide tegengestelde maatschappelijke
systemen zich in een bijzonder toegespitste vorm manifesteren. Onder deze
omstandigheden noemde hij de afgrenzing van de DDR van de imperialistische
BRD een ‘objektiver gesetzmässiger Prozess im weltweiten Kampf’ tussen het
socialisme en het kapitalisme, een noodzakelijke voor-
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waarde voor de verwezenlijking der principes van de vreedzame coëxistentie, voor
het aanknopen van gelijkberechtigde betrekkingen tussen de DDR en de BRD op
basis van de algemeengeldende regels van het volkenrecht. Aansluitend verklaarde
Honecker dat de DDR op grond van de gemeenschappelijk uitgewerkte politiek van
de Warschaupactlanden akkoord gaat met de bijeenroeping van een paneuropese
conferentie voor veiligheid en samenwerking.
Over de problemen van de internationale communistische en arbeidersbeweging
zei Honecker dat het XXIVe congres van de CPSU een mijlpaal was op de weg ter
versterking van de ‘Aktionseinheit’ der communistische wereldbeweging. Tenslotte
verklaarde Honecker dat met het oog op de ‘verschärften Agressionspolitik’ van het
imperialisme de woorden van Ernst Thälmann en die van Georgi Dimitrov thans een
grote actualiteit hebben: ‘Die Stellung zur Partei Lenins, die Haltung zur Sovjetunion
ist der Prüfstein für jeden Revolutionär, ist die Grundfrage des proletarischen
30
Internationalismus’ .

Discussie op het partijcongres
Na de begroetingstoespraken der delegatieleiders van de buitenlandse
communistische partijen hebben verschillende gedelegeerden de problemen der
ontwikkeling van de sociale wetenschappen uiteengezet. De versterking van de rol
der vakverenigingen ‘als Schule des Kommunismus’ en het betrekken van de
werknemers in het management van de socialistische economie stonden in het
31
middelpunt van andere redevoeringen .
Op de laatste dag van het congres heeft men het nieuwe partijprogramma
aangenomen en de leidende functionarissen van de partij herkozen. De aanvaarding
van het nieuwe programma van de Bulgaarse CP werd als een daad van historische
32
betekenis gekwalificeerd . ‘Dieses Programm, das die Gestaltung der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft in Bulgarien als die unmittelbare historische Aufgabe
der Partei bezeichnet, ist Richtschnur auf der Grundlage der Lehren des
33
Marxismus-Leninismus’ .

Slotbeschouwing
Na afloop van het tiende congres van de Bulgaarse CP kan worden vastgesteld dat
een nieuw partijprogramma en een nieuwe grondwet de voor-
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uitgang in Bulgarije markeren. Krachtens de nieuwe constitutie wordt Bulgarije als
socialistische staat gekarakteriseerd, ondanks het feit dat Bulgarije officieel
volksrepubliek blijft. Het partijprogramma kondigt het einde van de overgangsperiode
tussen kapitalisme en communisme aan en de inleiding tot de ‘Etappe des Aufbaus
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft’. Het partijprogram stelt het kapitalisme
en imperialisme verantwoordelijk voor het feit dat het stadium van de communistische
maatschappij tijdens de eerstvolgende periode niet bereikt kan worden.
Op het terrein van de binnenlandse politiek belooft het partijprogramma een
consequente ontplooüng van de socialistische democratie, een actieve deelneming
van de ‘Werktätigen’ aan de leiding van de Staat en aan de economische en culturele
opbouw, een versterking van de volkscontrole over het staatsapparaat, en een in
betekenis toenemende rol van de volksvertegenwoordiging. Men was echter duidelijk
over de handhaving van de huidige machtsstructuur. Van een vermindering der
dictatuur van het proletariaat, een afsterven van de staat en de heerschappij van
de partij is niets te vinden, integendeel. De nieuwe grondwet wordt door artikel 1
gedomineerd. Dit artikel verklaart de communistische partij tot de leidende kracht
van de maatschappij in Bulgarije, waarmee de overige paragrafen worden
gerelativeerd.
Het partijprogramma zegt over de leidende rol van de partij in het politieke en
maatschappelijke leven het volgende: ‘Die Etappe des Aufbaus’ van de ontwikkelde
socialistische maatschappij wordt door een ‘noch stärkeres Anwachsen der Rolle
und der Bedeutung’ van de communistische partij ‘als Führende und lenkende Kraft’
gekarakteriseerd. De ‘staatlichen Zwangmassnahmen’ worden tegen ‘alle Personen
beibehalten, die zu offenen oder versteckten Formen des Kampfes gegen die
sozialistische Gesellschaftsordnung übergehen, die die sozialistischen Gesetze
verletzen’, aldus het partijprogram. Het politieke monopolie van de communistische
partij wordt dus met alle middelen verdedigd. In de grondwet worden weliswaar de
klassieke vrijheidsrechten van de burgers gegarandeerd, maar in paragraaf 56 wordt
vastgesteld, dat deze rechten niet tegen het door de partij bepaalde ‘öffentliche
Interesse’ mogen worden gericht.
De heerschappij van de partij wordt in het maatschappelijke leven ook niet
verminderd. Integendeel, op het terrein van de opvoeding moet de rol van de scholen,
hogescholen en universiteiten als machtige ideologische instituties versterkt worden.
De grondwet schrijft niet alleen in paragraaf 36 de gehele maatschappij voor, de
jeugd in communistische geest op te voeden, maar krachtens artikel 37 worden ook
de ouders verplicht hun kinderen een communistische opvoeding te geven. Het
programma droeg de communistische partij op, de wetenschapsbeoefening steeds
nauwer te verbinden
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met de opbouw van het socialisme in Bulgarije, om een wetenschappelijk front in
het leven te roepen dat de nagestreefde ontwikkeling zou moeten dienen.
Overeenkomstig worden ook de ‘Kunstschaften’ en de culturele activiteit aan de
partijcellen ondergeschikt gemaakt. In deze etappe der vervolmaking van het
socialisme zullen literatuur en kunst steeds meer een organisch bestanddeel van
de ‘gesamtparteilichen Sache’ vormen en maximaal tot ontwikkeling van de
socialistische maatschappij in Bulgarije en tot triomf van de communistische idealen
in de wereld bijdragen. De Bulgaarse literatuur en kunst zullen volgens de methode
van het socialistisch realisme ‘ihre ideologisch erzieherische und umgestalterische
Rolle’ versterken. De partijleiding van de cultuur zal volmaakt worden en in de
‘Einschätzung der künstlerischen Tatsachen und Erscheinungen’ zullen het klasseen partijcriterium strikt aangewend worden.
De in het partijprogramma aangekondigde rol van de volksvertegenwoordiging
wordt in de nieuwe grondwet gesanctioneerd. Het parlement zal in plaats van twee,
minstens drie keer per jaar bij elkaar komen. Maar door middel van de
aangekondigde vorming van een staatsraad zullen de rechten en bevoegdheden
van de volksvertegenwoordiging wederom worden beperkt. Dit hoogste permanente
orgaan van het staatsgezag verenigt ‘die Entscheidungs- und Ausführungsgewalt’
als het opperste orgaan van de nationale vergadering. De staatsraad wordt door
de afgevaardigden gekozen en hij is formeel aan het parlement verantwoordelijk.
De rol van de regering in het politieke leven zal aldus verminderd worden. Want in
de toekomst zullen de binnen- en buitenlandse politiek tussen de zittingsperioden
van het parlement door de staatsraad worden bepaald. Men verwacht in Sofia dat
bij het in werking treden van de nieuwe constitutie Todor Zjivkoff president van de
staatsraad zal worden en zodoende, zoals Ceausescu in Roemenië, zich aan de
34
top van de partij en de Staat zal plaatsen .
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Vrijheid en ervaring
G. Wilkens S.J.
‘Vrijheid en ervaring’ is de titel van een studie die Prof. Dr. L. Bakker, hoogleraar in
de systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool in
1
Amsterdam, het licht deed zien .
De inzet van deze studie is uiterst relevant: hoe is geestelijk leven mogelijk waarin
God niet wordt doodgepraat en de mens niet wordt doodgezwegen. Het samengaan
van vrijheid en ervaring is immers noodzakelijk, wil niet de vrije mens van het
religieloos Christendom morgen alweer vallen in de zelfgemaakte kuil van een
overgevoelige religieuze ervaring, die, niets ziend en alles vermoedend, op een
makrobiotisch worteltje knabbelt. Het een en ander komt de geestelijke integriteit
beslist niet ten goede, laat staan dat het er een argument voor vormt. Actualiteit kan
men deze studie niet ontzeggen. Bakker maakt in dit boek geestelijk leven niet
irrelevant en theologie niet overbodig. Daarom is deze studie terecht opgenomen
in een onlangs gestarte serie over de theologie van het geestelijk leven. Geloven
immers geeft te denken. Dat is redelijk. Van de andere kant moet theologisch denken
ook geloofwaardig zijn en niet alleen doctorandussen in het christendom opleveren.
Dat kan eenieder aanvoelen.
Het onderwerp van de studie van Bakker vormt, zoals de ondertitel aangeeft,
vrijheid en ervaring in leven en leer van Ignatius van Loyola. Bij hem zien we volgens
de auteur een manier van geestelijk leven naar voren komen die ten volle de
keuzevrijheid van de mens honoreert en tegelijk het verbond met God tot zijn recht
laat komen. Hierin ligt de hedendaagse relevantie van Ignatius en zijn leer over de
onderscheiding der geesten en het menselijke kiezen. Heel in het kort omvat die
leer het volgende.
Voor Ignatius was het een duidelijke en ervaarbare zaak dat God in zijn bemoeienis
met de wereld en de mens niet een onpartijdig buitenstaander is, maar daadwerkelijk
met zijn genade werkzaam, even goed als de duivel voor hem allerminst een
abstracte of theoretische figuur was. Dit heeft tot

1

Leo Bakker, Freiheit und Erfahrung. Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen über die
Unterscheidung der Geister bei Ignatius von Loyola. Echter Verlag, Würzburg, 1970, 332 pp.,
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gevolg dat de mens zich dient te bezinnen op de krachten die op hem inwerken: of
hij onder invloed staat van God, of van zijn zelfzucht, of van de kwade. Deze geesten
moet hij bij zichzelf trachten te onderscheiden. Ignatius, die zelf zeer geleden heeft
onder vele onduidelijke en verwarde gevoelens en bewegingen in zijn leven, heeft
zich bezonnen op zijn eigen ervaringen en deze gedachten neergelegd in zijn ‘regels
tot onderscheiding van de geesten’. Deze leer en deze ervaringen van Ignatius
vormen het uitgangspunt van Bakkers onderzoek. Als een Strategie van een zeer
persoonlijk geloof is deze leer allerminst verleden tijd.
We maken immers op het ogenblik mee, dat bovenpersoonlijke verbanden in kerk
en maatschappij uiteenvallen en de mens in zijn beslissingen steeds meer wordt
teruggeworpen op zijn persoonlijk geweten. Daarbij komt een toenemend besef dat
de mens vrij is en zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. In deze nieuwe
maatschappelijke situatie wordt de vraag acuut, of en hoe men niet-traditiegebonden
gevoel kan overhouden voor God en Zijn werking en daar vrij mens bij kan blijven.
Het gaat om de vrije mens die gevoel heeft voor God. Dit is niet meer en niet minder
dan de vraag, of in deze tijd persoonlijk geestelijk leven nog mogelijk is. Hoe ervaart
de mens wat God wil en richt hij daarnaar vrijelijk zijn leven in?
De studie valt uiteen in drie delen. In het eerste deel komen de persoonlijke
ervaringen en lotgevallen van Ignatius ter sprake en de bijzondere manier waarop
hij tegemoetkwam aan de richting waarin God hem trok. Scherpzinnig en erudiet
laat Bakker zien hoe Ignatius' leer over de onderscheiding der geesten een vrucht
is van persoonlijk doorleefde gebedservaringen. Deze ‘regels’ vormen een stuk
spirituele theologie die zichzelf niet afsnijdt van haar vindplaats: de ervaringen van
een stille omgang met God in eigen leven. Het tweede deel toont aan, dat Ignatius
weliswaar een stichter is van een nieuwe spiritualiteit, maar zeker geen
theologieprofessor die de eigen ervaringen adequaat kan uitdrukken. Invloeden van
Thomas, Bernardus van Clairvaux en Dionysius de Karthuizer op Ignatius' denken
zijn er de oorzaak van dat oorspronkelijke ervaringen niet geheel tot hun recht zijn
gekomen. In het derde en laatste deel van zijn werk komt de schrijver zelf meer aan
het woord, wanneer hij de problematiek van vrijheid en ervaring behandelt van
Ignatius' tijd tot in onze dagen toe. Enige historische vragen waarop de auteur ingaat,
zijn bv.: betekent het doen van de Geestelijke Oefeningen (retraite) steeds het
maken van keuzes en voornemens? Kan het maken van een fundamentele
levenskeuze ook iets anders en meer inhouden dan het kiezen voor een bepaalde
levensstaat? Waarom bij de interpretatoren die traditionele nadruk op redelijkheid
en verstandelijke argumenten bij het kiezen? Blijft het geestelijke element, waardoor
men voeling houdt met wat de mens ten diepste beweegt, op de achtergrond? Was
men
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in de traditie niet te weinig ingenomen met de geest die iemand dreef om eigen
vrijheid gestalte te geven? Waarom wordt de rol van de H. Geest in de Geestelijke
Oefeningen zo verzwegen? Bakker vermoedt dat de verdenking van illuminisme
Ignatius er huiverig voor heeft gemaakt zijn eigen geestdrift volledig bloot te geven
ten overstaan van de kerkelijke overheid. Heeft de spiritualiteit van de jezuietenorde
wel steeds rekening gehouden met het charisma van haar stichter? De auteur heeft
zichzelf en ook anderen hiermee belangrijke vragen gesteld.
Geïnspireerd door deze studie rijzen er bij de lezer een tweetal vragen die op
onvermoede wijze de actualiteit van de Ignatiaanse ervaring en vrijheid onderstrepen.
Een eerste vraag van duidelijke urgentie luidt: wat heeft persoonlijke ervaring en
vrijheid te maken met de concrete kerk? Of nog scherper: hoe is de gezindheid van
de individuele gelovige met zijn eigen vrijheid en ervaring, als de hiërarchische kerk
hem niet welgezind lijkt te zijn?
Bakker schildert de historische Ignatius duidelijk als een ‘man van de kerk’. Niet
alleen houdt Ignatius de vrije mens met zijn persoonlijke godservaring steeds de
band met de kerk voor ogen; reeds vanaf het begin van zijn geestelijk leven zijn er
talloze voorbeelden van zijn overtuiging dat er tussen de Heer van de persoonlijke
gebedservaring en de kerk eenendezelfde Geest is die de vrije mens leidt en
bestuurt. Men kan zelfs zeggen dat de kerkelijke gezindheid van Ignatius wezenlijk
hoort bij zijn eigen concrete ervaring en vrijheid. Dit laat Bakker duidelijk naar voren
komen. Het is enigszins jammer dat hij niet laat zien hoe Ignatius vanuit een klare
kerkelijke gezindheid in conflictsituaties een hem niet welgezinde kerkelijke overheid
gehoorzaam tegemoet treedt. Dat zou zowel de historische Ignatius meer tot zijn
recht hebben doen komen alsook de actualiteit van de ‘kerkelijke’ Ignatius scherper
hebben aangetoond. De drang naar een vrije opstelling ten opzichte van de hiërarchie
wordt immers in de huidige kerkproblemen steeds dringender. Ignatius kan als ‘man
van de kerk’ en als stichter van een hoogkerkelijke orde een goede schutspatroon
zijn tegen al te vrij opstellen.
Een tweede fundamentele vraag die zich bij de lezer voordoet is: wat is de inhoud
van de vrijheid en ervaring waar de auteur over spreekt? Waaraan spiegelt zich de
mens? Ignatius houdt de vrije mens steeds de evangelie-mysteries van Jezus
Christus voor. In de visie van Ignatius is het Christus die een appèl doet op de
ervaring van de vrije mens om toe te treden tot Zijn gemeenschap, om te delen in
de lasten en moeiten van Zijn gang door de wereld om Hem uiteindelijk te volgen
in zijn heerlijkheid. Een specifiek beeld van de arme en verachte Christus wordt de
vrije mens onontkoom-
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baar voor ogen gehouden. In de ervaring die deze ontmoeting oplevert, staat het
de kiezende mens vrij zijn leven te ordenen, waarbij de feitelijke armoede door
Ignatius als ideaal wordt gesteld om daardoor de feitelijke Jezus meer nabij te
komen.
Dat zet Bakker heel helder en overtuigend uiteen. Maar met de feitelijke armoede
die voortkomt uit het zeer concrete Christusbeeld van Ignatius, heeft de auteur
moeite. Hij vraagt zich af of Ignatius zich voor onze tijd niet te weinig positief opstelt
ten aanzien van de binnenwereldlijke waarden en te weinig de positieve zin van
bezit en eer in de keuze van de mens betrekt. Komt het er bij het kiezen niet meer
op aan dit in de geest van Christus te doen dan in een letterlijke navolging van
Jezus, zo luidt zijn kritische vraag.
De hedendaagse gelovige, zoals Bakker die ziet, kan in zijn ervaring verschillen
met die van Ignatius, met diens voorkeur voor feitelijke armoede om op die wijze
naar zijn ervaring meer te lijken op zijn Schepper en Heer. Men kan zich afvragen
of de auteur hiermee Ignatius recht doet. Wordt in zijn opvatting de vrijheid van
Ignatius niet te zeer losgemaakt van diens intense ervaring en aandacht voor de
feitelijke arme Jezus? Kan men de Ignatiaanse visie op vrijheid en ervaring dan wel
actueel vinden, maar dit in tegenstelling tot Ignatius' concrete Christusgestalte of
diens concrete voorkeur voor de feitelijke armoede als ideale keuze? Bovendien
zou men met de auteur van mening en ervaring kunnen verschillen en het einde
van het conventionele christendom en het voortbestaan van kerk en christendom
anders taxeren. Kan men niet met evenveel recht zeggen dat juist deze Ignatius
met zijn voorliefde voor feitelijke armoede en letterlijke navolging nog eigenlijk moet
komen voor de huidige welvaartsmens in deze consumptiemaatschappij?
Het is jammer dat de auteur weinig zegt over de norm van de persoonlijke ervaring
en de vrijheid. Wellicht kan de auteur de belofte die deze studie over vrijheid en
ervaring inhoudt, vervullen door in een volgende publikatie te laten zien waarom
vrijheid zo'n aparte ervaring is, gebonden aan de bevrijding door Christus.
Deze verdienstelijke studie roept relevante vragen op. Die accentueren de
actualiteit van wat Bakker op het eind van zijn boek schrijft over ‘de tot vertwijfeling
leidende kreet’ van de moderne mens, ‘wanneer er geen aanwijzing gegeven wordt
hoe men zijn eigen persoonlijk geweten juist kan vormen’, ‘alsmede de vraag wat
Christus “met mij” te maken heeft’.
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Gesprek met Etienne Elias
Jef Cornelis
Na zijn recente tentoonstellingen in De Hallen te Haarlem, het Dordrechts
Museum en het Provinciaal Museum te Hasselt, is Etienne Elias geen
onbekende meer. De lezers van Streven hebben vroeger al kennis met
hem kunnen maken, toen hier (in februari 1968) De kelder van Beervelde
werd voorgesteld, waaraan hij gewerkt heeft samen met Raveel, de Keyzer
en Lucassen. Elias werd geboren op 25 april 1936 te Oostende. Na van
1954 tot 1958 de actuele kunstwereld in en rond de Academie voor
Schone Kunsten te Gent en in de kroegen te Antwerpen te hebben
verkend, keerde hij naar Oostende terug om zich daar in een betrekkelijke
teruggetrokkenheid te wijden aan de verheerlijking van de goede dingen
van het leven. Geen agressiviteit tegen de verdwazing van deze tijd vinden
wij bij hem, maar wel een milde spot met de idolen van onze
consumptiemaatschappij, misschien de beste methode om ze van hun
voetstuk te halen.
Oostende, het is de stad van mijn voorouders, he. Ach ja, het is wel een leuke stad,
een gezonde stad, dicht bij de zee, niet verpest door fabrieken. Ik zit hier rüstig,
goed geïsoleerd, kan hier goed werken. Ver van die vervelende artistenwereld die
in je andere steden vindt. Ik heb een jaar in Antwerpen gezeten, ik kon daar niet
werken, ik zat hele dagen in de kroegen; daar wordt teveel over kunst gepráát: we
gaan dát en we gaan dát en we gaan dát doen, maar je doet helemaal niks, je zit
maar te kletsen. In Amsterdam zou ik ook wel willen wonen, maar dat gaat niet met
die woningnood; daar zou ik nog liever willen wonen dan hier. Daar gebeurt iets,
daar is sfeer; en de waardering voor mijn werk, de waardering van mijn vrienden,
dat speelt toch ook allemaal 'n rol. Dat mis ik hier. Oostende is een eiland, met de
mensen van de Oostendse ‘cultuurwereld’ heb ik helemaal geen contact. Wie zijn
dat? Te onbelangrijk om op te noemen. Er ís wel een cultuurwereld in Oostende,
hoor: de cultuurwereld van de café's en de praters. Ik geloof, als ik in Oostende
succes had, zou ik erg aan mezelf beginnen te twijfelen. Wat betekent Ensor voor
Oostende? Er is praktisch geen werk van Ensor in Oostende. Als je Ensor wilt zien,
moet je naar Antwerpen.
In Oostende is er geen plek die me aantrekt. Ja, de vissershaven misschien,
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dat is de ziel van Oostende. Maar niet om te schilderen, hoor. Ik maak geen
‘schilderijtjes’. De mensen zouden dat misschien fijn vinden: ‘kijk, Elias zit daar te
schilderen’. Show. Daar ben ik niet voor. Het werk is de show. Nee, het belangrijkste
voor mij in Oostende is de Timmermansstraat, de volksbuurt waar ik geboren ben,
waar ik op straat gespeeld heb met vriendjes en vriendinnetjes, dat was wel 'n mooie
tijd, daar denk ik nog veel aan terug; de meeste van die mensen ken ik nog, ik heb
ze niet vergeten, ik ben er niet van vervreemd, waarom zou ik? Ze komen hier en
dan kijken ze naar mijn werk. Ze begrijpen dat dat een stuk van mijn leven is, niet
te scheiden van mijn persoon. Ik maak het hun wel wijs. En ze respecteren dat.
Laatst nog zo'n vrouw: ze komt hier en ik toon haar een tekening, en ze draait zich
om en zegt: ‘ik ben toch 'n kalle, he’: ze moest huilen om die tekening! Maar dat is
dan ook een heel echte vrouw. Misschien moest ze huilen omdat ze mij kent, ik
weet het niet. Maar ze begrijpen dat schilderen heel essentieel is voor mij, dat ik er
niet buiten kan. Ik kan er nooit meer mee ophouden. Ik ben ermee begonnen toen
ik 13 was. Ik heb nooit iets anders gedaan. Ik kán niets anders, geloof ik toch niet.
Het eerste wat ik gemaakt heb, waren molens, en de zee, naar prentjes uit ABC,
een illustratie van toen. Dat waren gouaches, er bestaan er nog van. Een
schoolmeester in Blankenberge heeft me de eerste olieverf gegeven. De markt van
Brüssel, dat was mijn eerste schilderij in olieverf. In de Academie te Gent heb ik
veel etsen gemaakt. Mijn lerares, Marie Dekeyzer, was ook voorzitster van de
Antivivisectie in België. We spraken dus veel over dieren; ik heb veel liefde voor
dieren, en voor de natuur.

Wat doet een schilder eigenlijk?
Ik geloof dat de kunst door de eeuwen heen altijd te maken heeft gehad met het
probleem van de eigen tijd. En ik geloof dat het voornaamste probleem van de tijd
nu is: wij verlaten de natuur, wij zijn bezig aan onze eigen vernietiging, de natuur
wordt overal verbannen, het groen verdwijnt, en de mensen worden er zich stilaan
van bewust dat zij met iets bezig zijn dat gevaarlijk op hun eigen kop terechtkomt.
De jongeren tenminste worden er zich van bewust, de nieuwe generatie. Zij gaan
daar verbetering in brengen, geloof ik. Zij zien dat de natuur gerespecteerd moet
worden, niet vernietigd mag worden. En ik geloof dat daar iets aan gedaan kán
worden. Ik probeer dat via mijn werk. Ook al via de titels van mijn werk. ‘Gelukkig,
er is nog koren’, ‘Gelukkig, er is nog gras’. Ik hou ontzettend veel van gras.

Geschilderd gras.
Ja, in de natuur lopen de mensen eraan voorbij, ze kijken niet meer naar
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gras, zoals ze niet meer kijken naar schilderijen. Ze luisteren naar schilderten, maar
kijken niet meer. Ze kijken niet meer naar de natuur. Consumptie, he, dat is het,
niets anders meer dan consumptie. Maar de kunst kan dat herstellen. Dat geloof ik
absoluut. Ik geloof absoluut in de communicatiemogelijkheid van de kunst. Dat is
toch altijd zo geweest. Wat weten wij van de Egyptenaren? Alles wat wij ervan
weten, weten we door hun kunst. De kunst kän de natuur opnieuw opvangen. Daar
zijn momenteel toch enkele mensen mee bezig. Ik ben niet alleen. Nog onlangs zag
ik een tentoonstelling van Roel d'Haese. Dat ís het toch. Die man heeft succes in
het buitenland. Maar hier? Ik zeg: niemand kijkt naar je werk, dat is toch jammer,
maar ja.... Wat heb je aan België? 't Land van goeie coureurs, he. We hebben
fantastische coureurs.... en lekkere frieten. Ja, dat is enig in de wereld, hoor. Als ik
hier buitenlanders krijg, dan zeggen ze altijd: o wat hebben jullie toch goeie frieten!
Patates frites! En goeie coureurs, hoe is 't weer, Rik Van Looy en nu Eddy Merckx.
Ik heb ook sportmannen gemaakt, maar dat zijn dan anonieme mensen. Wie spreekt
er nu nog van Rik Van Looy en binnen twee jaar wie spreekt er dan nog van.... Dat
is zeer tijdelijk, he. Daarom maak ik ze altijd anoniem. Brede, zware jongens, ja,
wat is dat eigenlijk een sportman? Ik weet het niet. Ik heb er enkele in de catalogus
staan. Als ik zo iemand uitbeeld met 'n voetbaltruitje aan, dat is dan een sportman,
he. 'k Weet het ook niet, hoor. 't Land van de sport, overal sport.
Ik werk veel in reeksen. Bijvoorbeeld mijn ‘serie van zeven Belgische populaire
onderwerpen naar ieders smaak’ (cfr. illustraties). Buitenlanders vinden België een
pop-land, he. 't Zijn allemaal populaire dingen. Die moeten in een gezellig
kitsch-interieur hangen, waar een juke-box staat en je het liedje van je keuze kunt
hören; in de huisbar wordt dan het uitverkoren drankje geschonken. De bakjes onder
de schilderijen kunnen gevuld worden met snoep, nootjes, enzovoort, of met plastic
bloemen. De onderwerpen zijn allemaal typische dingen van bij ons. ‘Belgische
Glorie’, zoals er op ieder dorpsplein een monument voor de gesneuvelden staat;
een paardekop, zoals in vele café's op den buiten; Bernadette en O.L. Vrouw in
Oostakker; een naakt; een zeegezicht; een sprookje. Er moet dus aangepaste
muziek bij komen: ‘Te Lourdes op de bergen’ of ‘La mer’ van Charles Trenet. Zo
van die dingen die de meisjes leren in 't pensionaat. Ik heb aan mensen, gewone
mensen in de straat, gevraagd wat ze het mooist vonden. Italiaanse transporteurs
vonden het naakt het mooist; een vrouw, haar man was visser, die vond de zee het
mooist. En Roodkapje heb ik in een theaterdecor gezet. Ik heb vroeger die kabouters
gezien in Sneeuwwitje van Walt Disney en ik verzamelde prentjes van chocola met
die kabouters erop; ik had me dus een beeld gevormd van die kabouters. En toen
ik het
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Jeugdtheater van Antwerpen eens zag, was ik geërgerd over hun grote kabouters
met valse baarden. Vandaar dat theaterdecor.
Ik heb ook een reeks van de ruimtevaart. Een portret van mijn vrouw, het eerste
portret op de maan, mijn vrouw die de maan verlaat. Mijn vrouw lijkt er een beetje
op, ze vindt het niet mooi, ze is niet mooi genoeg. Het is moeilijk mijn vrouw uit te
beelden, ik kán het waarschijnlijk niet, ik zou eens moeten proberen, eerst wat
tekeningen maken en dan proberen er een schilderij van te maken. Ik heb ook Kuifje;
hier: Kuifje die de maan verlaat. Verder een symbolisch schilderij van de ruimtevaart,
een kitsch schilderij van de ruimtevaart, een verhaal van de ruimtevaart, en objecten,
zoals lucifers, die de ruimte ingaan; ik heb ook nog een sprookje van de ruimtevaart,
een hommage in de ruimtevaart, ook een hommage aan Rembrandt in het teken
van de ruimtevaart.
Ik ben namelijk van plan regelmatig een hommage te maken aan kunstenaars
waar ik iets voor voel. Zo heb ik een hommage gemaakt aan Magritte, aan Rubens,
aan Léger. Ik moet zeggen, de laatste tijd sta ik op een bepaalde afstand van Léger.
Ik ga een fantastische hommage maken aan Rousseau, de meester van de 20e
eeuw, aan Botticelli, aan Fra Angelico, en verschillende aan Van Eyck. De ‘Hommage
aan Jan Dibbets’ is ook zo ontstaan. Omdat wij ook zo'n goede vrienden zijn. Jan
heeft nooit een stoel met gras gemaakt, maar wel een tafel met gras. Zijn bedoeling
was niet zozeer de natuur op die tafel te brengen, maar iets geks te doen. Ik zag
dat anders. Ik dacht: als je nu in je interieur stoelen met gras hebt, dat moet
fantastisch zijn, als je kunt zitten op dat gras op die stoelen. Ik heb het kind dan
maar een naam gegeven: ‘Hommage aan Jan Dibbets’. Een titel. Met een titel trek
je de aandacht op iets, je doet de mensen nadenken over iets. Over de natuur
bijvoorbeeld. En vroeger speelde ook de humor daar een rol in.
‘Home Sweet Home’ bijvoorbeeld. Dat was helemaal niet cynisch bedoeld. Ik hou
van een Home Sweet Home, van een gezellig hoekje, en ik heb er dan ook plezier
in, zo'n gezellig hoekje te schilderen. Ik heb zo'n huisje gemaakt. In Haarlem hebben
ze 't gebouwd, in het museum, ik had het liever buiten gehad, met 'n tuintje errond
met rozen, en 'n vijver, goudvissen en eendjes. Ik had het voorgesteld aan een paar
mensen in België, maar 't zou te duur worden, geloof ik. Het liefst zou ik zo'n huisje
in 't midden van de stad zien, iedereen kan er binnen lopen om te rusten, een vrij
huisje. Ik werk graag, ik vind veel genot in dóen. En ik hou van ‘mooie’ dingen. Ik
ben niet tegen de esthetica, ik ben niet anti. De natuur is toch ook zéér mooi. Wat
heb je liever, een rotte appel of een verse appel? Zie jij liever een rotte appel? Ik
zie liever een verse, frisse appel. Een rotte appel is decadent. Ik zie veel liever een
mooie tuin vol bloemen dan een
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vaas met bloemen die aan 't sterven zijn. Er is al genoeg gebrekkigheid in de wereld,
't is al triestig genoeg. Het leven moet happy zijn, het leven moet gelukkig zijn, mooi.
Heel de geschiedenis, je moet maar kijken, alleen de mooie dingen zijn
overgebleven. Is 't niet waar? Daarom ben ik nu bezig met happy schilde- rijen,
vrolijke schilderijen, dingen waar de mensen iets aan hebben, waar ze kunnen
blijven vóór staan, niet zo maar kijken en voorbijlopen. Een soort meditatieprenten,
je kunt ze vastnemen en kijken en erin verzeild geraken. Het gaat traag, maar ik
werk er ontzettend graag aan, een snellere werkmethode heb ik niet nodig, ik ben
er graag mee bezig, ik vind het altijd spijtig als iets af is. Werken is voor mij een
genot, geen last, geen ‘ik moet zoveel verdienen’, ‘ik moet zoveel produceren’. Daar
gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dingen te maken waar ik iets aan beleef,
iets dat goed is en goed blijft. Een kunstwerk dat gebonden is aan vandaag, heeft
voor mij geen waarde. En of het veel geld opbrengt, heeft geen waarde. Dingen die
vandaag ontzettend veel geld opbrengen, zijn binnen vijftig jaar geen rooie duit meer
waard. 't Is een zaak van handelaars en verzamelaars en kunstcritici die dat
opdrijven. Nee, ik probeer goeie dingen te geven aan de mensen, dingen waar ze
binnen duizend jaar, binnen zoveel eeuwen als de wereld nog bestaat iets aan
hebben. Begrijp je? Iets van Van Eyck, welja, dat is voor mij nog van even groot
belang als in de tijd toen het geschilderd is. En Bach, binnen vierhonderd eeuwen
zal Bach nog altijd even belangrijk zijn als vandaag. Wat goed is, heeft geen tijd.
De mensen kunnen er een tijd onverschillig voor zijn, maar als ze eerlijk zijn - maar
ja, eerlijk zijn is moeilijk, het is heel moeilijk om naakt op straat te kunnen lopen....
Nee, Van Eyck, dat is eeuwig, eeuwig. Zolang de wereld zal bestaan, zal Van Eyck
belangrijk zijn. En dat kun je niet zeggen van vele modernen. Die zijn echt gebonden
aan de tijd. Ik vind het heel goed dat mensen bezig zijn met dingen voor hun tijd,
dat ze de aandacht trekken op tijdgebeurtenissen, maar ik weet heel goed dat mijn
zoon er niets meer van zal snappen, het zal verdwenen zijn.

Denk je echt dat je voor de eeuwigheid kunt schilderen?
Ja absoluut, dat denk ik stellig. Ik zou er echt mee ophouden als het niet zo was. Ik
werk voor de eeuwigheid. Je mag niet gebonden zijn aan je tijd, je moet alle tijden
aankunnen, universeel zijn. We moeten geen ‘Belgische’ en geen ‘Hollandse’
schilderijen maken. Het heeft natuurlijk wel iets te maken met de grond waarop je
leeft. Ik ga niet schilderen zoals de Chinezen, maar het moet wel verstaan kunnen
worden door de Chinezen. Waarom niet? Als het mooi is, dan zullen die mensen
dat ook mooi vinden. Die zien ook
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wat mooi en wat lelijk is, wat goed is en wat slecht. Als je kijkt naar een Perzische
of een Indische miniatuur van zoveel eeuwen geleden, dat blijft fantastisch mooi.
We spreken hier veel over anderen, he? Over andere kunstenaars. Enfin, dat is
misschien belangrijk om te weten....

Vandaag, wie zie je vandaag?
Ik zie niemand. Er zijn er misschien bezig, maar ik zie niemand. Ik geloof stellig,
daar ben ik heilig van overtuigd, dat de grootste van de 20e eeuw Rousseau is. Die
is door niemand overtroffen, ook niet door Picasso. Niet in zijn totaal oeuvre, want
die man heeft ook, net als ik en zo vele anderen, wreê slechte dingen gemaakt,
maar in enkele, in zijn meesterwerken.... Zoals bijvoorbeeld die naakte vrouw in dat
bos, ik ken de naam niet, dat heeft nog geen enkele.... Max Ernst, vind ik, heeft ook
zeer mooie dingen gemaakt, ook ontzettend veel brol. Maar Rousseau!

Niet iemand als Hamilton bijvoorbeeld?
O nee. Kwalitatief te vergelijken met Rousseau? O! dat is niet te vergelijken. Dat
zakt zo weg.

Peter Blake?
Niet zo slecht. Heeft goeie dingen gemaakt. Ik heb 'n mooi ding van die Blake gezien
in de Tate Gallery: twee figuren op een bank. Heel knap schilderij, één van de
knapste dingen die ze hebben in de Tate Gallery. Net als een collage, maar het is
geschilderd, heel knap ding.
Ik ben natuurlijk geen profeet en geen evangelist om te zeggen: dát is nu.... maar
wel ben ik er heilig van overtuigd: Rousseau is nog door geen enkel kunstenaar in
de 20e eeuw overtroffen. Maar wie ziet het? Ja, enkelen. Schwagerman van het
Frans Hals Museum heeft me eens radicaal gezegd: voor mij is de allergrootste van
de 20e eeuw Rousseau, de állergrootste. Ik ben dus niet alleen. Er zijn nog wel
mensen die het zien. Maar je moet leren kijken, daar komt het op aan, je moet gaan
kijken naar Rousseau. Bijvoorbeeld die leeuw in de woestijn! Het kostbaarste bezit
van het Museum of Modern Art in New York! Ik ken geen enkel schilderij van de
20e eeuw dat daarboven staat. Het is allemaal zo echt. Die man was zo echt met
zijn zaken bezig en niet erbuiten. Hij was een naieve, hij was met zijn schilderijen
bézig. De meesten zijn met andere dingen bezig: hoe ze het aan de man zullen
brengen, hoe ze in de National Gallery terecht kunnen komen. Maar Rousseau: die
kwaliteit, die volmaaktheid! Dat is
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volmaakt, dat heeft een peil bereikt, dat kan niet verder meer. Bij anderen denk ik
nog altijd: dat kan ik zelf beter.
Fra Angelico vind ik ook geweldig. Maar vandaag kijkt men niet meer naar die
dingen, behalve enkele scholieren die eens naar een museum moeten gaan, en
wat toeristen, maar kunstenaars kijken niet meer, ze kijken niet meer naar de goeie
dingen. Je moet ernaar kijken, ernaar blijven kijken, er steeds weer opnieuw naar
gaan kijken. Kunst is om naar te kijken. Kunst is niet louter versiering, iets waar je
aan voorbij loopt; dan kun je even goed een blauw blad aan je muur hangen. Maar
die echt mooie dingen, dat is veel meer, dat neemt je op, dat doet je iets aan je
zenuwen, je wordt er koud van, of warm, je wordt erdoor ontroerd. En of dat nu
zovele eeuwen oud is of van vandaag, dat speelt geen rol.
Bijvoorbeeld die Kanunnik Van der Pael van Van Eyck in het Groeninghe Museum
te Brugge. Ik ga daar dikwijls naar kijken, samen met Roel d'Haese. We zitten daar
voor, en 't is echt.... allez, of we in de hemel zitten, we zijn dan zo gelukkig, he, we
voelen ons zo fantastisch, en we ontdekken altijd weer nieuwe dingen in dat schilderij.
Of het Lam Gods, wat kun je daarover zeggen? Als je ervoor staat, heb je een
fantastische film gezien, en ik wil die zoveel mogelijk terugzien die film, tien, twintig
keer. 'n Fantastische show. Zo volmaakt op alle gebied: kleur, vorm, inhoud, geest,
alles, alles. Niets, niets, geen enkel hoekje stoot af, Je kunt er alleen maar goed
over zeggen. Kijk, he, als een kunstwerk je heel klein maakt, dan vind ik het een
goed werk. Neem dat portret van de Arnolfini in de National Gallery. Ik ben onlangs
met mijn vrouw naar Londen geweest. Dat portret was de hele reis waard. Ik moet
ernaar terug, het trekt me geweldig aan. Je moet dat daar zien: je komt daar binnen,
ze hebben dat daar allemaal goed gehangen, he, je komt binnen bij Giotto, Fra
Angelico. Fantastisch! Dan kom je in de zaal van Rembrandt, meer de schilder,
meer met de verf bezig; dan kom je bij Rubens, nog wat meer met de verf bezig;
tot aan de impressionisten, je ziet daar schilderijen van Cézanne die gekraakt zijn,
die bruin geworden zijn, gesmeerd en gedaan. En dan kom je voor die Van Eyck.
Ha, je krijgt een klop! Dat was een klop voor mij, hoor, toen ik voor die Van Eyck
kwam.
Maar nee, de meeste kunstenaars van vandaag lopen daaraan voorbij. En de
verzamelaars, de rijke verzamelaars van tegenwoordig: in plaats van hun geld in
grond te beleggen, steken zij het in kunstwerken. Als ze hun geld in grond steken,
verdwijnen ze in de massa, maar als ze kunst verzamelen, dan gaat de hoed af, je
weet wel: ‘meneer van hier en meneer van daar’. Die Peeters bijvoorbeeld, die
dokter, wat schreef die allemaal in de catalogus van die tentoonstelling in Eindhoven?
Brugge nog altijd de stad van Memlinc en Van Eyck. Als hij maar eens van één van
die mensen die
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hij verdedigt kon zeggen dat hij beter is dan Memlinc of Van Eyck, ik zou hem gelijk
geven, maar dat kan hij niet. Ze zijn zoveel slechter. Enfin, dat is niet te vergelijken,
het is te gek. En dat is mijn betrachting: ik zal waarschijnlijk in mijn leven nooit bij
Van Eyck geraken, dat is onmogelijk, maar als dat kon, ha, ik zou de gelukkigste
mens van de wereld zijn, ik zou iets volbracht hebben in mijn leven. We kunnen
natuurlijk geen Van Eycken meer worden, we leven in een andere tijd, maar we
moeten wel die kwaliteit nastreven. Kunst moet die kwaliteit hebben. Die ontzettende
ernst voor zijn werk. Hoeveel zijn er tegenwoordig die even ernstig werken? De
meesten hebben hun atelier, ze gaan op reis en de knechten doen het werk. Als
het maar verkoopt, als ze op 't einde van de maand maar zoveel werken hebben
die ze kunnen uitzaaien in die galerij in Parijs, in die galerij in Londen, in die galerij
in Amsterdam. Een fabriek, he. Coca-cola-systeem. Dat is natuurlijk hun volste
recht, maar ik kan ook een stuk papier nemen en er mijn voeten op zetten en zeggen:
kijk, voilà, een meesterwerk! Ken je dat werk van Manzoni, die stront in een bokaal
(‘merda d'artista’)? Die man heeft het heel goed gesnapt. Die heeft gezegd: kijk,
voilà, alles kan verkocht worden, ze hebben wel Coca-cola aan de man kunnen
brengen, dan kun je al even goed stront aan de man brengen. En 't is hem nog
gelukt ook. Hij heeft werkelijk een eindpunt gezet achter heel dat cultuurgedoe. Wat
er allemaal na hem gekomen is, och god, minimal art, Landuyt, dat deden ze in
Japan al zoveel jaren geleden. Die Manzoni heeft de barrière dicht gedaan, voor
eeuwig. Maar ja, we beginnen altijd weer opnieuw. Wie waren de eersten? Adam
en Eva zeker? 't Komt altijd weer terug, opnieuw, anders, anders.

Streven. Jaargang 24

1164

Ernst Bloch: een filosofie van de hoop
Louis Van den Wyngaert
*

Ernst Bloch ( 1885 / Ludwigshafen a. Rh.) studeerde o.m. bij Brentano, Külpe en
Max Weber. In 1907 beseft hij plotseling het belang van de utopie. In 1914-1918
schrijft hij als journalist pacifistische artikelen. Na de oorlog publiceert hij Geist der
Utopie, dat handelt over kunst, politiek en filosofie in het licht van de utopie. De
ontgoocheling van Versailles voert hem tot het communisme. In 1933 (Bloch is een
jood) wijkt hij uit naar Praag, later naar de Verenigde Staten. In 1949 wordt hij de
voornaamste filosoof van de D.D.R. Na het 20e Partijcongres voert hij strijd voor
een verruimd marxisme en publiceert Das Prinzip Hoffnung, zijn hoofdwerk.
Veroordeeld en afgezet, wordt hij professor te Tübingen en publiceert zijn volledige
werken in 15 banden bij Suhrkamp.
De kerngedachte van Bloch is het ontstaan van het kwalitatief nieuwe, dat ééns
bevrijding kan brengen en ons nu in staat stelt te hopen. Dat kwalitatief nieuwe is
dus niet gewoon de toekomst, die grotendeels bestaat uit de herhaling van vroegere
gebeurtenissen. Het kwalitatief nieuwe doorbreekt juist die kring van herhalingen
1
en biedt eigen uitwegen en mogelijkheden .

Hoop en Utopie
Ondanks vele teleurstellingen wordt de hoop niet moede naar zulke uitwegen en
mogelijkheden te zoeken. De hoop heeft een geheel eigen plaats onder de andere
affecten. Zij is in haar zuivere vorm gericht op een object dat nog niet bestaat en
dat misschien nooit gerealiseerd zal worden. De hoop is daarom een
2
‘verwachtingsaffect’ . Ook de angst is zo een onbestemd verwachtingsaffect (vrees
daarentegen ként haar object). Het object van de angst is de vernietiging, waarover
3
alleen in negatieve termen gesproken kan worden . Het object van de hoop kan
echter wel nader omschreven worden. Wat gehoopt wordt, is immers niets anders
dan de volle ontplooiing van het subject, de vervulling van zijn diepste wensen.
Deze wensen vinden nooit hun verzadiging in wat de huidige wereld te bieden heeft;
zodra zij iets verworven hebben, wijzigen zij zichzelf en streven zij naar meer. Het
4
uiteindelijke object van de hoop is niets minder dan het hoogste goed . Dit is volgens
Bloch hetzelfde als wat de religie de hemelse

*

1
2
3
4

2

2

Wij citeren: GU = Geist der Utopie, 1924 (1964 ); PH = Das Prinzip Hoffnung, 1954 (1959 );
NW = Naturrecht und menschliche Würde, 1961; TE = Tübinger Einteilung in die Philosophie
I, 1963.
1 PH 227 vgl.
PH 77 vgl.
PH 121 vlg.
PH 1566 vlg.

Streven. Jaargang 24

1165
gelukzaligheid en de goddelijke volmaaktheid en wat hijzelf ‘alles’ noemt. In zoverre
dat hoogste goed of dat ‘alles’ er nog niet is, is het utopie (naar het Griekse
‘ou-topos’: ‘op geen enkele plaats’). Als het nog-niet-bereikte relativeert de utopie
5
altijd weer het reeds bereikte .
‘Utopie’ heeft een slechte klank; wij verstaan er meestal onder: ‘iets dat nooit
gerealiseerd kan worden’, een luchtkasteel. Dat is echter de ‘abstracte utopie’. Er
zijn ook concrete of gefundeerde utopieën. Een utopie of wensvoorstelling kan
uiteraard niet gegrond zijn op vaststaande feiten, haar object is immers iets wat nog
niet bestaat. Maar vaststaande feiten zijn bij nader toezien niet zo concreet als ze
er uitzien. Het zijn slechts statische dwarsdoorsneden van een wereldproces dat
nog altijd voortgaat. Het ‘feit’ dat er ten tijde van de dinosaurussen nog geen mensen
bestonden, heeft niet belet dat achteraf sprongsgewijs de homo sapiens is ontstaan.
Belangrijker dan de ‘feiten’ is de ‘reeks’ die ze samen vormen. Daarin immers is
een richting te herkennen die op een soort stuwkracht of aantrekkingspool wijst.
Om dit dynamisch aspect te beklemtonen worden zulke reeksen tendensen genoemd
(Lat. tendere: ergens heen trekken). Een concrete utopie is niets anders dan de
eindterm van zulke waarneembare tendensen. Zij wordt niet geverifieerd door
6
confrontatie met de feiten maar met de richting van de tendensen .
Deze tendensen worden niet rechtstreeks waargenomen door de rede, maar door
het gevoel. Het gevoel is hier niet het subjectieve enthoesiasme van afzonderlijke
personen of groepen, maar een vermogen waardoor de objectieve realiteit in en
buiten de mens gekend wordt. Het is de rechtstreekse waarneming van de beweging
als beweging. In zoverre komt het gevoel van Bloch overeen met de ‘intuition’ van
Bergson. Maar bij Bloch worden door het gevoel ook de omringende elementen van
de beweging waargenomen: de dynamische kern waaruit zij vertrekt, haar richting,
de geviseerde eindterm. Vooral kinderen en dieren hebben hiervoor soms een
ongemeen juist aanvoelingsvermogen. Heel gauw voelen wij bijvoorbeeld aan of
iemand met zijn heel persoon al dan niet achter zijn woorden staat en wat hij eigenlijk
van plan is. Dat aanvoelen is geen ‘magisch’ vermogen, maar steunt op de
onbewuste waarneming van kleine ‘tekens’ of ‘sporen’. Het wordt geoefend in een
leerproces en door ervaring ontwikkeld.
Alleen díe kleine ‘tekens’ spreken ons aan en blijven in ons hangen, die verwijzen
naar dingen waarvoor wij belangstelling hebben. Welnu, wij hebben slechts
belangstelling voor dingen waar wij belang bij hebben. Slechts wanneer wij belang
bij iets hebben, herkennen wij de kleine ‘tekens’ of ‘sporen’ die ons in staat stellen
een tendens te onderscheiden. Via de affec-

5
6

PH 356 vlg.
PH 189 vlg.; 271 vlg.

Streven. Jaargang 24

1166
7

tiviteit ligt dus het belang ten grondslag aan onze kennis van het wereldproces .
Bloch onderscheidt zich van nagenoeg alle marxisten door de originele manier
waarop hij deze opvatting uitwerkt. Vooreerst is het belang heel breed op te vatten:
belang is alles wat een mens tot zelfbevestiging, verrijking en ontplooiing brengt.
Marx heeft laten zien dat in de maatschappij van vandaag alle waarden rechtstreeks
of indirect afhankelijk zijn gemaakt van het geld en ten dienste staan van het belang
van de kleine groep die de produktiemiddelen in handen heeft. Om de mensen tot
vrijheid te brengen, moet daarom het kapitalistisch systeem worden afgeschaft.
Alleen wie partijdig is voor de verdrukten, is in staat de tekenen te herkennen die
op hun toekomstige bevrijding wijzen. Bloch legt zelf het verband met de
zaligprijzingen van de Bergrede. Hij gaat echter niet alleen verder dan de orthodoxe
communisten, waar hij de bureaucratische dictatuur in het Oostblok aanklaagt, maar
8
hij doorbreekt ook het marxisme . De klasseloze maatschappij leidt niet noodzakelijk
tot geluk. Daarom moet de praxis niet alleen afgestemd worden op de afschaffing
van de klassenmaatschappij, maar ook positief en nu reeds op de utopische
eindtoestand. Het belang van de concrete mens valt immers niet integraal samen
met zijn klassebelang. Ook als er geen klassenmaatschappij meer is, blijft het morele
probleem bestaan van de mens die tegen zijn eigen welzijn en waardigheid in
handelt, het probleem van de juiste verhouding tussen individu en groep, het
9
probleem van de dood en onze verhouding tot de natuur... . Andere marxisten weten
dit natuurlijk ook, maar zij menen dat deze vragen in onze klassesituatie zo
geperverteerd zijn, dat wij ze op dit ogenblik niet zinvol kúnnen behandelen. Bloch
daarentegen wil het einddoel waarop de praxis zich moet richten, nu reeds helder
stellen.
De kritieke vraag wordt dan natuurlijk: hoe kunnen we dat einddoel nu reeds
voldoende kennen, op welk vermogen kunnen we daarvoor een beroep doen?
Volgens Bloch is dit vermogen het gevoel. Het gevoel kan, voortgaande op ‘sporen’
of ‘tekens’, niet alleen kleinere bewegingen en hun eindterm ‘aanvoelen’, maar ook
de beweging van het hele wereldproces. Subjectief gebeurt dat in kortstondige,
intens mystieke ervaringen, waar mens en voorwerp tot een onvoorstelbare eenheid
10
komen . De objectieve uitdrukkingsvorm hiervan zijn de grote werken van de cultuur:
kunst, godsdienst en ethiek.
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kunst, godsdienst en ethiek als anticipaties van de Utopie
Nemen we in de kunst bijvoorbeeld ‘La Mer’ van Debussy. De zee is meer dan een
optelling van bewegende watermoleculen; het is een concrete gestalte met kwaliteiten
die eigen zijn aan het geheel als zodanig. Telkens laat zij zich weer anders kennen.
De kunstenaar nu drukt het verborgen wezen van de zee uit met een globale kracht
die de zee zelf niet kan opbrengen. Anderzijds drukt ook de zee het wezen van de
kunstenaar uit, op een wijze waartoe hijzelf zonder haar niet in staat is. Het kunstwerk
drukt aldus een nieuwe eenheid uit, gegroeid uit de verworven harmonie tussen
mens en natuur. Natuurlijk is deze eenheid nog slechts symbolisch en kortstondig:
de mens blijft de zee vervuilen, mensen blijven in de zee verdrinken. Maar in de
geschiedenis zit de tendens dat de mens tot een steeds intensere uitdrukking komt
van deze eenheid van mens en natuur of van subject en object. Die steeds diepere
uitdrukking bereidt het ogenblik voor dat deze eenheid niet alleen meer esthetisch
en symbolisch optreedt, maar ook materieel verwezenlijkt wordt. Dit echter zou een
nieuwe sprong in de evolutie betekenen. Wij kunnen hopen dat dit ooit komt, wij
11
kunnen ons erop voorbereiden, maar het overstijgt onze krachten11 .
Ook de godsdiensten zijn volgens Bloch anticipaties van de utopische toestand
van gelukzaligheid en volmaaktheid. De opeenvolgende godsdiensten vertonen de
tendens, dat zij een steeds grotere plaats inruimen aan hun menselijke stichter, met
als hoogtepunt de vergoddelijking van Jezus en van de gelovige gemeente. Het
‘heilige’ en ‘numineuze’ wordt steeds meer losgemaakt van de goden en herkend
als een eigenschap van de nieuwe mens. In de religieuze mystiek wordt vooral de
immanente eenheid van mens en kosmos gevoelsmatig geanticipeerd. Het wonder
wijst op het sprongkarakter waarmee het utopisch nieuwe zich zal aanbieden. De
beloofde nieuwe hemel en nieuwe aarde bestaan nog nergens, maar kondigen zich
reeds aan als een utopische mogelijkheid, die echter niet noodzakelijk gerealiseerd
zal worden. De enigen die deze mogelijkheid ernstig hebben genomen, waren de
ketterse bewegingen die het Rijk Gods in sociale termen vertaald hebben. Vooral
Thomas Münster en zijn Wederdopers in de 16e-eeuwse Duitse boerenopstanden
waren voorlopers van Blochs religiefilosofie, omdat zij de verheven waardigheid van
12
de gewone mens onverenigbaar achtten met wereldlijke en geestelijke overheersing .
Wellicht is het nuttig hier Blochs hoop af te lijnen tegenover die van anderen.
Amerikaanse futurologen en de marxisten van het orthodoxe
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dialectisch materialisme gaan uit van de huidige structuren en wetmatigheden en
hun mogelijke evolutie om een min of meer hoopvolle toekomst voor te spiegelen.
Tussen die toekomstbeelden en het huidige wereldbeeld is nergens een sprong of
een hiaat. De toekomst zal mensenwerk zijn en continu in het verlengde van de
huidige inspanningen liggen. Zelfs indien een ‘rood paradijs’ en een ‘klasseloze
maatschappij’ worden voorgespiegeld, mag en kan vanuit deze toekomstvisie geen
kritiek uitgeoefend worden op het huidige beleid, dat zich uitsluitend moet laten
leiden door de contradicties van het ogenblik. Zo is de hoop beperkt tot de
verwachting van wat de mens uit eigen kracht kan bewerken binnen de bestaande
wereldstructuur.
Naast deze profane hoop is er de joods-religieuze hoop. Deze komt pas tot haar
volle recht als elke menselijke hoop op een totale onmogelijkheid stoot. Zij hoopt
‘tegen elke hoop in’, omdat zij de redding verwacht als een wonder door Gods
mysterie, als een gave die geheel buiten het bereik van de menselijke inspanning
ligt.
Blochs hoop ligt tussen beide in. Met de joods-religieuze hoop heeft zij gemeen,
dat haar object de goddelijke volmaaktheid is, die slechts door een ‘wonder’ bereikt
kan worden, een sprong, waartoe de actuele menselijke inspanningen niet alleen
kwantitatief, maar ook kwalitatief niet in staat zijn; geen enkele continue evolutie
kan ertoe leiden. Maar van de andere kant is voor Bloch dit wonder of deze sprong
geen gave van een mysterieuze godheid, maar ze gebeuren wetmatig, op het
moment dat de mens de evolutie tot een bepaald stadium heeft doorgevoerd. De
evolutie is immers niet langer een onbewust proces, maar is in de mensheid bewust
geworden. Het hangt daarom van de mens af of dit stadium waar de sprong wetmatig
plaats moet grijpen, bereikt wordt. De mens kan daarbij rekenen op de medewerking
van de creatieve materie, die ook in het verleden telkens tot zulke sprongen in staat
is gebleken. De profane hoop van de futurologen en de orthodoxe marxisten houdt
13
met zulk een ontologische sprong geen rekening .
Zo valoriseert Bloch het religieuze erfgoed door het te interpreteren als een
objectief gefundeerde anticipatie van de toekomst. Maar ook de ethiek en de
natuurfilosofie grijpen vooruit op het wezen van de wereld dat nog in wording is.
14
Bloch aanvaardt een natuurrecht . Om dit te situeren, vergelijkt hij het met de
sociaal-utopieën van een Thomas Morus, Campanella en anderen. Natuurrecht en
sociaal-utopieën hebben gemeen dat zij nooit blijven staan
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bij wat gegeven is, ze overschrijden het met ‘wereldverbeterende’ projecties en
beelden en anticiperen een nieuwe politieke toestand. Toch vallen zij niet samen.
Affectief sluiten de sociaal-utopieën aan bij de filantropie, terwijl het natuurrecht zijn
bezieling vindt in de menselijke trots. De sociaalutopieën anticiperen het einde van
de ellende en een wereld van menselijk geluk; het natuurrecht anticipeert het einde
van de onderdanigheid en een toestand van menselijke waardigheid. De
sociaal-utopieën werken deze anticipatie uit door middel van de fantasie onder de
vorm van een toekomstbeeld; het natuurrecht ontwikkelt nuchter een
begrippensysteem dat uitgaat van één enkel principe: de wil bevrijd door de rede.
Deze bevrijding impliceert een gerechtigheid die niet meer van boven neerdaalt om
als een familievader ieder het zijne te geven, maar die van onderuit actief opgebouwd
wordt, zodat er geen familievader meer nodig is: een zelf emancipatie, die hiertoe
haar eigen ruimte construeert. Sociaal-utopieën en natuurrecht zijn dus
onderscheiden, maar zij hebben gemeen dat zij dezelfde utopische eindtoestand
intenderen, die noodzakelijk beide moet omvatten; menselijke waardigheid is immers
onmogelijk zonder opheffing van de ellende, en menselijk geluk kan niet verwerkelijkt
15
worden zonder dat een einde gesteld wordt aan alle onderdanigheid .
Wat waar is voor de sociaal-utopieën en het natuurrecht, is ook waar voor de
artistieke en religieuze utopieën: geen enkele kan verwezenlijkt worden als ook niet
alle andere worden gerealiseerd. Er is, zegt Bloch, slechts één utopische toestand,
waarin ale tendensen convergeren. Deze utopische toestand is een geordende
wereld van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid: het Rijk van de Vrijheid. In dit Rijk
kan elk menselijk gezag uitgezuiverd worden tot zijn enige authentieke grondvorm:
het gezag van mensen die iets te zeggen hebben en geen geweld nodig hebben
om instemming af te dwingen. Natuurlijk is dit een ‘utopie’, maar een utopie die
mogelijk is mits de tendensen op alle gebieden tegelijk doorgetrokken worden tot
in hun utopisch convergentiepunt.
Gewoonlijk worden deze tendensen het eerst zichtbaar in hun negatieve gedaante:
de verwerping van een vaderlijk gezag op politiek, ethisch en religieus gebied schijnt
een leemte te laten die leidt tot anarchie. Daar kon in het verleden alleen orde in
worden geschapen, zoals Hobbes zei, door de wet van de sterkste. Blochs utopie
is echter niet gegrond op de structuren uit het verleden, maar op de positieve
kwalitatief-nieuwe vermogens en mogelijkheden die aan het ontstaan zijn. De vraag
is echter, of deze nieuwe vermogens en mogelijkheden zich inderdaad aankondigen
16
en wel op een verifieerbare manier .
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Welnu, de wereldsituatie is zich grondig aan het wijzigen. Voor het eerst ontstaan
er werkelijk gemeenschappelijke belangen voor de hele mensheid. Deze maken
een reële solidariteit mogelijk. Patriarchale beslissingen worden steeds meer
vervangen door een technocratisch beheer, dat op grond van wetenschappelijke
bevindingen objectief verantwoorde groepsbeslissingen mogelijk maakt. Hierdoor
wordt de gewone mens echter uitgesloten van het beleid en wordt over hem beslist
met een dodelijke zekerheid. Bovendien blijft in deze beslissingen de menselijke
factor een rol spelen en zullen alle oplossingen die ingaan tegen het belang van de
technocraten voorlopig zelfs niet gezién worden. Niemand kan creatief zijn in een
richting die hij niet verlangt in te slaan. Daarom stelt Bloch een andere oplossing
voor, die op dit ogenblik nog echt utopisch aandoet. Indien de creativiteit van ieder
mens aangesproken kon worden, dan zouden alle problemen van onderworpenheid
en dwang wegvallen. Indien de mens bovendien, als een vrij en bewust subject,
voeling zou kunnen krijgen met de creativiteit in de natuur, dan zou hij opnieuw een
universele en ongemeen veelzijdige norm voor zijn praxis verwerven, die voor
17
iedereen toegankelijk zou zijn. Zo verwijst bij Bloch politiek naar natuurfilosofie .

Natuur als mogelijkheidsvoorwaarde van de Utopie
De natuurfilosofie neemt bij Bloch een buitengewoon belangrijke plaats in. In de
natuur komen immers figuren en getallen voor die een bijzondere waarde hebben.
Volgens Bloch verschillen getallen en figuren niet alleen kwantitatief en numeriek
van elkaar, maar ook in kwaliteit en waarde. Een dergelijke benadering van de
natuur is geheel vreemd aan de huidige wisen natuurkunde, maar sluit bijvoorbeeld
aan bij de signaturenleer van de Renaissance.
Om te begrijpen wat Bloch verstaat onder een kwalitatieve benadering van getallen
en figuren en te zien dat zij steeds een dynamisch moment zijn in het wordingsproces
van de realiteit, kunnen wij ons laten helpen door enkele voorbeelden. Een cirkel
kan verschillende betekenissen hebben naargelang van de zin van de beweging.
Er is de steeds wijder wordende kring in het water, veroorzaakt door een steen; er
is de ‘wurgende’ kring van het water dat de vluchtheuvel in het overstroomde
landschap toesnoert (‘angst’); geheel anders is de vaste, statische kring die
beschreven wordt door een bewegend punt: een oneindige schijnbeweging, waarin
ondanks de doorlopen afstand steeds hetzelfde terugkeert. Een spiraal kan van
binnen naar buiten getrokken worden of van buiten naar binnen. De eerste is
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de groeispiraal van een slakkehuis, de opstijgende spiraal van een Péguy, of de
spiraal van Bloch, die in de diepte afdaalt en steeds meer omvattend wordt (symbool
van de expansie en tegelijk van de beheersing van de nieuw toegeëigende stof);
ze kan (utopisch) tot een einde worden gebracht, samenvallen met het uitdijend
heelal, maar ze draagt tegelijk de mogelijkheid in zich om elk ogenblik in een zuivere
kringbeweging om te slaan. De spiraal die van buiten naar binnen wordt getrokken
daarentegen, loopt tenslotte dood in haar eigen steeds vernauwende beweging.
Het voorbeeld van de spiraal is hierom interessant, omdat juist de van buiten naar
binnen getrokken spiraal één van de meest typische kenmerken blijkt te zijn in
tekeningen van schizofrenen. Hier blijkt dus in de realiteit een verrassende gelijkenis
te bestaan tussen twee verschillende sferen: tussen een meetkundige figuur en het
schizofrene bewustzijn. Zulke gelijkenissen en verbanden vinden wij ook in de
beeldspraak en in de droomsymboliek. Van belang is hier vooral dat zij ook
beantwoorden aan objectieve mathematisch-natuurkundige werkelijkheden.
Deze figuren spelen een rol in het wordingsproces van de realiteit. Zij vormen
banen van tendensen en zijn dus dynamisch. Bloch noemt ze ‘spanningsfiguren’.
Daarom is methodisch de vraag belangrijk, wat zij nog niet zijn: geen ongericht,
oeverloos nog-niet, maar het nog-niet van déze spanningsfiguur, van déze tendens.
Worden figuren en getallen concreet beschouwd, in de materiële realiteit, dan
blijken zij dus nog heel andere eigenschappen te hebben dan de kwantiteit, die in
de wis- en natuurkunde wordt bestudeerd. Niet alleen verschillen zij kwalitatief van
elkaar (zoals de uitbreidende of inkrimpende cirkel kwalitatief verschilt van de
statische cirkel), maar ook in waarde (zoals een uitbreidende cirkel of spiraal
waardevoller is dan een inkrimpende). Sommige getallen, zoals de gulden snede,
en sommige figuren, zoals een palmboom, een kat (in de Egyptische kunst), hebben
18
duidelijk een hogere waarde dan bijvoorbeeld de verwarring van een labyrint .
Doordat de wis- en natuurkunde geen rekening houden met deze kwalitatieve
benadering, sluit ook de techniek niet soepel aan op deze kwalitatief-waardevolle
natuurfiguren en treedt zij repressief op. Een vergelijking met het individu kan dit
verduidelijken. In activiteiten zoals sport, dansen, autorijden, muziek en poëzie is
de hele mens betrokken. Worden deze activiteiten rechtstreeks geleid door het
bewust-begrippelijke denken, dan verlopen ze stokkend en ongecoördineerd en
worden ze voortdurend repressief onderbroken in plaats van soepel-vloeiend gericht.
Het begrippelijke denken kan wel elementen bijbrengen bij de handeling, maar
slechts door
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bemiddeling van het gevoel. Het gevoel is immers de existentiële houding van de
gehele mens, de innerlijke beweging en de innerlijke waarneming van de uitwendige
bewegingen met hun doel en richting; psychologisch uitgedrukt: het bewuste denken
moet geïntegreerd zijn in de dynamische gegevenheid van de hele persoon, waartoe
ook het onderbewustzijn behoort. Het loon hiervan is de bevrijding tot creativiteit.
Evenzeer moet het bewuste denken geïntegreerd zijn in de dynamische
gegevenheid van de hele natuur, waarvan de menselijke persoon de meest bewuste
instantie is. Het huidige technische en wetenschappelijke denken sluit niet aan bij
de tendensen in de natuur die door het gevoel als kwalitatief waardevol worden
waargenomen. Zelfs waar de computer een veel soepeler techniek kan ontwikkelen,
wordt er geen aansluiting gezocht bij de materiële en natuurlijke, maar uitsluitend
bij de financiële en economische tendensen. Als voorbeeld zou men kunnen wijzen
op de eindeloze wedloop tussen de antibiotica en de toenemende resistentie bij
virussen en bacteriën, wat zich herhaalt tussen de chemicaliën en de insecten in
de landbouw; tussen de aangewakkerde behoefte aan rust in de natuur en de daaruit
volgende vermoeiende reizen en verstoring van de natuur; tussen onbederfbaar
inpakmateriaal en vernietigbare afval, tussen onafbreekbare wasprodukten en
kostbare zuiveringsinstallaties. Deze techniek is kapitalistisch vanwege de absolute
voorrang die verleend wordt aan de financiële en economische aspecten. Het rode
staatskapitalisme maakt hierop geen uitzondering.
Deze soort techniek brengt ellende mee en maakt de wereld lelijk. Zelfs technische
ongevallen en economische crises schrijft Bloch toe aan de slecht bemiddelde,
abstracte verhouding van de mens tot het materiële substraat van zijn handelen,
omdat hoogstens een uiterlijke congruentie afgedwongen wordt. In feite mist de
mens aansluiting bij datgene wat zelf in de natuur alles voortbrengt, de ‘natura
naturans’ of het natuursubject. Pas als de arbeidende mens zichzelf vat als subject
van de geschiedenis, kan hij ook de produktieve natuur naderbij komen. Dus ook
hier is een maatschappelijk tekort oorzaak van een wanverhouding tegenover de
natuur. Maar tegelijk neemt Bloch ernstig de mogelijkheid aan van een nog-nergens
(utopisch) bestaande techniek, die aansluiting zou zoeken bij kwalitatief-waardevolle
19
natuurfiguren en natuurtendensen .
Deze kwalitatieve natuurfiguren en -tendensen, die in de wis- en natuurkunde en
in de techniek buiten beschouwing worden gelaten, keren wel terug in de kunst en
de godsdienst. In deze context spreekt Bloch van natuursymbolen. Volgens Bloch
kan de kunst daarom de natuur openbaren
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en doortrekken en zelfs een andere, nieuw gekwafiliceerde ruimte scheppen die in
de dagelijkse werkelijkheid niet voorkomt, zoals die van de expressionisten of die
van het nieuwe Jeruzalem waar geen zon meer nodig is. Dat betekent voor Bloch
geen afscheid nemen van de natuur om op te gaan in kunstmatigheid. De mens is
immers zelf uit de natuur gegroeid en moet de natuur dóórtrekken. Elke onherleidbare
tegenstelling tussen natuur en cultuur, zoals die bij Lévi-Strauss voorkomt, wordt
door Bloch afgewezen. Voor hem is, zoals voor Teilhard de Chardin, de cultuur de
20
menselijke vorm van natuur .
Het kritieke punt van heel deze benadering is het objectieve karakter van deze
natuurervaringen. Volgens Bloch duidt de ervaring van natuurschoonheid bijvoorbeeld
op een kwalitatief-waardevolle eigenschap van de natuur zelf. Dit geldt eveneens
voor de natuurmythologie en vooral voor de christelijke feesten, die een gegeven
natuurlijke symboliek doortrekken en overschrijden. A fortiori geldt dit voor de
sacramentele symboliek, zoals blijkt bij de Kerkvaders. Zo is Pasen tweemaal een
lentefeest en het doopsel een dubbele geboorte. De natuur is transparant voor iets
anders: er zit een beweging en latentie in die door de christelijke feesten wordt
benut.
Deze ‘geheime tekens’ in de natuur hebben louter de gestalte van een
geheimteken (Chiffre); hun realiteitsgrond is de nog verborgen mogelijkheid (of
latentie) in de natuur zelf; hun tijd is louter de toekomst. Bloch noemt ze hierom
reëel-utopische geheimtekens: utopisch, omdat zij alle geordend zijn of verwijzen
naar één enkele eindfiguur, waarin hun verlengingslijnen convergeren en die het
hoogste goed is; reëel, omdat de mens ze niet maakt maar aantreft. De mens
ontcijfert ze door middel van zijn gevoel en hij ontdekt dan dat zij naar hemzelf
verwijzen. Voorbeelden hiervan zijn storm en winternacht, morgenstond en andere
ogenblikken van de dag, de jaargetijden en de landschapsgestalten. Ze bestaan
allemaal op zichzelf en betekenen in de eerste plaats zichzelf, maar tegelijk zijn het
beelden van iets dat in hun eigen verlengde ligt. En dit verlengde van de dingen
blijkt nu tegelijk te liggen in het eigen verlengde van de mens. Deze convergentie
van dingen en mens ligt in een toekomstig punt: de utopische eindtoestand. In heel
deze behandeling valt op hoe Bloch de objectieve realiteit van deze symbolen
benadrukt en benadrukken kan, omdat zij een zin krijgen in het licht van de
gezamenlijke utopische eindvervulling van mens en natuur. De grondvesting van
21
hun realiteit ligt in de toekomst en is utopisch . Voor Bloch is de natuur niet alleen
het midden waaruit de mens ontstaan is, maar vooral het midden waarin hij zijn
(utopische) eindvoltooiing zal vin-
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den. Deze latentie in de natuur (of in de materie), waartoe ook de mens behoort,
bestaat zowel uit latente mogelijkheden als uit latente vermogens. Dat latente
vermogen is al gedeeltelijk aan het werk. Het wordt door Bloch toegeschreven aan
een natuursubject: een ‘natura naturans’ of ‘voortbrengende natuur’, die
onderscheiden moet worden van een ‘natura naturata’ of ‘voortgebrachte natuur’.
Dat natuursubject is in de eerste plaats een nog-niet bestaande (utopische)
werkelijkheid. In zijn eindvoltooiing is het de eenheid van subject en object, waartoe
de mensheid zal behoren, maar die ook de kosmos zal omvatten. Onderweg, zolang
het proces nog aan de gang is, bestaat het natuursubject nog niet als voltooide
werkelijkheid, maar is het toch reeds in vorming. Hiertoe behoren de mensen als
de hoogste bewuste materie, maar ook buiten deze ‘menselijke materie’ is er een
wordend subject in de materie en in de natuur aan het werk. Dat wordend subject
heeft niet alleen de mens laten ontstaan, maar blijft er ook voortdurend mee in
wisselwerking, wat voor de mens een hoopvolle medewerking betekent, die groeiend
22
kan leiden tot eindvoltooiing .
Natuurlijk hebben de theologen bij voorkeur dit aspect van Blochs filosofie
behandeld. Zij zien er meestal een pantheïsme in. Maar dan houden zij, geloof ik,
onvoldoende rekening met twee specifieke eigenschappen van Blochs natuursubject.
In het pantheïsme is de band tussen God en schepping noodzakelijk, zodat de
schepping als een emanatie of stroom voortvloeit uit God. Bij Bloch is er in het begin
helemaal geen God, en het nieuwe ontstaat sprongsgewijs uit het vorige, zonder
dat het er zijn waarde aan ontleent. Wel blijft deze creativiteit van de materie een
mysterie, dat Bloch echter als een (mysterieus) gegeven aanvaardt. Ze wordt door
de mens Van binnenuit ervaren als een inspiratie op artistieke, filosofische of
wetenschappelijke hoogtepunten, maar ook in de jeugdperiode en op het keerpunt
van de tijden. Verder dan de vaststelling van deze creativiteit gaat Bloch niet; hij
bewaart de verwondering over dat wonder, zonder het terug te voeren tot een
verklaringsgrond die de verwondering zou doen verdwijnen. Hij beperkt zich ertoe
de materie als mysterieuze mogelijkheidsvoorwaarde en stuwkracht aan te wijzen
en de utopie (of nog niet bestaande gelukkige eindvoltooiing) als finale oorzaak en
aantrekkingspool. Elke verder veronderstelde mogelijkheidsvoorwaarde noemt hij
overbodige ‘hypostasen’ of verzelfstandigde verzinsels. Bloch is een consequent
materialist.
Anderzijds bewaren in de eindtoestand de individuele mensen hun eigenheid, en
spreekt hij van een overwinning op de dood als de sterkste antiutopie, zodat hier
een veel grotere gelijkenis met de christelijke verwachting
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van het nieuwe Jeruzalem te constateren is dan met een pantheïstische opvatting.
Overigens verwerpt Bloch resoluut elke gedachte aan een terugkeer naar een
oorspronkelijke gelukkige toestand, die de meeste idealistische pantheïstische
opvattingen kenmerkt, of aan een eeuwige kringbeweging, zoals het materialistisch
pantheïsme voorhoudt.
Blochs natuursubject is een geheel nieuwe categorie, die wellicht nog het dichtst
staat bij de ‘élan vital’ van Bergson (afgezien van de finaliteit) en die niet te herleiden
23
is tot een van de vroegere categorieën waaronder God werd voorgesteld .

Een nieuwe logica
Heel deze gedachtengang is op het eerste gezicht moeilijk en verwarrend. Dat is
misschien vooral te wijten aan het feit dat Bloch de regels van het denken zelf
verandert. Tot nu toe moest iets eerst bestaan voor het kon handelen. Wat helemaal
in het begin stond, had de grondrichting bepaald. Het begin was ook het heersend
beginsel. (In het Grieks betekende ‘archè’ - waarvan ons ‘archaïsch’ - zowel begin
als heersend beginsel). Aan deze logica beantwoordde volmaakt de antieke
maatschappij: de stad en de familie werden bestuurd door de oudsten, die de meeste
ervaring hadden en dus het best op de hoogte waren. In een maatschappij als de
onze, waar alles zo vlug verandert, zijn de laatst afgestudeerden op vele gebieden
het best op de hoogte en raken ouderen snel achterop. Bovendien wordt op alle
gebieden aan prognose gedaan en worden plannen ontworpen in functie van een
steeds verdere toekomst. Wat dus nog niet bestaat maar zich nog slechts aankondigt,
heeft de grootste invloed op ons handelen en versnelt zo het ogenblik dat het ook
materieel in het bestaan treedt. Aan deze nieuwe maatschappelijke toestand
beantwoordt de logica van Bloch: de evolutie en de geschiedenis worden steeds
meer bepaald door de toekomstige volmaaktheid of het utopisch wezen, dat nog
24
niet bestaat. Iets kan dus handelend en richtend optreden nog vóór het bestaat .
Zo wordt het ook duidelijker waarom Bloch kunst, godsdienst, ethiek en filosofie
beschouwt als een vooruitgrijpen op de toekomst. De toekomst laat zich reeds
gelden nog voor ze bestaat. Dat is inderdaad de eigenaardige zijnswijze van
waarden: zij zijn postulaten die nog nergens verwezenlijkt zijn, maar om
verwezenlijking vragen. Zij spreken het gevoel aan, omdat het gevoel ze herkent
als utopische eindpunten van de waargenomen tendensen.
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De grote kunstwerken en godsdiensten uit het verleden weerspiegelen dus niet
alleen hun eigen tijd, maar overstijgen hem tegelijk om de utopische eindtoestand
aan te kondigen. Juist omdat zij nog nooit vervulde beloften uit het verleden zijn,
spreken zij ons nu nog aan en bevatten zij een boodschap die de tijdgenoten nog
niet konden ontcijferen. Grote kunstwerken zijn voor Bloch dan ook steeds het werk
van genieën, mensen die de creatieve kracht bezitten om een nieuw niveau van
uitdrukking te constitueren, waardoor uitdrukkend subject en uitgedrukt object tot
25
een diepere eenheid komen dan ooit tevoren .
Het kunstwerk anticipeert ook nog op een andere manier de utopische eindtijd,
doordat de kunst natuurgegevens zoals klankcombinaties en kleurentegenstellingen
tot een subjectief geladen geheel verbindt. Want ook de utopische eindtoestand
blijft volgens Bloch de manifestatie van de latente mogelijkheden in de materie.
Deze eindtoestand kan dus evenmin van de materie losgemaakt worden als een
schilderij zonder kleuren kan bestaan. Anderzijds laat juist de nieuwe kwalitatieve
kracht van bepaalde klank- en kleurcombinaties zien welke onvoorstelbaar diepe
26
latente mogelijkheden het geheel van de materie nog in zich moet bergen
Wellicht ligt in deze materialistische fundering van de unieke waarde van kunst,
godsdienst en ethiek de grootste aantrekkelijkheid van Blochs filosofie.
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Love Story
Dirk Lauwaert
‘What is a critic to do with Love Story? Dismantle it? Push it to the ground
and do a Fred Astaire number on its tender belly? These would be easy
tricks.
But if you could define its ‘appeal’ with any precision, then you would
understand something significant’.
Jacob Brackman, Esquire, april 1971.
1
1

Love Story heeft weer een stevige deuk gegeven aan de reputatie van de cinema
en van de filmindustrie. Het is een misprezen en zelfs gehate film. Een film die de
filmcriticus van zich wegschrijft. Een film waar hij geen verkeer mee wil hebben, die
hij mijdt als de pest, omdat zijn reputatie erbij op het spel staat. Het misprijzen en
de rancune zijn des te groter omdat het publiek toch zijn zin doet. Blokker geeft de
publiciteit en de ‘opinion leaders’ de schuld: de mensen worden naar de bioscoop
2
gemanipuleerd, schrijft hij . Anderen vinden het echt een füm van en voor de ‘silent
majority’, voor de mensen van het behoud en de reactie. Hoe dan ook: het publiek
heeft ongelijk.
Het gekke is dat een groot deel van dat publiek zelf ook vindt dat het ongelijk
heeft. De sfeer in de bioscoop tijdens Love Story is er geen van onverdeelde
fascinatie; het is gespeelde fascinatie en gespeelde ontroering. Men gaat naar Love
Story minder om het spektakel van liefde en dood te bekijken, dan wel om het
spektakel van zijn eigen ontroering. Er worden bij het bekijken van deze film geen
gevoelens geïnvesteerd - je komt niet uitgeput uit de film, zoals je wel kon overkomen
na een film van Frank Capra -, er worden emotionele bewegingen geconsumeerd.
Het is niet de film die belangrijk is, maar wel het publiek en zijn eigen emoties. Love
Story is aanleiding en alibi; niemand die zich daarin vergist.
2
De weerstanden van de filmcriticus zeggen iets over de taak die hij zichzelf
toeschrijft. Spontaan ziet hij zich als een verkeersregelaar tussen films en publiek,
tussen aanbod en vraag. Zelden komt hij ertoe te beschrijven,

1
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Love Story, USA, 1970. Regie: Arthur Hiller; scenario: Erich Segal; fotografie: Dick Kratina;
decor: Robert Gundlach; muziek: Francis Lai; montage: Robert C. Jones; produktie: Howard
Minsky, voor Paramount. Met: Ali MacGraw (Jennifer), Ryan O'Neal (Oliver), Ray Milland
(Oliver's vader).
Vrij Nederland, 10 april 1971.
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informatie door te geven, verbanden te leggen. Bij de besprekingen van Love Story
is het ontbreken van objectieve informatie over de film opvallend. Geen aandacht
voor de carrière van Arthur Hiller, Howard Minsky en Evans. Er worden evenmin
verbanden gelegd: verbanden met soortgelijke produkties, met de huidige
3
vrijmoedigheid in films, met ‘the cooling of America’ . Er worden geen verbanden
gelegd met de algemene crisissituatie van het Amerikaanse filmbedrijf. Zelfs rustige
beschrijvingen en observaties kwamen er nauwelijks aan te pas: men reageerde
niet op de film, wel op alles waarvoor de film stond. Men reageerde op een image.
Niet te verwonderen eigenlijk dat tientallen details en fabricatiegeheimpjes niet
werden genoteerd en geanalyseerd.
De problemen waar de criticus mee zit, zijn eigenlijk een vergroting van de
problemen waar de gewone bioscoopganger mee zit. Beiden zijn ze opgenomen in
een proces van stimuli en reacties. Zowel tussen de criticus en de film als tussen
de gewone bioscoopganger en de film ontwikkelt zich een complexe dialoog. Vóór
de toeschouwer beslist heeft of hij naar de bioscoop gaat en naar welke film hij wil
gaan, moet hij zijn eigen wensen afmeten tegen de beschikbare films, of beter tegen
het image van de verschillende films. Dat image wordt gemaakt door publiciteit,
gerucht, commentaar van vrienden, krantenstukjes. Na de film blijft het reactieproces
verder lopen: hij meet de film aan het image, aan zijn verwachtingen. En werkt mee
aan de verdere ontwikkeling van het image van de film (en van cinema in het
algemeen).
Dit gehele proces wordt gedragen door behoeften, belangen, verwachtingen. Het
is niet zomaar een vrijblijvend proces dat er net zo goed niet zou kunnen zijn. De
toeschouwer spendeert tijd en geld aan de film; hij verwacht er compensatie,
ontspanning, gezelligheid van. Systematische frustratie van deze verwachtingen
maakt de toeschouwer wantrouwig, haalt hem uit de zaal, maakt hem cynisch in de
zaal. Maar de wantrouwige en cynische toeschouwer is de toeschouwer voor wie
de fascinatie is stuk gebroken. Hij speelt het spel niet meer. Hij trekt zich terug.
Vandaar levert hij (luidop) commentaar tijdens en tegen de film. De film vult niet
meer alleen de gehele sonore ruimte in de zaal en de mentaal-emotionele ruimte
in de toeschouwer. De film spreekt, maar de toeschouwer spreekt net zo luid terug.
3
Vroeger was het filmbedrijf een relatief gesloten métier. Men kwam erin, doorliep
een aantal stadia, leerde van anderen en leerde op zijn beurt aan
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anderen. Vakkennis, routine, jarenlange ervaring waren fundamentele vereisten in
het bedrijf. Nu is het filmvak geïntegreerd in het geheel van de amusements- en
consumptieïndustrie. Men stapt van de mode-fotografie over naar regie, van televisie
naar film, van universiteit naar scenarioschrijven. Inwijding is er niet meer bij. Ervaring
en routine nog minder. Filmindustrie heeft dezelfde voorlopigheid en relativiteit
gekregen als televisieïndustrie. Men werkt er een aantal jaren, leert er de
handigheden van de image-building, men steunt voor het maakwerk op technici en
trekt moeiteloos naar elke andere sector. Het gaat elders al net zo: Joe McGinniss
beschrijft in The Selling of The President de carrières van de reclameploeg voor de
Nixon-campagne van 1968. Het verbijsterende is de politieke ondeskundigheid en
neutraliteit van deze reclame-mensen. Verkooptechnieken zijn principieel op alles
toepasbaar. De vakkennis slaat niet op politieke thema's en objectieven, maar op
het uitwerken van een image dat tegen andere images wordt uitgespeeld.
Film is niet alleen economisch en financieel een sector geworden van het
industriële complex, ook als métier, als werkterrein en als geheel van werkmethodes
heeft het bedrijf fundamentele veranderingen ondergaan. Film is geen relatief
autonome sector meer, hij zit ingepast in een samengegroeide media-industrie,
waarin de horizontale verhoudingen tussen de verschillende media en
media-produkten belangrijker zijn dan de verticale verhoudingen tussen media en
publiek.
Love Story is een schoolvoorbeeld van deze integratie. Segal schreef het scenario
voor Yellow Submarine en werkte een tijdje samen met Toon Hermans aan de
aanpassing van diens show aan de Verenigde Staten. Love Story zelf was
oorspronkelijk een filmscenario, werd herschreven tot een georkestreerde bestseller,
die op zijn beurt de film omhoog zou trekken. Minsky, de producent, werkte tot zijn
57 in een publiciteitsfirma en stapte toen over naar de filmindustrie. Arthur Hiller,
de regisseur van de film, is een Canadees. Hij startte bij de Canadese radio en
werkte, in het begin van de jaren vijftig, voor de Amerikaanse televisie. ‘Het was net
na de gouden tijd in de televisie’, herinnert hij zich. ‘Ik maakte toen een programma,
met een contract waarin 201 verboden stonden neergeschreven, van mensen en
4
groepen die in het programma niet voor het hoofd gestoten mochten worden’ . Hij
maakt films als The Miracle of the White Stallions ('63), The Americanisation of
Emily ('64) met Julie Andrews, Tobruk ('67), The Out-of-Towners ('69). Ryan O'Neal
speelde vijf jaar lang in Peyton Place, een televisieserie die hem een bijna onmogelijk
acteur maakte in de States, omdat hij zo aan één rol vastzat. Ali MacGraw speelde
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5

in Goodbye Columbus van Larry Peerce ; tevoren had ze in televisiecommercials
gespeeld en was ze fotomodel. Ze trouwde met Evans, zelf een couturier vóór hij
6
verantwoordelijk werd voor Paramount .
4
Nico Scheepmaker en Wim Verstappen schreven onlangs in Vrij Nederland erg
belangrijke stukjes over Love Story en over moderne cinema. Beiden wijzen erop
dat men moderne films niet meer kan afmeten, begrijpen en verklaren met de
filmgeschiedenis op de achtergrond, met de maatstaven van het oude métier, maar
dat men moderne film moet bekijken vanuit de televisie en het televisiekijkend
publiek. Wim Verstappen: ‘De kijkgewoontes van het publiek en de
opnametechnieken van de filmers worden tegenwoordig ontleend aan de televisie,
waar opvallende camerastandpunten en bestudeerde cadrages grote moeilijkheden
7
geven bij de realisatie’ en, kan men eraan toevoegen, opvallende camerastanden
zouden lees- en interpretatiemoeilijkheden geven aan het publiek. Vandaar dus de
opvallend slechte cadrages, de akelige kleuren, de ongeïnspireerde regie in Love
Story.
Verstappen schrijft ook nog, en dat geldt helemaal voor Love Story: ‘De grootste
moeilijkheid lijkt overigens wel dat filmers hun gevoel voor timing verloren schijnen
te hebben. Televisie stelt compleet andere eisen aan timing (dosering van humor,
spanning, etc.) dan de bioscoop, dat wil zeggen, dan de oude bioscoop. Een groot
deel van het tegenwoordige publiek is misschien ingesteld op de timingscondities
zoals die van de buis geleerd zijn’. De oude cinema gebruikte een zeer uitgebreide
reeks instrumenten om een verhaal te brengen, om het betekenis en reliëf te geven.
Belangrijke elementen daarin waren découpage en timing, acteren en cadrages,
uitlichten en overgangen. Heel deze subtiele systematiek is overbodig geworden
en vervangen door andere spelregels. Die andere spelregels verwijzen onmiddellijk
8
naar de nieuwe maatschappelijke functie van film , want andere spelregels betekent:
andere cinema, een ander bedrijf, een ander publiek.

5
6

7
8

Goodbye Columbus, USA, 1969. Zie Eric De Kuyper, in Streven, april 1970. Love Story kan
overigens doorgaan voor een variatie op en verbetering van Goodbye Columbus.
Belangrijke informatie in Time, 11 januari 1971. Daarin staat een special section onder de
titel: ‘The Return to Romance’. Rond dezelfde tijd had in Frankrijk Mourir d'aimer een soortgelijk
succes. In L'Express van 15-21 februari schreef men daarover een dossier: ‘Ce qui fait pleurer
la France’.
Vrij Nederland, 12 juni 1971.
Zie mijn bijdrage vorige maand in Streven.
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Andere spelregels: bijvoorbeeld de kapitale functie van muziek in de films van de
laatste jaren. Howard Minsky: ‘I sometimes think that music is more important than
9
a star. It sets a mood, it needs no dubbing, it is universal’ . Ennio Morricone,
componist van de Italiaanse westerns (en van vele ‘jonge’ Italiaanse films) heeft
meer gedaan dan wie ook om de moderne film opnieuw te definiëren en te
herstructureren. Zijn muziek is zo krachtig, nadrukkelijk en expressief, dat films niet
meer begeleid worden door muziek, maar dat men muziek hoort met plaatjes erbij,
plaatjes die men dan invult volgens de sfeer van de muziek. De logica van zijn
film-composities verhief trouwens de gehele soundtrack tot een expressionistisch
instrument in plaats van de realistische aanvulling van het beeld zoals het vroeger
was. Stoorgeluiden worden uitgeveegd, er zitten close-ups in de soundtrack, geluiden
die een exclusieve aandacht krijgen. Ook de dialogen bogen door en veranderden
onder druk van Morricone's muziek: spreken wordt geluiden produceren met
expressieve kwaliteiten, eerder dan betekenissen overdragen. Clichés doen het
prachtig, want dat is taalgebruik waar klankwaarde, betekeniswaarde en
betekenisconnotaties samen moeiteloos geëxploiteerd kunnen worden.
Francis Lai heeft in Love Story niet zoveel armslag gekregen, maar de invloeden
zijn er. Zijn composities komen niet uit de expressieve school, maar horen thuis in
het klassieke repertoire. Hier is de keuze van klankkleur, van compositorische
karakteristieken en muziektaal het belangrijkste; de partituur is niet méér dan een
invuloefening. Samen met een componist als Maurice Jarre zit Lai in de
tegenovergestelde school als die van Morricone. Morricone herwerkt, herformuleert,
maakt een synthese van muzikale invloeden (denk b.v. aan de soundtrack van
Queimada van Pontecorvo). Lai en Jarre kopiëren; zij maken muziek in neo- en
pseudo-stijlen. Niet de muzikale creatie is belangrijk, wel de keuze van de muziektaal:
pseudoklassiek of pseudoromantiek. Die muziektaal staat voor een ideologie, voor
een bepaalde emotionaliteit. Maar de ideologische connotaties van pseudo-Mozart
zijn afhankelijk van de betekenis die Mozart op een bepaald ogenblik heeft voor het
publiek, van zijn plaats in de muzikale mode. De soundtrack is afhankelijk van de
muzikale smaak van het publiek op een bepaald moment.
6
Timing, découpage en visualisering zijn in film en televisie naar de achtergrond
verschoven ten voordele van een soort muzikale opeenvolging van

9

The Guardian, 9 februari 1971.
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dramatische momenten. De kleur en de aard van elk moment zijn duidelijk en expliciet
gesteld. Van de toeschouwer van het televisiefeuilleton mag men geen al te grote
aandachtsconcentratie verwachten. Thuis, in zijn huiskamer, is hij altijd een
verstrooide en makkelijk af te leiden toeschouwer. Zo is Love Story een opeenvolging
van heldere, eenduidige sequensen die nooit twee of meer betekenissen tegelijk
hebben. De opeenvolging is elementair en makkelijk te volgen. Het aantal personages
is beperkt en ze zijn duidelijk van elkaar onderscheiden. De combinatie van een
rijke en een arme familie is niet alleen emotioneel aantrekkelijk, maar maakt het
volgen van het verhaal ook makkelijker: niemand die de harde, fraai geklede en
vermoeide Ray Milland - overigens in een prachtige bijrol - zal verwarren met de
zoete, zwakke en wakkere John Marley.
Dat alles leidt tot de opbouw van televisieseries en films volgens de formule van
10
de ‘Hoogst Hevige Situatie’, zoals Nico Scheepmaker ze noemde . ‘Dag in dag uit
zien we mensen bezig die in situaties verzeild raken waar wij nu nooit eens in verzeild
raken (...). Al die serie-mensen leven in één constante, turbulente maalstroom (...).
Het gewone van ons leven wordt verhevigd in het turbulente van dat TV-leven’. Nu
wordt hiermee niet zoveel bijzonders geponeerd. Om het even welke gelijksoortige
filmproduktie uit de jaren dertig-veertig werkt met simplificaties en Hoogst Hevige
Situaties. Als voorbeeld een film van Clarence Brown: The Rains Came van 1939.
In de intrigue zitten: Indië en het Britse kolonialisme, rijkelui tegenover armoede,
maharadja's, extreme zelfopoffering, de bekering van de beroepsverleider, een
natuurramp, een daaropvolgende epidemie, enz.. Verhevigde situaties zijn niet het
monopolie van televisie-series; het is de motor van de gehele ontspanningsindustrie.
Dat heeft trouwens steeds het argument gegeven aan cultuurpessimisten die het
fantaisistische en overdrevene in de ontspanningsindustrie aanklaagden: ‘het heeft
niets te maken met het echte leven’, zei men dan.
7
Er zijn teksten die je zonder moeite in een druk station kunt lezen, andere teksten
kun je alleen maar verwerken onder ideale omstandigheden: stilte, tijd en met potlood
en papier naast je. De eerste tekst mobiliseert weinig gedifferentieerde kennis,
mobiliseert elementaire emotionele mechanismen, die je bijna zonder inspanning
vanzelf door de tekst heen stuwen. (Het zijn verhalen waarvan je graag het einde
kent). De tweede tekst mobiliseert verschillende kennis-niveaus en verloopt niet
volgens primaire, emotionele mechanismen; het is b.v. een anti-romantisch verhaal
dat je emotionele
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Vrij Nederland, 17 april 1971.
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verwachtingen in de war stuurt. In beide teksten investeert de lezer aandacht,
ontcijferingsarbeid en emoties. De bevrediging verloopt volgens verschillende
patronen: onmiddellijk in het geval van het rechttoe-rechtaan verhaal, via
verschillende niveaus en pas na verwerking in de meer complexe tekst.
Het gaat net zo met film en met televisie. Er bestaan verschillende ‘psychologische
afstanden’ tegenover films. De aard van de emoties die je moet investeren, de aard
van de aandacht, de complexiteit van het identificatiemechanisme, kunnen ver uit
elkaar liggen.
De oude cinema speculeerde op verrassingen en complexiteit. Een karakter werd
uitgebouwd, een sociale of existentiële situatie kreeg volle aandacht, de
wisselwerking tussen personage en omgeving werd subtiel en veelzijdig uitgebouwd.
Té grote subtiliteit leidde tot onbegrip, maar te grove vereenvoudiging werd ook niet
geaccepteerd door het publiek. Hoe dan ook, op dit niveau van dramatische en
literaire ontwikkelingen en constructies werkte de oude film. Op dit niveau vernieuwde
de oude film zichzelf. Het was de kern van zijn vitaliteit. Economie van middelen en
maximale exploitatie van die middelen waren de regel. Betekenissen en connotaties
werden in elkaar geschoven, zodat elk shot, elke sequens een maximum aan
gegevens doorgaf. Overbodige elementen kwamen niet voor. Niet zonder reden
kunnen de films van auteurs geanalyseerd worden tot hun kleinste details, die
allemaal thuishoren in een (onbewuste en intuïtieve) systematiek.
De manier waarop films in die tijd werden gemaakt zal hier wel een belangrijke
factor zijn geweest. Het was meestal studio-werk; alle details moesten gemaakt
worden, men moest eraan denken en ze laten uitvoeren. De ontwikkeling van genres
met vastomlijnde regels, de ver doorgetrokken arbeidsverdeling, de harde
concurrentie tussen bedrijven om de gunsten van één en hetzelfde publiek met
duidelijk bekende voorkeuren, bepaalden het niveau waarop arbeid werd ingezet
en waarop het publiek inspeelde.
8
De nieuwe film speculeert niet op verrassingen en complexiteit, maar op directe
herkenning en identificatie. Een minimum aan emotionele investering en aandacht
bij de toeschouwer om een maximum aan identificatie en sensatie te verkrijgen.
Ook hier natuurlijk moet gewenning tegengegaan worden en moet herhaling worden
voorkomen door vernieuwing. Clichés moeten omgekeerd worden tot anti-clichés.
Scheepmaker noemt een aantal anti-clichés uit Love Story: het begrip tussen
vader en zoon komt er niet, ook niet aan het einde van de film; het vloeken van
Jennifer, de hele film door; de onaardige koppigheid van
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Oliver tegenover zijn vader; de constante agressieve toon van Jennifer tegenover
Oliver (ook al is het speelse agressiviteit); de spontaneïteit waarmee agnosticisme
erkend wordt en waarmee men voor het huwelijk seks heeft met elkaar. Tenslotte
heb je nog de knappe necrofiele trekjes in de film. Het opmerkelijke is echter dat
deze anti-clichés nauwelijks meer reliëf geven aan de film. Het prikkelt misschien
de nieuwsgierigheid, het vernieuwt het cliché. Maar het anti-cliché haalt de film niet
uit zijn eenduidigheid. Het anti-cliché voegt niets nieuws toe. Het doorbreekt geen
reactiepatronen bij het publiek, het legt geen commentaar en ironie naast het
oorspronkelijke cliché.
De zelfvernieuwing in deze films speelt zich niet af op het niveau van
betekenis-verschuiving. In de oude cinema werden ook clichés gebruikt en
doorbroken, maar dat proces werd beheerst door betekenis. In Love Story niet, daar
worden ook de anti-clichés omlaaggedrukt tot een niveau van onmiddelijke
begrijpelijkheid. Het anti-cliché heeft geen invloed op het geheel: de koppigheid van
Oliver of de necrofiele trekjes springen niet terug naar de totaliteit van de film, om
die te doordringen. Het blijven elementen opgesloten in en beperkt tot zichzelf.
De nieuwe produktie- en realisatietechnieken verklaren een ander aspect van
deze films: de grote hoeveelheid visuele en dramatische ‘ruis’. Er zitten heel veel
pleonastische elementen in de film, aanzetjes tot situaties en personages die
nauwelijks of helemaal niet worden uitgewerkt. Studiowerk, een uitgewerkt scenario,
permanente controle, een ijzeren produktie-planning, het werkte vroeger allemaal
de improvisatie tegen. Nu werkt men losser en men concentreert zich rond een
emotioneel geladen duidelijke (cliché)-scène, net alsof het een theater-scène betrof.
Vroeger bouwde men met licht en decor, dialoog en acteurs een scène op; nu gaat
men uit van een scène, vult die in met de voorhanden middelen en vertrouwt verder
op de kracht van het gegeven. Filmwerk neemt de slechte gewoonten van
televisieprodukties over.
Moderne films zijn eenduidige films, expliciete films zonder ambiguïteit. Het zijn
film-objecten, dingen die je passief consumeert, omdat ze op zo'n laag
bewustzijnsniveau appelleren. Oude films waren film-processen, waar je aan
deelnam, waar je doorheen ging; en een ander mens werd.
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Aggiornamento en anti-communisme
Robert Hotz S.J.
Het aggiornamento van de katholieke kerk plaatst niet alleen haar eigen gelovigen
voor nieuwe vragen en problemen, maar ook de ongelovigen, in het bijzonder de
communisten. Juist dezen volgen met grote nauwlettendheid de nieuwste
ontwikkelingen op kerkelijk gebied. Zij zijn en voelen zich door het aggiornamento
uitgedaagd, want sommige van hun hardste verwijten aan de kerk hebben hun
fundament en daarmee ook hun effectiviteit verloren. Zo houdt de kerk zich vandaag
zeer actief bezig met sociale problemen en het in 't algemeen gedane verwijt dat
de officiële mannen van de kerk enkel en alleen handlangers van de rijken en de
uitbuiters zijn, kan vandaag, gezien de talrijke sociaal-kritische uitlatingen uit de
rijen van de kerkelijke hiërarchie, ook niet meer worden gehandhaafd. Het beeld
van de kerk is veranderd en dit dwingt de communisten tot een nieuwe
positiebepaling. Zij moeten de veranderingen in de kerk vanuit hun eigen positie
opnieuw beoordelen. Verdient het sociale engagement van de kerk een positieve
waardering, en zo niet, waarom?
Een poging tot een dergelijke nieuwe beoordeling deed L.N. Velicovic in het
Sovjet-tijdschrift Voprosy filosofii (‘Vragen van de filosofie’), een tijdschrift dat in het
algemeen uitmunt door zeer serieuze artikelen van hoog niveau. De titel van het in
nr. 11/1970 verschenen artikel luidt: ‘Aggiornamento en anticommunisme’, waarmee
de inhoud al enigszins is aangegeven.

Positieve aspecten van de kerkelijke vernieuwing
‘Het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) was een belangrijke mijlpaal op de weg
naar de verwerkelijking van de door paus Joannes XXIII aangegeven koers naar
het “aggiornamento”, naar de vernieuwing en aanpassing van het katholicisme aan
de eisen van de moderne tijd’. Aldus begint L.N. Velicovic zijn uiteenzettingen. Hij
vindt dat het aggiornamento van de kerk sinds het concilie vooral op drie punten
zichtbaar werd. Hij schrijft: - ‘Het aggiornamento in de ideologie en de politiek van
de katholieke kerk kwam vooral tot uiting in haar gewijzigde behandeling van een
reeks
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belangrijke problemen van sociaal-politieke aard, in het bijzonder van het probleem
van oorlog en vrede. Ondanks al zijn inconsequenties dient het pacifisme van de
katholieke kerk, zoals het in officiële documenten, b.v. in de Pastorale Constitutie
over de kerk in de wereld van vandaag en in bekendmakingen van kerkelijke
gezagsdragers werd vastgelegd, objectief gezien de zaak van de vrede’.
- ‘Het aggiornamento kwam ook heel duidelijk tot uiting in enkele veranderingen
in de houding van de kerk ten opzichte van de nationale bevrijdingsbeweging van
de volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika’. De auteur verwijst in dit verband
naar een reeks documenten die het kolonialisme veroordelen en uitdrukking geven
aan de bezorgdheid over de economische verhoudingen in de derde wereld.
Bijzonder kenmerkend noemt Velicovic de pauselijke encycliek ‘Populorum
progressio’ van maart 1967.
Maar vooral aan het volgende punt kent hij de grootste betekenis toe: - ‘Een van
de duidelijkste uitingen van het ideologische en politieke aggiornamento was de
zich in de leidende kringen van de katholieke kerk ontwikkelende realistische aanpak
van de beoordeling van de socialistische wereld, van de internationale
communistische beweging, alsook de erkenning van het feit dat er in de wereld twee
tegengestelde sociale systemen bestaan. De oude door de katholieke kerk gevolgde
lijn ten aanzien van haar instelling tegenover de communistische partijen en de
socialistische landen, waarvan de essentie bestond in open vijandschap tegenover
het communisme en in de excommunicatie van zijn aanhangers, leed volledig
schipbreuk. De kerk die in zo'n beminnelijke eensgezindheid met de andere
reactionaire krachten samenwerkte, was niet in staat de groeiende invloed van de
communistische ideeën op de brede werkende massa, waaronder zich ook gelovigen
bevinden, te verhinderen’.

Aggiornamento alleen maar tactiek?
Volgens Velicovic is het aan geen twijfel onderhevig dat de kerk alleen maar onder
de dwang der omstandigheden overging tot het aannemen van een nieuwe houding
tegenover het communisme. Hierbij uit hij al twijfels aan de oprechtheid van deze
houding. ‘De ideologen van het katholieke aggiornamento streven ernaar een uiterst
soepele tactiek in de betrekkingen tot het communisme uit te werken, gebaseerd
op de scheiding tussen het communisme als ideologie en het communisme als
politieke beweging, waaraan de katholieken kunnen deelnemen. De nieuwe lijn met
betrekking tot het communisme werd door paus Joannes XXIII geformuleerd in zijn
encycliek ‘Pacem in terris’ (‘Vrede in de wereld’), die in april 1963 ver-
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scheen. Dit pauselijk document haalde als 't ware een streep door de
anticommunistische decreten van het Heilig Officie van 1949 en 1959, volgens welke
de communisten en ook de katholieken die communistische lectuur lezen en
verspreiden, werden geëxcommuniceerd. De officiële kerk zag af van de traditionele
anathema's, voorzover die geen uitwerking meer hadden. In de wereld van vandaag
vinden dialogen tussen katholieken en marxisten steeds veelvuldiger plaats.
Aanhangers van het aggiornamento zijn de linkse groepen van leken en ook van
priesters die in de katholieke kerk werkzaam zijn’.
Volgens de opvatting van onze Sovjetauteur werden deze groeperingen vooral
actief in Zuid-Amerika en in Spanje. De veranderingen die sinds het tweede Vaticaans
Concilie binnen de katholieke kerk vast te stellen zijn, schrijft Velicovic toe aan een
verandering in het spel van krachten van de moderne wereld, aan de ineenstorting
van de imperialistische koloniale systemen en de ontwikkeling van de
wetenschappelijk-technische revolutie. ‘Een niet geringe rol bij de gewijzigde aanpak
door de kerk van de sociaal-politieke problemen speelde ook de druk van de massa
der gelovigen die hun ontevredenheid over de reactionaire instelling van de kerkelijke
leiders steeds actiever tot uitdrukking bracht’.

De tegenstanders van de kerkelijke vernieuwing
L.N. Velicovic wijst er vervolgens op dat de lijn van het aggiornamento nog vandaag
binnen de kerk tegenstanders vindt, die naar zijn opvatting vooral bij de romeinse
curie een sterke positie innemen. De strijd tussen ‘vernieuwers’ en ‘traditionalisten’
krijgt volgens onze auteur een bijzonder reliëf in de verhouding tot het communisme.
Er bestaat, zo schrijft hij, in de katholieke kerk nog altijd een buitengewoon sterke
vleugel die de meest harde lijn in de verhouding tegenover het communisme volgt
en dit betekent dat het katholieke anticommunisme nog bij lange na niet tot het
verleden behoort.
‘Het klerikale anticommunisme in zijn katholieke schakering speelt nog altijd een
zeer essentiële rol in het systeem van het moderne anticommunisme’, beweert
Velicovic en hij motiveert dit met de strijd van de beide sociale systemen
(communisme en kapitalisme) om hart en verstand, om wereldbeschouwing en
bewustzijn van de mensen. ‘De plaats van het klerikale anticommunisme in de
ideologische strijd wordt bepaald door de ruime mogelijkheid waarover het bij het
manipuleren van de massa's beschikt die nog gevangenen van de godsdienst zijn
en die ondanks de ernstige crisis van het klerikalisme nog altijd ontelbare miljoenen
tellen. De godsdienst wordt als een ideologisch wapen in de strijd tegen het com-

Streven. Jaargang 24

1188
munisme gebruikt. Bovendien beschikt in het bijzonder de katholieke kerk bij de
opbouw van haar godsdienstige organisaties over een machtig apparaat van
geestelijken en leken-activisten, die de massa der gelovigen onder controle houden.
Er bestaat ook een groot aantal wereldlijke organisaties die onder godsdienstige
vlag varen en ook massamedia die voor een desbetreffende beïnvloeding van de
bevolking gebruikt worden.
Het karakteristieke van het klerikale anticommunisme bestaat vooral hierin dat
het optreedt onder het vaandel van redding van het christendom en in het bijzonder
van de godsdienst. De verhouding tot de godsdienst wordt nl. ook door de
anticommunisten als het belangrijkste vraagstuk in de strijd van beide sociale
systemen naar voren geschoven. Het klerikale anticommunisme speculeert op de
religieuze gevoelens van de gelovigen, doordat het bij hen angst voor het
communisme wakker roept, dat, naar wordt beweerd, de godsdienst vervolgt en de
gewetensvrijheid ontkent’.
De vervalsing van de situatie van godsdienst en kerk in de socialistische staten,
alsook het verdraaien van de politiek van de communistische partij van de USSR
en van de andere socialistische partijen is, aldus Velicovic, een typisch sjabloon
van het klerikale anticommunisme. Schrijver stelt voor zulke verdraaiingen zowel
de traditionalisten als ook de aanhangers van het aggiornamento verantwoordelijk.
Volgens hem probeerden de klerikale critici van het communisme aan te tonen dat
de marxistische theorie over het afsterven van de godsdienst in de praktijk niet is
opgegaan. Daartegenover legt Velicovic er de nadruk op dat de ‘klassieken van het
Marxisme’ alleen maar hebben gezegd dat de godsdienst verdwijnt in de mate
waarin het socialisme in een land wordt gerealiseerd. ‘De schreeuwerige burgerlijke
propaganda met betrekking tot de situatie van godsdienst en kerk beoogt het
marxistische atheïsme en de successen van de atheïstische opvoeding in de USSR
zwart te maken. Het doel van deze propaganda is te bewijzen dat het zich afkeren
van de werkende massa van de godsdienst slechts het resultaat is van de
administratieve druk door de organen van de Sovjetmacht’.
Onze auteur vindt hiervoor een andere motivering: ‘Het zich afkeren van de
godsdienst door onze arbeidende bevolking, het overwinnen van de religieuze
vooroordelen en van het bijgeloof door een groot deel ervan en de verandering van
de USSR in een land van massa-atheïsme, dit alles is het resultaat van de
diepgaande veranderingen in de sociaal-economische verhoudingen, van de volledige
en definitieve overwinning van het socialisme.
De religieuze problematiek in de anticommunistische propaganda vervult een
bepaalde ideologische functie - de aandacht van de gelovigen in de kapitalistische
landen te richten op een vraagstuk dat in elk geval hun
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belangstelling moet hebben, nl. op de vraag naar de situatie van godsdienst en kerk
in de socialistische landen, en wel met de bedoeling om door middel van vervalsing
van de politiek van de communistische en arbeiderspartijen de gelovigen ontvankelijk
te maken voor de anticommunistische propaganda. Daarom betekent de koers van
het ‘aggiornamento’ volstrekt niet dat zijn ideologen afwijken van het
anticommunisme. Het gaat veeleer om een nieuwe taktiek en om het zoeken naar
nieuwe wegen tot bestrijding van het communisme’.
Men mag gevoeglijk de vraag stellen of Velicovic de godsdienstige belangstelling
in het Westen niet overschat. Vast staat in elk geval dat de kerkvervolgingen waar
onze auteur zo gemakkelijk overheen stapt, nauwelijks te eniger tijd de nodige
weerklank hebben gevonden.

Katholieken maken gemene zaak met het revisionisme
Dat het aggiornamento van de katholieke kerk slechts een nieuwe taktiek is om het
communisme te bestrijden, meent Velicovic te kunnen aflezen uit de zich
ontwikkelende dialoog tussen christenen en ‘revisionisten’.
‘In de laatste jaren valt de tendens te constateren van toenadering tussen
vernieuwers en revisionisten. Deze toenadering vindt plaats op het
gemeenschappelijke terrein van de strijd tegen het Marxisme. De ideologen van de
vernieuwing zien in de revisionisten hun bondgenoten, die de invoering van een
gewijzigde religieuze ideologie bij de massa's begunstigen.
De ideologen van de godsdienstige vernieuwing delen de opvatting van de
revisionisten die naar een marxisme zoeken waarvan de essentie bestaat in de
afwijzing van de grondslagen van de marxistische theorie over de godsdienst, in
het bijzonder van de beroemde formule van Marx: ‘de godsdienst is opium voor het
volk’. Uitgaande van een anti-marxistische interpretatie van het vernieuwingsproces
in het moderne katholicisme en van de waardering daarvan als teken van het
ontstaan van een nieuwe religie die fundamenteel verschilt van de traditionele, acht
b.v. Garaudy het volstrekt noodzakelijk de marxistische leer aangaande de
godsdienst opnieuw te onderzoeken. In zijn verklaring op de internationale ontmoeting
van christenen en marxisten te Salzburg in 1965 zei Garaudy: ‘Het nadenken over
de veranderingen die zich in de huidige tijd in het christelijk bewustzijn voltrekken,
noodzaakt vandaag het marxisme zijn positie tegenover de godsdienst in de geest
van de tijd te herzien’.
Volgens de opvatting van Garaudy formuleerde Marx zijn stelling in het jaar 1843,
toen hij nog onder de invloed van Feuerbach stond. Later zouden Marx en Engels
de godsdienst niet meer in de zin van de antropologie van Feuerbach hebben
beoordeeld’.
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L.N. Velicovic wijst de voorstelling van Garaudy af dat de godsdienst geen opium
is geweest, maar het ferment dat een revolutionaire beweging pas mogelijk heeft
gemaakt. Het zou een revisionistische opvatting zijn, wanneer wordt beweerd dat
er in onze tijd twee revolutionaire ideologieën bestaan die ten grondslag liggen aan
de bevrijdingsstrijd der arbeiders: het marxisme en het christendom.
In dit verband komt onze auteur ook te spreken over Helder Camara, de
aartsbisschop van Recife, die hij beschuldigt van solidariteit met die revisionisten
die de formule ‘godsdienst is opium voor het volk’ niet meer van toepassing achten
op de huidige godsdienst, zoals b.v. Roger Garaudy. ‘Volgens de opvatting van
Helder Camara’, aldus Velicovic, ‘was het ten tijde van Marx mogelijk de godsdienst
zo te waarderen, vandaag daarentegen is hij geen ‘opium’ meer. Helder Camara
roept de geestelijkheid en de gelovigen op zich niet langer te beperken tot preken,
maar te handelen, opdat aan niemand meer reden wordt gegeven de godsdienst
te beschouwen als ‘opium’ voor het volk. Het is typerend dat Helder Camara tegen
zijn overtuiging in genoodzaakt wordt te erkennen dat de godsdienst ‘opium voor
het volk’ blijft en dat die alleen als gevolg van vernieuwing in de kerk en van meer
actieve deelname aan het sociale leven ophoudt dat te zijn. In een reeks uitlatingen
van priesters in Brazilië en andere Latijnsamerikaanse landen die kritiek uitoefenen
op de politiek van de kerkelijke hiërarchie, werd onderstreept dat het meedoen van
de kerk aan de uitbuiting van de arbeiders de door Marx gegeven karakteristiek van
de godsdienst bevestigt. Helder Camara strijdt voor het tot stand komen van een
godsdienst die gezuiverd is van de reactionaire kenmerken van het verleden en die
in staat is een factor tot sociale vooruitgang te zijn’.
Onze Sovjetschrijver bevestigt hiermee dat Helder Camara's opvattingen een
progressief karakter hebben en hij noteert met welgevallen het optreden van de
aartsbisschop tegen het Amerikaanse monopolie en zijn steun aan de
‘anti-imperialistische strijd’. Tegelijkertijd beschuldigt hij hem echter ook van
inconsequentie, omdat hij zich niet zou hebben kunnen losmaken ‘van de door de
anticommunistische propaganda ingegeven opvattingen over de Sovjet-Unie en
haar buitenlandse politiek’. Bovendien verwijt hij de aartsbisschop revisionistische
opvattingen te huldigen en zijn strijd te verzwakken door bij tijd en wijle anti-sovjet
geluiden te laten horen.
Het is duidelijk dat een man als Helder Camara niet zo goed past in de
communistische gedachtengang. Zo goed als hij nl. beantwoordt aan de momentele
Sovjetlijn, zo weinig doet hij dat met betrekking tot de ideologische uitgangspunten
daarvan. Dit plaatst de communisten natuurlijk voor een pijnlijk dilemma. De oplossing
van Velicovic luidt: ‘Terwijl de marxisten kritiek uitoefenen op het klerikale
anticommunisme, maken zij
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onderscheid tussen anticommunisten en niet-marxisten, tussen niet-communisten
en anti-communisten. De marxisten komen, terwijl zij strijd voeren tegen het
anticommunisme in al zijn variëteiten en misvormingen, op voor samenwerking en
eenheid van actie met hen die tegen het imperialisme en kolonialisme alsook vóór
stabilisering van de vrede strijden’.
Volgens Velicovic richt het klerikale anticommunisme zijn inspanningen op de
desintegratie van de internationale communistische beweging. Hij staaft deze
bewering als volgt:
‘Reeds in het jaar 1961 schreef de jezuiet Floridi in het tijdschrift “Civiltà Cattolica”
dat hij het noodzakelijk vond het proces van de ideologische ontbinding van het
communisme te verdiepen en te bespoedigen... In zijn karakteristiek van het moderne
revisionisme richt de consultor van het secretariaat voor de ongelovigen, Giulio
Girardi, zijn speciale aandacht op de nieuwe conceptie van het christendom en de
godsdienst zoals die wordt voorgesteld door de revisionisten, op hun afwijken van
de z.g. marxistische orthodoxie en op hun streven het marxisme te wijzigen in een
open filosofie. Sommige marxisten van de landen van het westen, schreef Girardi,
houden op met in de godsdienst alleen maar een regressief element te zien. Er
bestaan ook andere afwijkingen van het orthodoxe marxisme. Girardi uitte de hoop
dat als resultaat van een inwendige reconstructie de marxistische ideologie zich
uiteindelijk zal bevrijden van de axiologische concurrentie met het christendom en
dat het marxisme dan zal veranderen in een puur naturalistische en humanistische
doctrine, die niet langer de ontkenning van God als eis zal stellen en zijn atheïstische
instelling zal verliezen’. Zulk een voorstelling van zaken kan natuurlijk niet naar de
zin zijn van onze communistische auteur, hij komt dan ook tot de slotsom: ‘De
ideologen van het klerikale anticommunisme proberen de dialoog tussen marxisten
en christenen voor hun doeleinden te gebruiken’. Een echte dialoog (in
communistische zin) ziet hij pas daar gerealiseerd waar deze plaats vindt tussen
orthodoxe communisten en katholieken, zo mogelijk ondanks het verzet van de
kerkelijke hiërarchie.

De echte dialoog volgens communistische visie
‘De dialoog tussen marxisten en katholieken is realiteit geworden. In weerwil van
het verzet van de kerkelijke hiërarchie hebben zeer vruchtbare ontmoetingen van
marxisten en christenen plaats gevonden in Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk,
Engeland en de USA, die een versterkte samenwerking van communisten met brede
kringen van democratische gelovigen hebben bevorderd.... Dit getuigt van een
groeiende populariteit van de communistische partij bij de katholieke massa's. Zij
zien in de communis-
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ten de meest consequente voorvechters van de levensbelangen van het volk’.
De kerkelijke leiding zou het streven van de gelovigen uit de werkende klasse
niet meer hebben kunnen negeren. Daarom zou - aldus Velicovic - het Tweede
Vaticaans Concilie de noodzakelijkheid van een dialoog met de ongelovigen hebben
erkend in de Pastorale Constitutie ‘Over de kerk in de wereld van vandaag’.
Tegelijkertijd wijst hij waarschuwend op de moeilijkheden van zulk een dialoog.
‘De dialoog tussen marxisten en katholieken is een gecompliceerd ideologisch
en politiek verschijnsel. Daaraan nemen vertegenwoordigers van twee tegengestelde
wereldbeschouwingen deel, de marxistische en de godsdienstige. De communistische
partijen zijn gekant tegen ieder ideologisch compromis. Terwijl zij een dialoog voeren
met de christenen, zijn de marxisten er op uit te beletten dat de op grond van hun
verhouding tot godsdienst en kerk bestaande scheiding tussen de leden van
eenzelfde samenleving door de reactionaire kringen wordt benut voor het
aanwakkeren van een politieke strijd van gelovigen met atheïsten. Zij zijn van mening
dat de verschillende wereldbeschouwingen geen belemmeringen zouden moeten
zijn voor de samenwerking van gelovigen en ongelovigen in de strijd voor vrede,
democratie en sociale vooruitgang, en dat de beslissende factor veeleer de sociale
en politieke positie is en niet de instelling ten opzichte van de godsdienst’.
Velicovic legt er de nadruk op dat men in het oog moet houden dat het merendeel
van de katholieke theologen het streven en de verwachtingen van de gelovigen ten
aanzien van een gemeenschappelijke strijd met de communisten niet deelt en dat
het Vaticaan met behulp van de dialoog alleen maar zijn eigen positie wil versterken
en de communistische beweging wil infiltreren en verzwakken. Ook aan de activiteiten
van de ‘Paulusgesellschaft’ worden soortgelijke doeleinden toegeschreven.
Uit vrees dat de dialoog met de christenen tot ongewenste resultaten zou kunnen
leiden, achtte de internationale conferentie van de communistische en
arbeiders-partijen die in 1969 plaats vond, het zelfs noodzakelijk een
gemeenschappelijk standpunt uit te werken.
‘In bepaalde landen ontwikkelt zich een samenwerking en een gemeenschappelijke
actie van de communisten met de brede democratische massa's van katholieken
en gelovigen van andere religies. De onderlinge dialoog over problemen als oorlog
en vrede, kapitalisme en socialisme, neokolonialisme en ontwikkelingslanden kreeg
grote betekenis. De gemeenschappelijke acties tegen het imperialisme en vóór
democratie en socialisme zijn bijzonder actueel. De communisten zijn ervan overtuigd
dat juist langs deze weg, de weg van brede contacten en van gemeenschappelijk
optreden
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in het openbaar, de massa der gelovigen tot een actieve macht wordt in de
anti-imperialistische strijd en in de diepgaande maatschappelijke veranderingen’.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de communisten slechts dat als
‘echte’ dialoog beschouwen, wat hun eigen doeleinden dient. Deze indruk wordt
nog versterkt, wanneer men in de slotzin van het artikel van L.N. Velicovic leest:
‘De gemeenschappelijke acties van communisten en katholieken tegen het
imperialisme en vóór democratie en socialisme verstoren de plannen van de
reactionaire ideologen om de godsdienst voor hun anticommunistische activiteiten
te gebruiken’.
In dit opzicht mag men het artikel van L.N. Velikovic in het tijdschrift Voprosy
filosofii alleszins als zeer verhelderend beschouwen.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Nato
De voorjaarszitting van de NATO-ministerraad werd op 3 en 4 juni j.l. gehouden te
Lissabon. Tegen de plaats van bijeenkomst werd van verschillende zijden
geprotesteerd; de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid zag er een provocatie van
Afrika in, terwijl de Scandinavische leden van de NATO, Noorwegen en Denemarken,
en talrijke actiegroepen in diverse landen het beschouwden als een steunverlenen
aan het koloniale optreden van Portugal in zijn Afrikaanse ‘gewesten’. Tijdens de
bijeenkomst leidde dit tot een directe en scherpe aanval van de Noorse minister handelend in opdracht van zijn parlement - zowel op de koloniale politiek van Portugal
als op het dictatoriale optreden van de Griekse junta, welke beide landen daarmee
in strijd handelen met de beginselen van de Verenigde Naties en waarmee speciaal
Portugal het prestige van de NATO in Afrika aantast. Volgens de secretaris-generaal,
Manlio Brosio, was het optreden van Noorwegen niet op zijn plaats.
Dacht men aanvankelijk aan een routine-bijeenkomst, waarop als belangrijkste
agendapunt de vervanging van Brosio door de Nederlandse ex-minister van
buitenlandse zaken, Luns, aan de orde kwam, geleidelijk aan werd het de laatste
maanden duidelijk, dat er belangrijker zaken zouden moeten worden besproken,
n.l. wederzijdse vermindering van strijdkrachten in Centraal-Europa en de mogelijk
dreigende eenzijdige vermindering van het Amerikaanse leger in Europa.
Reeds lang tracht Rusland tot betere betrekkingen te komen met het Westen en
wel om verschillende redenen. De mogelijke verbetering in de verstandhouding
tussen Peking en Washington, ingeluid door de ping-pong-diplomatie, maakt Moskou
bezorgd; verbetering van de verstandhouding met het Westen zou het de kans
geven meer troepen aan de Chinese grens te plaatsen. De geweldige last voor de
Russische economie om zowel in West als in Oost een grote troepenmacht op de
been te houden is voor Moskou langzamerhand ondraaglijk geworden; bovendien
ziet het de kans om door een détente de militaire band tussen Europa en de
Verenigde Staten losser te maken, terwijl men tenslotte in Bonn vreest, dat
besprekingen tussen NATO-landen en die van het Pact van Warschau door de
Sovjet-Unie alleen maar gewenst worden om de DDR aan een internationale
conferentie met Westelijke mogendheden te
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laten deelnemen en daarmee de staatsrechterlijke erkenning van dit land tot een
feit te maken.
Hoewel reeds de Noordatlantische Assemblée, in november van het vorig jaar
bijeen in Den Haag, aanbeval, dat de Nato-landen en die van het Warschaupact
met de neutrale en niet-gebonden landen van Europa zouden beginnen met een
multi-laterale voorbereiding van een veiligheidsconferentie en dat men zou blijven
zoeken naar de mogelijkheid van wederzijdse vermindering van de strijdkrachten
van Oost en West, had men blijkbaar toch zo weinig vertrouwen in de oprechtheid
van Moskou, dat men in de praktijk weinig verder kwam dan vrome betuigingen van
genegen te zijn om er over te gaan praten.
Ook de reacties uit het Westen op de Sovjet-voorstellen, gedaan tijdens het 24e
partijcongres begin van dit jaar, bleven weifelend. Deze aarzeling was voor Brezjnev
aanleiding om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de staat Georgië in
Tiflis een rede te houden, waarin hij voorstelde op te houden met te polsen naar de
bedoelingen van de Sovjet-Unie, maar te gaan onderhandelen en zo alle gewenste
ophelderingen te verkrijgen.
Washington toonde zich spoedig bereid om op het voorstel in te gaan en deze
bereidwilligheid werd versterkt toen premier Kosygin in een gesprek met de
Canadese premier, Trudeau, de bereidwilligheid van de Sovjet-Unie om praktische
stappen te doen om te komen tot troepenvermindering nog eens verduidelijkte.
Tevens bleek dat de Sovjet-Unie de onderhandelingen hierover niet meer als een
onderdeel beschouwde van een Europese veiligheidsconferentie - die nu eenmaal
gebonden is aan een akkoord over de erg netelige kwestie rond Berlijn.
Mogelijk overdrijft Washington zijn optimisme over de houding van de Sovjet-Unie
in verband met het voorstel van de democratische senator Mansfield, kort na de
dollarcrisis begin mei gedaan, om de Amerikaanse troepensterkte in Europa voor
einde 1971 tot de helft te verminderen. Het komt in Nixons kraam te pas om Mansfield
er op te wijzen, dat het niet bijzonder tactisch is om, juist nu Rusland genegen is te
onderhandelen over vermindering van troepensterkte, zelf zonder enige Russische
tegenprestatie er toe over te gaan de Amerikaanse troepen in Europa te halveren.
Het voorstel werd in de Senaat verworpen met een stevige meerderheid en Nixon
kan nu zonder belemmeringen met de Sovjet-Unie gaan onderhandelen.
Het was dus zaak dat de NATO haar standpunt bepaalde, Een moeilijkheid was
de opvatting van Bonn, dat de kwestie van troepenvermindering onverbrekelijk
verbonden was met een oplossing voor Berlijn. Op de NATO-conferentie werd dit
standpunt door alle ministers gedeeld, maar werd tevens besloten om via bilaterale
contacten met de leden van het Warschaupact het juiste standpunt van de
Sovjet-Unie te achterhalen; ook werd in principe besloten te gaan onderhandelen
en daarom zo spoedig mogelijk te komen tot het bepalen van het eigen standpunt.
Er blijft twijfel; Engeland ziet vergroting van de mogelijkheid voor Rusland om politieke
pressie op Europa uit te oefenen en Bonn vreest vertraging van het overleg over
Berlijn. Aan de andere kant acht men het een goed teken, dat de Sovjet-Unie niet
alleen meer spreekt
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over het terugtrekken van vreemde troepen, maar ook over wederzijdse en
evenwichtige vermindering van alle troepen in Centraal-Europa.

Salt
Hadden de eerste drie ronden van de Strategie Arms Limitation Talks weinig
resultaat, de vierde van, deze beurtelings in Helsinki en Wenen gevoerde,
besprekingen leverde iets op van een ‘doorbraak’. In de Verenigde Staten twijfelde
Nixon er aan of de Sovjet-Unie inderdaad een beperking wenste of op een nieuwe
bewapeningswedloop uit was; verder was er meningsverschil over de vraag of er
een akkoord moest komen over beperking van offensieve en strategische wapens
(Verenigde Staten), of eerst over een beperking van de anti-raket-raketsystemen
(Sovjet-Unie). Zo dreigde er een impasse in de besprekingen. De boven reeds
genoemde verklaringen van Brezjnev en Kosygin over wederzijdse en evenwichtige
vermindering van troepen in Europa schijnen ook hier hun uitwerking te hebben
gehad en op 20 mei deelde Nixon mee, dat er een akkoord tot stand was gekomen
om afspraken te maken over beperking van de defensieve anti-raketsystemen en
over beperking van sommige offensieve strategische wapens.
Nixon gaf hoog op over dit resultaat en sprak over een nieuw tijdperk in de
betrekkingen tussen Oost en West, dat hiermee was ingeluid. Maar ook hier kan hij
dit hebben gedaan omdat hij een groot succes nodig had als wapen tegen het
bovengenoemde Mansfield-voorstel. Het is bovendien opmerkelijk, dat in Rusland
nauwelijks aandacht aan dit resultaat van de SALT-besprekingen in Wenen werd
besteed.

Nederland

Kabinetsformatie
Nog bijna drie weken heeft informateur Steenkamp in juni aan de voorbereiding van
een regering gedokterd. Vorderden de onderhandelingen begin juni nauwelijks, in
latere dagen werden zijn kansen op succes steeds geringer; door tegemoet te komen
aan het Verbond voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de Democratisch Socialisten
'70 (DS '70) wekte hij weer verzet op bij de confessionele gesprekspartners en een
ogenblik dreigde er een algehele mislukking.
Dit laatste was echter voor iedereen onaanvaardbaar. Natuurlijk stelden de vijf
gesprekspartners zich zo scherp mogelijk op en speelden zij een spelletje blufpoker
om ieder voor zich zo veel mogelijk winst te behalen, m.a.w. hun eigen program zo
ver mogelijk te verwezenlijken, maar van begin afaan wisten zij, dat er geen
aanvaardbaar alternatief aanwezig was. Een confessioneel minder-
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heidskabinet zou binnen niet al te lange tijd gemangeld worden tussen aanvallen
van de Partij van de Arbeid (PvdA), Democraten '66 (D '66) en de Politieke Partij
Radicalen (PPR) aan de ene en de kritiek van VVD en DS '70 aan de andere kant.
Dit zou leiden tot nieuwe verkiezingen, hetgeen voor de huidige met elkaar
onderhandelende vijf geen onverdeeld aanlokkelijk vooruitzicht is. Verstek laten
gaan en het schaduwkabinet de regering laten voeren, zou waarschijnlijk nog sneller
leiden tot kamerontbinding. De oude regeringscombinatie van confessionelen en
de VVD herstellen zou betekenen, dat alle ambulances in Nederland permanent
klaar zouden moeten staan om zieke leden van de regeringspartijen ijlings naar de
kamervergaderingen te brengen om dan nog het voortdurende gevaar te lopen, dat
alle andere partijen dezelfde stunt uithalen, waardoor de regering nog een nederlaag
zou moeten slikken, daar zij slechts over 74 zetels beschikt.
Steenkamp moest dus wel de steen der wijzen vinden; hij slaagde er in om de
partijen elkaar te doen vinden op ‘voorlopige’ bezuinigingen in de uitgaven en tot
het uiterste beperkte belastingverhogingen; in de loop van de kabinetsperiode - n.l.
wanneer de financieel-economische situatie zou verbeteren - zou er beslist moeten
worden over verruiming van de regeringsuitgaven en zou er alsnog iets terecht
kunnen komen van het confessionele program. Langzaam naderden de standpunten
elkaar; een van de moeilijkheden bleek nog de ontwikkelingshulp te zijn, waarbij de
confessionelen geen daling van het percentage wensten en in de tweede helft van
de kabinetsperiode zelfs een stijging; de VVD wenste niet boven 1% van het nationaal
inkomen uit te gaan en DS '70 wilde een bevriezing van het huidige peil en mogelijk
na 1973 een geringe verhoging. In alle punten speelde echter een belangrijke rol
het tot dan toe niet gepubliceerde bezuinigingsrapport van de commissie Nelissen,
die bezig was de uitgaven - beter de bezuinigingsmogelijkheden - voor 1972 en
volgende jaren te onderzoeken.
Nadat - tenslotte toch nog moeizaam - de laatste knopen waren doorgehakt, kon
Steenkamp zijn informatie afsluiten met een gesprek over de zetelverdeling binnen
het nieuwe kabinet, waarbij de Katholieke Volkspartij (KVP) zes, de Anti
Revolutionaire Partij (ARP) en de VVD ieder drie en de Christelijk Historische Unie
(CHU) en DS '70 ieder twee portefeuilles kregen toegewezen. Vervolgens was het
woord aan de fractieleider van de ARP, Biesheuvel, die met de formatie werd belast,
alhoewel er nog stemmen opgingen die meenden dat de KVP als grootste
regeringspartij de formateur zou moeten leveren en als zodanig ex-minister van
economische zaken, Nelissen, naar voren schoven. De heer Biesheuvel slaagde
er in een kleine veertien dagen in de samenstelling rond te krijgen.
Zowel het regeerakkoord als het daarop samengestelde kabinet hebben nogal
wat kritiek ondervonden. Het eerste is in talrijke opzichten nogal vaag en dus voor
verschillende uitleg vatbaar, zodat er volop ingebouwde bedreigingen van de
regeerkracht aanwezig zijn. De confessionelen zijn afgestapt van hun oorspronkelijk
gedurfde plannen tot belastingverhoging om problemen als woningbouw,
ontwikkelingshulp, milieubeheer e.d. grootscheeps aan te pakken en
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stapten over op bezuinigingen. Waarop bezuinigen? Akkoord op onnodige uitgaven,
maar als men onder bezuinigen verstaat temporiseren op eigenlijk reeds nu
noodzakelijke uitgaven, dan betekent het een verschuiven naar later en het scheppen
van een steeds grotere achterstand nu.
Ook de samenstelling van het kabinet werd niet onverdeeld enthousiast ontvangen.
Partij-politieke verlangens speelden weer een rol zowel bij de indeling in
departementen als bij de benoeming van personen. Kan dit nu echt niet anders?
Moest Onderwijs in tweeën gehakt worden ten behoeve van een ministersportefeuille
voor DS '70? Of de KVP-er Schmelzer een geschikte opvolger is voor Luns kunnen
wij in het midden laten, maar de VVD-er De Koster - die nu defensie gaat bemannen
- zat als staatssecretaris van buitenlandse zaken in het vorige kabinet in de
belangrijke EEG-onderhandelingen over de toetreding van Engeland.
Er zijn er nu al veel die Biesheuvel nauwelijks kans geven het twee jaar uit te
houden, laat staan een vierjarige periode vol te maken!
9-7-'71
J. Oomes

België
In juni stonden de politieke werkzaamheden nog roodgloeiend rond het communautair
pakket. Eens te meer dreigde de regering er het hachje bij in te schieten, maar na
de eerste week van juli bleek het gevaar toch weer geweken te zijn.
In diezelfde periode werden echter belangrijke politieke beslissingen genomen
inzake onderwijs. Een wetsontwerp over de vernieuwing van het secundair onderwijs
werd gestemd in de senaat en in behandeling genomen in de kamer, waar wij
verwachten dat het zonder moeilijkheden aanvaard zal worden. Bovendien werd
een begin gemaakt met de discussies over de herziening van het schoolpact.

Kritiek op het huidig onderwijs
Het onderwijs is sedert geruime tijd voorwerp geworden van fundamentele kritiek,
zowel inzake inhoud als structuur. Een gedeelte van die kritiek kan worden
samengevat in het verwijt dat het huidig onderwijs dwingend oriënteert naar een
bepaald mensbeeld, dat op zijn beurt afgestemd is op een gegeven maatschappelijk
systeem. In dit mensbeeld behoren individualisme en concurrentiegeest tot de
basishoudingen. Verder is het een klassiek argument geworden dat het onderwijs
de jonge mens voorbereidt op zijn inschakeling in een op produktie afgestemd
systeem. Daartegenover wordt gesteld dat het onderwijs noodzakelijk een kritische
functie moet vervullen tegenover de bestaande maatschappelijke structuren om
creativiteit en vernieuwing mogelijk te
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maken, terwijl het aan de jonge mensen de kans moet bieden een eigen
levensconcept te ontdekken.
Het tweede luik van de kritiek slaat op de tegenstelling tussen de kwantiteit aan
wetenschap die in onze tijd aanwezig is en de manier waarop het onderwijs
wetenschap bijbrengt alsof het geheel aan ‘weten’ tijdens de schoolse opleiding
verworven kan worden. Tevens kan het tot slogan geworden verwijt nog eens worden
vermeld, dat een gedeelte van het secundair onderwijs en vooral het hoger onderwijs
vakidioten vormt. Als alternatief wordt hier de noodzaak benadrukt van een algemene
vorming die voor iedereen het referentiepunt betekent voor zijn technische kennis,
terwijl anderzijds veel meer belang wordt gehecht aan het zelfstandig leren verwerven
van kennis dan aan de kennisoverdracht op zichzelf.
Als een derde element in de kritiek kan men erop wijzen dat democratisering van
het onderwijs tot nu toe bijna uitsluitend werd gezien als een verruiming van
toegangskansen tot een gegeven onderwijs, dat als zodanig echter van oudsher
opgevat werd als het vormen van de leidende maatschappelijke groep. Iedereen
opleiden tot elite, of iedereen de kans geven tot de elite toe te treden, kan nochtans
moeilijk als een democratiseringsproces gezien worden.
De nieuwe raamwet, die vermoedelijk nog voor het parlementair reces werd
goedgekeurd, heeft tot doel voor het secundair (Rijks)onderwijs structuren te
scheppen die een grondige vernieuwing mogelijk maken.

Het vernieuwd secundair onderwijs
In navolging van wat reeds langer in de ons omringende landen gaande is en vooral
geïnspireerd op de Engelse ‘comprehensive school’ (sinds de tweede wereldoorlog)
en de Zweedse ervaring (sinds 1951) is de kaderwet op het vernieuwd secundair
onderwijs (VSO) tot stand gekomen.
Deze wet, die de geleidelijke veralgemening van het VSO voorziet - evenwel
zonder dat dit concreet van het vrij gesubsidiëerd onderwijs zal worden afgedwongen
- schetst een vernieuwde structuur voor het middelbaar onderwijs. Twee principes
staan voorop: het uitstellen van de keuze van de studierichting en het associatief
beheer.
De samenhang van het technisch onderwijs met de middelbare humaniora wordt
verzekerd door een herstructurering in drie cycli van elk twee jaar: respectievelijk
de observatiegraad, de oriënteringsgraad en de determineringsgraad. Een
gemeenschappelijke tronk van algemeen-vormende lessen en de gezamenlijke
eerste cyclus verzekeren nauwer samenhang tussen de verschillende
studiemogelijkheden en een soepele overgang van één richting naar een andere.
Hierdoor wordt de klassieke onderwaardering van het technische onderwijs
doorbroken en biedt men eenieder betere kansen om de persoonlijke aanleg tot
ontplooiing te brengen.
Het associatief beheer regelt het beslissings- en adviesrecht van de ‘inrichtende’
overheid, het onderwijzend personeel, de leerlingen, de ouders en van bepaalde
rond de school opgerichte verenigingen. Dit associatief beheer is een poging tot
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uitwendige democratisering van het secundair onderwijs door alle belanghebbenden
actiever bij het schoolgebeuren te betrekken.
Wanneer wij deze voorgestelde hervormingen toetsen aan de vooropgestelde
doelstelling van het onderwijs in deze tijd, dan valt de beoordeling gunstig uit voor
het VSO. Alleen willen wij twee bemerkingen maken die wijzen op een inconsequent
doortrekken van de genomen optie. Het is spijtig dat er geen poging werd gedaan
om ook het beroepsonderwijs in de hervorming te betrekken. Dit gebeurt wel in
Zweden b.v. en ook in sommige Duitse Länder. In België blijft het beroepsonderwijs
een cul de sac, een doodlopende straat voor wie eenmaal in deze richting belandde.
Wellicht is de behoefte aan ongeschoolde arbeiders voor de economie mede oorzaak
van deze inconsequentie? Hier zit ook de vrees achter van ‘la nivellation par le bas’.
De tweede bemerking betreft het associatief beheer, dat al te zeer beperkt bleef
tot een schoolbetrokken groep zonder ruimer vertegenwoordiging van de plaatselijke
bevolking. Blijkbaar werd de confrontatie niet aangedurfd met de kritiek van culturele,
politieke of syndicale organisaties op een terrein waar totnogtoe enkel ministeriële
en kerkelijke instanties hun macht lieten gelden.
Deze fundamentele vernieuwing van het secundair onderwijs kende wel wat
tegenstand, vooral van de zijde van het Verbond der Belgische Nijverheid en van
het Katholiek Onderwijs.
Het VBN stelde zich op het standpunt van de economische rationaliteit en zag
dus geen heil in deze nieuwsoortige structuur gebaseerd op algemeen recht op
onderwijs. Integendeel, door de bestaande vroege uitsplitsing van het secundair
onderwijs in de verschillende richtingen en naar verschillend onderwijsniveau behoudt
de economie een meer gedifferentieerd recruteringsveld gaande van ongeschoolde
arbeiders tot hooggevormde wetenschapsmensen.
In het Katholiek Onderwijs vermoeden wij de vrees dat een te grote
democratisering, die gepaard zou gaan met een vergemakkelijken van de studies,
het elitair karakter van een aantal scholen zou aantasten. Er zijn inderdaad heel
wat scholen die bekend zijn om hun hoog onderwijsniveau en om hun elitair cachet.
Daarom verzetten zij zich tegen een opgelegde vernieuwing en geven de indruk dat
zij wel graag het oude systeem naast het nieuwe willen laten voortbestaan. Dit is
niet gunstig voor het VSO, aangezien een der basisprincipes juist het groepswerk
is, waarbij verwacht wordt dat de sterkere leerlingen de minder goede gunstig zullen
beïnvloeden. Misschien is deze houding mede oorzaak van het feit dat Minister
Vermeylen en zijn entourage nogal eigengereid te werk zijn gegaan en zonder
1
uitgebreid overleg met de andere onderwijsnetten de vernieuwing hebben voorbereid
en doorgedrukt, wat dan weer wrevel verwekte aan katholieke zijde.
Deze fundamenteel andere houding komt ook tot uiting in de afwijkende structuur
van de VSO-scholen en in de sector van het Katholiek Onderwijs, waar in plaats
van in het derde jaar, reeds in het tweede jaar van de middel-

1

De vier onderwijsnetten zijn: het rijksonderwijs, het vrij onderwijs (voor het grootste deel
katholiek), het gemeentelijk onderwijs en het provinciaal onderwijs.
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bare school de richtingen worden uitgesplitst in technische studies,
algemeen-vormende humaniora en kunstonderwijs.
Doch al deze spanningen traden weinig naar buiten en de aarzelende houding
van katholieke zijde werd verantwoord door te verwijzen naar het experimenteel
stadium waarin het VSO zich nog bevond.
De vraag of het experiment te jong is, kan moeilijk ongenuanceerd beantwoord
worden. Feit is dat er inderdaad in de Nederlandstalige sector pas sinds vorig
schooljaar experimenteerscholen werden georganiseerd (in de Franstalige sector
functioneerden ze reeds twee jaar). Tweeëntwintig scholen in het Rijks Onderwijs
en zes in het Vrij Katholiek Onderwijs hebben deze onderwijshernieuwing uitgetest.
De ervaring is dus beperkt en uitgebreide planning en programmering van de studies
van de tweede en derde cyclus ontbreken op dit ogenblik nog. Men kan evenwel
ook een voordeel zien in de soepele aanpak die mogelijk blijft aan de hand van de
ervaring die gaandeweg wordt opgedaan. Bovendien beschikken wij over gegevens
uit het buitenland en deze wettigen het vertrouwen in de deugdelijkheid van het
systeem. De resultaten, alhoewel niet perfect, zijn zeker bevredigend en liggen in
de lijn van het doel dat wordt nagestreefd. Veel zal afhangen van het dynamisme
en het enthoesiasme van het lerarenkorps en van de paedagogische begeleiding
die de individualisering van het secundair onderwijs mogelijk moet maken. Men
heeft ons verzekerd dat de leraren die deelnamen aan het experiment, zeer
enthoesiast reageerden. Het is ook dankbaar een nieuwe bron van vindingrijkheid
aan te boren na het jarenlange in de pas lopen met de gevestigde geplogenheden
van de onderwijspraktijk.
In het Rijksonderwijs zullen een honderdtal scholen met VSO beginnen op 1
september. In het Katholiek Onderwijs een twintigtal, dit is meer dan voorzien en
volgt uit het feit dat nog heel wat meer scholen zich kandidaat stelden. In de
Franssprekende sector is het enthoesiasme groter en ook bij het Katholiek Franstalig
onderwijs zullen heel wat meer scholen met VSO beginnen. Nochtans blijft er een
distantiërende houding bestaan die duidelijk blijkt uit het feit dat het Katholiek
Onderwijs zich het recht voorbehoudt zelf het ritme van overschakeling naar VSO
te bepalen. Ook de voorgestelde datum van 1 september 1976 voor de definitieve
herstructurering kon niet voldoen, hoewel de CVP van haar zijde bereid leek over
deze datum een akkoord te tekenen.

Het schoolpact
Ondertussen komt langzaam maar zeker de discussie rond de herziening van het
twaalf-jaar oude schoolpact op gang. Voorlopig nog binnenskamers in hoofdbesturen,
studiebureaus en voorzichtig verkennende contactvergaderingen tussen de drie
nationale partijen. De knelpunten worden zachtjes gewikt en gewogen en voorlopig
nog opnieuw in de lade geborgen. Het ziet er echter niet naar uit dat vóór de volgende
verkiezingen hardop gepraat zal worden. Er is duidelijk geen haast mee gemoeid,
een paar politici niet te na gesproken
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die toch nog graag electorale mobilisatie verhopen rond ‘de ziel van het kind’. Men
wil liever tijden van zachtere zeden afwachten vooraleer de discussie ten gronde
aan te vatten.
De partijen bereiden hun standpunten voor en ook de buitenwacht, die graag een
hartig woordje mee wil spreken op dit belangrijke terrein, doet pogingen om tot
concrete voorstellen te komen.
Op dit ogenblik is het misschien interessant even een overzicht te schetsen van de
belangrijkste standpunten.
Er zijn tendensen die er voor pleiten zo weinig mogelijk neer te schrijven in een
nieuw schoolpact. De ondervinding heeft immers geleerd dat er steeds redenen
voorhanden zijn om de bij overeenkomst vastgelegde materie uit de parlementaire
praktijk te weren zodat van parlementaire controle niets meer terecht komt.
Heel wat instanties verlangen eigenlijk gewoon een soort verlenging van het
twaalf-jaar oude akkoord en voor het Katholiek Gesubsidiëerd Onderwijs is de
belangrijkste bezorgdheid het wegwerken van de financiële discriminaties inzake
bepaalde weddecategorieën en bouwfondsen, gratis vervoer e.d..
Aan BSP-zijde vraagt men vooraf een inventaris over de wel en de niet uitgevoerde
punten van het vorig pact vooraleer te praten over de vernieuwing en over eventuele
nieuwe financiële uitgaven. Ook het VSO zal wat geld kosten, wat niet over het
hoofd gezien mag worden bij deze discussie.
In de CVP weifelt men nog tussen twee houdingen. Ofwel met lust of onlust in de
schoenen van het Katholiek Onderwijs te gaan staan en daar hard door te duwen,
ofwel als nationale partij voor een globale onderwijspolitiek op te komen en
beleidsopties voor te staan die evenzeer op de Rijksscholen als op het Vrij
gesubsidieerd Onderwijs slaan.
De PVV, als derde gesprekspartner, heeft zich nog niet veel geroerd. Wel sprak
zij zich vroeger uit voor de gemeenschapsschool.
Men kan moeilijk verwachten dat de Volksunie zich goedschiks afzijdig zal houden,
aangezien deze partij zich in het Vlaamse land tot tweede grootste partij heeft
opgewerkt, dus belangrijker dan de PVV.
Ondertussen drommen andere gesprekspartners voor de deur.
Het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) heeft reeds in een motie kenbaar
gemaakt dat zij actief wenst op te treden en reëel betrokken wil worden bij de
herziening van het schoolpact. Zij sprak zich uit voor een globale planning en
rationalisatie, voor grondige democratisering en voor samenwerking van de
onderwijsnetten.
Door de vernieuwende tendensen binnen en buiten de partijen worden als
belangrijke stappen bepleit de decentralisering regionaal en naar de school toe en
de toenadering tussen de netten binnen het kader van een globale planning en met
opheffing van de discriminaties.
Het gevaar bestaat namelijk dat van uit andere hoek - en met name van de kant
van de inrichtende machten - vooral naar centralisering binnen twee blokken wordt
gestreefd en dit wil men ten stelligste verhinderen.
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Men verwacht integendeel juist van deze herziening een structurele hervorming
zonder inhoudelijke oriëntatie, waarbij het beleid naar andere dan de centrale
machten wordt toegespeeld. Zij willen de concurrentiegeest en de machtsvorming
op het terrein van het onderwijs uitschakelen om terug te keren tot de eigen
wetmatigheid van het onderwijs als dienstverlenende instelling.
Als concrete vernieuwingspunten vermelden we nog even: de autonomie van het
Rijksonderwijs tegenover het Ministerie van Nationale Opvoeding daar waar de
Minister nu tevens inrichtende macht is, overlegorganen tussen de onderwijsnetten
op ieder niveau, gemeenschappelijk paedagogisch en experimenteel
onderzoekswerk, regionale onderwijscommissies voor de coördinatie en de vestiging
van scholen, één enkel bouwfonds, gemeenschappelijk gebruik van gebouwen en
uitrusting waar dit reeds mogelijk is, de gemeenschapsschool als experimentele
vorm.
Er wordt ook gevraagd dat men de discussie zou verbreden door een Nationale
Onderwijsconferentie samen te roepen, zodat ditmaal de herziening van het
schoolpact meer allure krijgt dan de driepartijen-aangelegenheid van 1958.
7-7-1971
R. Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Abortus en universele ethiek
Repliek
1

In het juninummer van Streven reageert de zenuwarts J.H. van Meurs op mijn artikel
in het aprilnummer betreffende het bisschoppelijk schrijven over de abortus
provocatus.
Ik heb zijn reactie met aandacht gelezen. De bezwaren die de schrijver aanvoert,
zijn mij niet onbekend, maar het is duidelijk dat én de bezwaren én de argumenten
van een andere orde zijn dan die welke ik in mijn bijdrage heb aangevoerd. Dit levert
het merkwaardige effect op, dat ik een heel eind met Van Meurs kan meedenken,
zonder dat ik het gevoel heb dat ik iets moet terugnemen van wat ik in april schreef.
In mijn artikel had ik een zeer bepaald doel voor ogen. Het ging erom, aan te
tonen dat abortus nooit als een zedelijk recht kan worden opgeëist. Een
rechts-gemeenschap die werkelijk recht wil doen, zal universeel dienen te zijn, d.w.z.
principieel alle mensen dienen te omvatten en de ruimte voor alle mensen dienen
open te houden. Ondanks alle ‘Ideologie-Verdacht’ van de zijde van Van Meurs, wil
ik deze stelling staande houden, juist om geen enkele verdenking op mij te laden.
Ik meen dat de ervaring van de tweede wereldoorlog ons tot de uiterste
behoedzaamheid aanspoort. Waar mijn opponent aanvoert dat het embryo (en het
kind) niet vraagt om opgenomen te worden in de gemeenschap, gebruikt hij dan
ook een slecht argument. Het gaat om ons probleem en om onze
verantwoordelijkheid.
Maar ik heb het vermoeden, dat daar tenslotte niet de bezwaren liggen. De
schrijver geeft trouwens zelf toe dat er moeilijk iets tegen mijn stellingen is in te
brengen. Zijn probleem is van een andere orde. Hij schrijft, dat ‘in Nederland de
situatie zo is, dat abortus als ‘spoedige hulp bij ongelukken’ wordt geclaimd door
de geëmancipeerde vrouwen’. Ongetwijfeld raakt hij met deze opmerking een zeer
moeilijk probleem. Ik geef graag toe, dat in een maatschappij waarin de geboorten
via steeds meer geperfectioneerde technieken beheerst kunnen worden, het
probleem van de abortus in een ander licht verschijnt. In het licht van de beheersing
verschijnt niet iedere bevruchte eicel als een te verwachten kind. Een kind is immers
niet zomaar een biologisch feit; het veronderstelt dat de reeds geconstitueerde
gemeenschap, in eerste instantie de vrouw en de man die het kind hebben verwekt,
in staat is om dit biologische feit op te nemen in de context van het menselijke,
d.w.z. het kan constitueren tot een subject. Een eenzijdig biologische
benaderingswijze besluit te veel tot identificatie van bevruchte eicel en menselijk
subject. Wanneer deze identificatie nog aan andere voorwaarden moet voldoen, is
er een marge denkbaar waarin niet alles is beslist. Over deze marge van het
onbesliste heb ik elders reeds uitvoerig ge-

1

J. H. van Meurs, Abortus en universele ethiek, pp. 982-983.
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schreven in een artikel getiteld ‘De legende van het kind; de orde van het spreken
2
en de abortus’ . Het zou mij te ver voeren hier op de problematiek in te gaan.
Toegegeven dat deze marge van het onbesliste bestaat, dat er dus een situatie
is waarin een vrouw, ondanks zwangerschap, geen kind verwácht, blijft mijn
principiële bezwaar bestaan. Ik zie niet in, hoe een rechtsgemeenschap een recht
op abortus zou kunnen formuleren zonder zichzelf op de meest grondige manier te
ontkrachten.
Waarmee ik niet wil beweren dat abortus nooit mogelijk zou zijn. Ik wil slechts
staande houden, dat abortus niet kan worden gefundeerd op een universeel
rechtsbeginsel en dat beslissing voor de abortus steeds een zeer provisorisch
karakter zal hebben; het is een beslissing die niet gedekt kan worden door de
gemeenschap. Die gemeenschap kan slechts het voordeel van de twijfel gunnen
en een marge dulden, waarbinnen zulke beslissingen genomen kunnen worden.
A. J. Leijen

August Defresne
Ofschoon A. Defresne het Nederlandse theater in de periode tussen de twee
wereldoorlogen en zelfs nog een stuk na de Tweede ingrijpend beïnvloed en bepaald
heeft, zal zijn naam wel bij niet vele Nederlanders een vast begrip zijn geworden.
Hij mag dan een vrij groot aantal toneelstukken hebben geschreven, hun gehalte
is uiteindelijk toch niet zo imponerend gebleken, dat hij als auteur een tijdperk heeft
gekarakteriseerd. Als regisseur en toneelleider echter heeft hij ontwikkelingen op
gang gebracht en/of uitgewerkt die tot vandaag in zijn zelfstandige discipelen
nagegaan kunnen worden. Met Albert Van Dalsum heeft hij jarenlang een beheersend
duo uitgemaakt; Van Dalsum is echter door zijn voorgrondkarakter sterker onder
de aandacht gekomen en gebleven en beslist met volle recht. A. Defresne heeft
nochtans in volle overeenstemming het ideële fundament van Van Dalsums theatrale
getuigenis geschraagd, ondersteund en aangevuld en zijn aandeel in Van Dalsums
renommee is ten onrechte in de coulissen verdwenen. Daarom is er alle reden tot
dankbaarheid nu thans aan deze A. Defresne postuum eer werd bewezen en hij in
volle omvang geëvoceerd werd in een studie die als doctorale dissertatie meteen
1
ook een bewijs van de Nederlandse theaterwetenschap wil zijn . De drie facetten
die de historische betekenis van A. Defresne (1893-1961) hebben uitgemaakt, zijn
in de ondertitel opgevangen: de toneelschrijver, de regisseur, de toneelleider. Dr.
W. Ph. Pos, die verbonden is aan de dramaturgische afdelingen van de universiteiten
Amsterdam en Leiden, heeft de voorkeur gegeven aan een chronologische
ontwikkelingsgang en laat bijgevolg de drie bezigheden voortdurend door elkaar
heen lopen; verworvenheden van de ene discipline bepalen nieuwe inzichten en
ontwikkelingen van de andere en vice versa. Dat levert een aardig sluitend panorama
op, maar biedt uiteindelijk te weinig reliëf aan het autonome gehalte van de drie
aspecten afzonderlijk. Dat houdt tegelijk ook verband met Pos's mentale werkwijze;
het is hem niet te doen om een monument dat vele schade uit miskenning alsnog
wil herstellen. Dit portret, uiteraard uit analyserende bestanddelen samengelegd,
wil tenslotte op een afsluitende synthese uitlopen, die een periode van het
Nederlandse theater weet te karakteriseren in de figuur van een constructief
2
1

A.J. Leijen, De legende van het kind; de orde van het spreken en de abortus, in Tijdschrift
voor Theologie, 1970, pp. 259-273.
Dr. W. Ph. Pos, De toneelkunstenaar August Defresne. Toneelschrijver. Regisseur.
Toneelleider, Moussault, Amsterdam, 1971, 271 pp..
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Pos is er bepaald niet voor teruggeschrokken op substantiële tekorten van zijn
subject te wijzen, omdat immers alleen de volstrekte historische waarheid in staat
kan zijn de blijvende betekenis van deze fundamentele zoeker uit te tekenen. En
wie details wil kennen die zijn levensperiode als belangrijk onthullen voor de geest
en het klimaat van het Nederlandse theater, komt ampel aan zijn trekken.
Als ik dus toch fundamentele problemen heb bij de evaluatie van deze studie, dan
hebben die meer betrekking op de wijze waarop Dr. W. Ph. Pos te werk is gegaan.
Hij heeft duidelijk de ambitie (principieel toegelicht in zijn Verantwoording)
theaterwetenschappelijk te werken; hij kondigt aan dat hij de dramatologische en
theatrologische methodes wil hanteren. Waaruit deze experten-systematiek nu
precies zou bestaan, blijkt echter onvoldoende duidelijk uit de verlooplijn van de
studie. Wat als structurele of andere analyse van de toneelstukken te voorschijn
treedt, onderscheidt zich in aanpak noch in resultaat van wat met een ‘conventionele’
literair-kritische benadering achterhaald kan worden. Wat hij de theatrologische
grondlijn acht, komt tenslotte neer op een uitsluitend materieel verschil; vanuit de
enigszins aparte voorliefde voor het theater (die, gezien de antecedenten van Dr.
W. Pos als ex-directeur van de Amsterdamse Toneelschool, zich heeft toegespitst
tot een apartheid als technisch-ingewijde) verzamelt de auteur een aantal gegevens
die zich methodisch niet weten af te zetten tegen de normale historiografie. Het
zelfstandige van de theaterwetenschappelijke methode lijkt tenslotte alleen te vinden
in het materiële object. Het is dan ook opvallend (en tegelijk teleurstellend) dat,
wanneer de auteur in een slotbeschouwing zijn chronologisch-continue
ontwikkelingslijn opgeeft voor een systematische synthese van A. Defresne als
toneelauteur, hij thematologisch-literairwetenschappelijk optreedt en alle goede
voornemens van zijn Verantwoording aan kant schuift. Wat Pos doet (en goed doet)
is de reconstructie van een persoonlijkheid; wat nergens als fundamenteel in het
centrum wordt geplaatst (en wat nochtans als determinerend voor de aard van deze
persoonlijkheid moet worden gezien) is de onvervangbare zelfstandigheid van het
theatergebeuren. Pos schrijft over het theater als een fenomeen waarvan de juiste
aard en inhoud aan de lezer vooraf bekend zou zijn, op basis van deze
niet-gedefinieerde betekenis kan dan alles worden opgebouwd. Dit mist-gordijn is
uiteraard kenmerkend voor de theaterwetenschap; zij heeft zich - om allerlei
historische redenen die aanvaardbaar, althans verklaarbaar zijn, maar precies bij
de aanvang van de theaterwetenschap in Nederland als een uitdaging hadden
behandeld kunnen worden - altijd reeds meer beziggehouden met het wat en hoe
van het theater dan met het zo en niet anders en met het waarom van fenomeen
en begrip. Uitgaan van het theater als een in en uit zichzelf bekend verschijnsel, is
juist voor de historische reconstructie van een theaterdier als A. Defresne
ontoereikend; een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van wat tijdens de
activiteitsperiode van A. Defresne als theater werd opgevat, mocht onder geen
beding worden verwaarloosd, wilde de eigen inbreng van deze kunstenaar
substantieel opgevangen worden. In deze zin kan de door Pos gebruikte methode
worden gezien als een bewijs van de ofwel niet-vermoede ofwel niet-toegegeven
crisis van de theaterwetenschap. Pas als wij ons daarop gaan bezinnen (wat nog
niet direct waarschijnlijk lijkt, als je afgaat op de reacties van de Nederlandse
toneel-recensenten, die wel verrast hebben opgekeken omdat A. Defresne hier niet
zo monumentaal werd uitgetekend als zij hadden verwacht, maar nauwelijks iets
hebben aangemerkt op de wetenschappelijke fundering van deze studie), zal deze
publikatie inderdaad een constructieve bijdrage blijken te zijn.
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Bovendien is het toch wel pijnlijk dat A. Defresne, hij mag dan inderdaad het centrale
object van Dr. W. Pos's geschrift zijn, nagenoeg geïsoleerd wordt behandeld. Wel
komen vele personen in de levensgang voor (ik noemde reeds Van

Streven. Jaargang 24

1207
Dalsum, maar het is uiteraard een kleurige bende samen) maar dat zijn even zovele
individuen. Afwezig blijft de tijdgeest. Iets daarvan suggereert Pos wel, wanneer hij
de expressionistische raakvlakken van A. Defresne nagaat, maar het mentale klimaat
wordt eigenlijk slechts opgeroepen in de concrete voorgrondsgebeurtenissen, zoals
evident het geval is bij de bespreking van de pijnlijke incidenten met De Beul of van
Defresnes houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mij treft b.v. de bepaald wazige
behandeling van de redenen waarom en omstandigheden waarin het
Oost-Nederlands Toneel (1929) is mislukt. Ik heb daaromtrent mijn eigen vragen
en antwoorden; die hoeven niet correct te zijn, maar ze kunnen m.i. niet worden
ontweken. Terwijl in de 19e eeuw de acteur zijn functie opvat als een dienst aan
zichzelf, verspreidt zich in de 20e eeuw de opvatting van de dienst aan de rol. Hoe
precair of ongearticuleerd dit bewustzijn in Nederland ook mag blijven, je kunt er
toch reeds de grote tenoren mee karakteriseren. Bij W. Royaards leidt dit tot
esthetische autonomie zonder consequenties; bij E. Verkade tot de interpretatie van
een mensbeeld, van een ethisch substraat dat universeel wordt gezien, van alle
tijden. Bij A. Van Dalsum en A. Defresne leidt dit - zowel mentaal als
theater-esthetisch - tot de interpretatie van de tijdsmens, van een geactualiseerd
mensbeeld, dat het onmiddellijke heden en directe bewustzijn determineert. Hoe
emotioneel de uitbeelding hiervan ook mag aandoen, in wezen is de verantwoording
ongenuanceerd rationeel. Welnu, wil deze werkintentie overkomen, dan is er een
volkomen nieuw publiek nodig, dat niet retrospectief een vertoning zit uit te kijken,
maar prospectief bereid en in staat is met de consequenties van dit mensbeeld door
te gaan. Dit nieuwe publiek wás er in 1929 kennelijk niet. Deze vaststelling is in de
dissertatie van Dr. W. Pos niet te vinden; hij heeft er niet eens behoefte aan om juist
deze fundamentele relaties tussen theatergebeuren en -effect, essentie van het
theater waar en wanneer ook, onder ogen te nemen. En ik heb de indruk dat A.
Defresne, al dan niet intuïtief, juist met dit soort wisselwerking altijd heel intensief
bezig is geweest. Ook deze weemoedige bevinding is terug te leiden tot de
methodische werkwijze van Dr. W. Pos. De jonge theaterwetenschap heeft zich
bijgevolg met deze studie geen al te gunstige introductie verschaft.
C. Tindemans

De wijsheid uit het Oosten
1

Na het succes van Han Fortmann's Oosterse Renaissance vorig jaar zijn bij enkele
Nederlandse uitgevers de lichtjes op groen gesprongen. De Oosterse literatuur gaat
dan misschien eindelijk weer eens de aandacht krijgen die ze verdient en die ze
bijvoorbeeld van onze voorvaderen uit de Gouden Eeuw ook volop kreeg.
Vakmensen - want ook zij verdiepen zich daar zo vaak niet in - staan verbaasd
te kijken als ze in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Leiden,
eeuwenoud centrum van Oosterse studies in Nederland, zien hoeveel vertalingen
er in de zeventiende en achttiende eeuw gemaakt zijn door Nederlanders van werken
als ‘Hayy ben Yaqzaan’, ‘Kaliwa Dimna’ en andere klassieken van de Arabische,
Iraanse of Hindi-literatuur, waar de ontwikkelde westerling van nu geen weet van
heeft.

1

H. Fortmann, Oosterse Renaissance, Ambo, Bilthoven, 1970, 67 pp., f 5,50. Cfr. Streven,
oktober 1970, p. 95.
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Laten we maar hopen dat aan de vraag van de uitgevers een aanbod van vertalers
die zowel hun Oosterse taal als hun Nederlands voortreffelijk verstaan, gaat
beantwoorden.
Voorlopig heeft Ambo-uitgever Pijfers, na zijn succes met Fortmanns boekje, zijn
toevlucht genomen tot een herdruk van een al in 1962 bij het Spectrum ver-
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schenen serie Verhalen uit India , uit het Sanskrit vertaald door Dr. J.A.B. van
Buitenen, een van de vele Nederlandse oriëntalisten die hun werk elders moesten
zoeken wegens gebrek aan culturele belangstelling bij het Nederlandse volk, dat
zijn knapste koppen gedachteloos laat vertrekken. Of deze vertaling knap is, kan ik
niet beoordelen. De taal waarin ze is getoonzet, doet wat archaisch aan -, dat hoeft
op zich geen bezwaar te zijn, aangezien deze prachtige verhalen waarin de ‘artha’,
het menselijk succes, centraal staat, eeuwenlang van mond tot mond verteld werden.
Het is de geijkte sprookjestaal, waarin men in plaats van ‘vroeger’ ‘weleer’ of ‘eertijds’
zegt, waarin men niet ‘blij’ is, maar ‘verheugd’ en zich tot een ander ‘wendt’.
Misschien zou een vertaler van nu meer eigentijds Nederlands hebben gebruikt.
Maar die was er blijkbaar niet en dan mogen we blij zijn met deze overigens
voortreffelijk verzorgde uitgave.
Helemaal gemikt op de nieuwe hang naar romantiek is de omgewerkte herdruk van
3
een serie ‘haremverhalen en andere vreemdsoortige avonturen’ waarin
wereldreizigster Lily Eversdijk-Smulders verzeild is geraakt, al jaren terug trouwens,
daar wijzen niet alleen de vergeelde exemplaren van de eerste druk op die men
nog steeds voor een zacht prijsje bij boekenwurm De Slegte bekomen kan, maar
ook de versleten feiten en het gemak waarmee de schrijfster zich op de Bijbel beroept
als historisch documentatiemateriaal. Bij lezing van dit boek vraag je je vooral af
wat een mens er toe brengt om zich in allerlei vermommingen te begeven onder de
randgroepen van de samenleving, in dit geval de samenleving van het
Midden-Oosten. Is het een hang naar avontuur, naar de prikkel van de eenzaamheid,
naar journalistiek exotisme, of is het meer een weglopen voor de benauwende greep
van het eigen cultuurpatroon, misschien een zoeken naar wat je in eigen beschaving
al verloren ziet gaan en wat je elders nog hoopt terug te vinden: de versierde mens?
Dat was dan in de vijftiger jaren, toen Eversdijk-Smulders haar boek schreef, reden
genoeg om het accent te leggen op de rijke folklore van versierde mensen als
Koerden, Druzen, duivelaanbidsters en limonadeverkopers, maar het kan, nu wij
ons zelf gelukkig weer wat meer versieren, niet het enige motief zijn voor een
heruitgave.
Lily Eversdijk-Smulders heeft nog een ander motief om zich te vermommen. Zij
is geïntrigeerd door de veelkleurigheid van de mens en zij zoekt juist die mensen
op die door hun eigen rasgenoten vergeten worden. Voor haar ligt daar het mysterie
van het Midden-Oosten: doordringen bij die mensen bij wie een ander niet komen
kan. Haar sleutel: potloden en penselen, die zij op een vaardige, soms clichématige
manier hanteert.
Zij heeft zich veel moeite gegeven om van iedere groep mensen die zij beschrijft,
de lezer naast inzicht in aard en gewoonten ook inzicht in godsdienst en geschiedenis
te geven. Dat daarmee, zoals de inleider, oud-gezant Van der Meulen, meent, een
‘dienst aan de wetenschap’ bewezen is, geloof ik niet direct, maar wat dan nog, de
schrijfster benut haar verbeeldingskracht voortreffelijk en dat maakt het de moeite
waard om dit prachtig uitgegeven boek van N. Kluwer dóór te dromen.
Voor wie de zuivere wijsheidsliteratuur wil, is er dan die andere fraaie uitgave van
4
Kluwer: Sji Tsjing, Het Boek der Oden , een van de pijlers van de oude Chinese
2

Verhalen uit India, vertaald uit het Sanskrit en ingeleid door Hans van Buitenen, Ambo,
Bilthoven, 1971.

3

Mr. Lily Eversdijk-Smulders, Het mysterieuze Midden-Oosten, N. Kluwer, Deventer, 1970 .
Sji Tsjing, Het Boek der Oden, vertaald naar de oorspronkelijke Chinese tekst door Johan W.
Schotman, N. Kluwer, Deventer, 1970.

4

2
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beschaving. De bijdrage van CRM voor de uitgave van dit boek lijkt me geheel
verantwoord. Vertalen, vooral van bellettrie, is een kunst die alleen
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bedreven kan worden in alle rust en met steun van de gemeenschap die zelf die
kunst niet verstaat maar er wel van wil genieten. Het vertalen van Chinees levert
bijna onoverkomelijke moeilijkheden op. Ieder Chinees beeldbegrip is
poly-interpretabel. De vertaler, in dit geval Johan W. Schotman, heeft dus steeds
moeten kiezen voor één van de verschillende betekenissen. Bovendien moest hij
deze begrippen aan elkaar denken. Ik kan dit het best duidelijk maken aan het
voorbeeld dat hij zelf geeft in zijn inleiding, Uit Ode 146. De Chinese tekst geeft de
volgende begrippen:
lam - bontjas - slenteren - ver (weg) vos - bontjas - gebruiken - dageraad hoe - niet
jij (jou) - denken
belonen, zwoegen - hart verdriet - verdriet
Men kan zich voorstellen dat het de vertaler heel wat inleving kost om tenslotte tot
deze vertaling te komen:
Ik zie je wandelen in je lammerbont
en 's morgens in je jas van vossevacht.
Hoe zou ik dan niet altijd aan jou denken
Al heeft het in mijn hart verdriet gebracht

Er is een hele exegese voor nodig om dit soort vertalingen verantwoord tot stand
te brengen. Uit Schotmans inleiding blijkt dat hij een uitvoerige studie heeft gemaakt
van de vertalingsgeschiedenis van deze gedichten, en zich bovendien de tijd gegund
heeft om dit in dubbele zin kostbare werk te verzetten. Het is hier niet de plaats op
deze gedichten in te gaan. Men moet ze lezen en herlezen tot er iets begint door
te dringen van ‘de geest die in deze liederen leeft, hun vaak kinderlijke naïviteit, en
het beeld van mensen die duizenden jaren geleden voelden, dachten en zongen,
droomden, leden en verlangden’.
Wellicht geeft het succes van deze vertaling andere oriëntalisten de moed om
het ook eens te proberen.
Ed. de Moor

Het fenomeen ‘Playboy’
De oplage van Playboy blijft maar stijgen: van een half miljoen in 1954 tot 6 miljoen
in 1970; in 1980 moet het volgens de uitgevers 10 miljoen zijn. Of dat ook gebeurt,
valt te betwijfelen.
Playboy is een mechanisme dat perfect functioneert. Prachtig is het erin geslaagd,
‘conservatisme’ en ‘progressisme’, het ‘doorbreken van taboe's’ en het ‘in stand
houden van waarden’ te combineren (te integreren soms) en tegen elkaar uit te
spelen: een commerciële onderneming, vermomd als maatschappij-kritisch instituut.
Maar nu ziet het er ineens naar uit dat het verschijnsel helemaal afgestemd was op
en afhankelijk van een bepaalde tijdssfeer, een culturele context die nu voorbij is.
Van de ene dag op de andere is Playboy oud geworden. Wat je vroeger gezond en
fris, prikkelend voor geest en zinnen toescheen, is er ineens verrimpeld gaan uitzien.
Als je een recent nummer van Playboy doorbladert, kun je er nog alleen met
vertedering een campparfum uit opsnuiven.
Je zou het fenomeen Playboy kunnen vergelijken met het fenomeen Walt Disney.
Hier zoals daar een éénmansonderneming. Maar het verschil tussen Hugh M. Hefner

Streven. Jaargang 24

en Walt Disney is groot. Disney ging uit van de simpele en cynische constatering
dat kinderen geld opbrengen en dat volwassenen grote kinderen zijn. Zijn industrie
1
was afgestemd op de continuïteit: er zullen altijd kinderen zijn. Punt . Hefner
daarentegen heeft een filosofie, wil een profeet zijn, wil zijn industrieel complex
bouwen op een geloof. Het is voornamelijk dit aspect dat besproken wordt in het
boek dat Jacques Mousseau gewijd heeft aan de

1

Men leze hierover het ongemeen boeiende boek van R. Schickel, Walt Disney, Weidenfeld
and Nicholson, London, 1968.
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Playboy-onderneming, Cinq dollars pour un empire .
Mousseau heft helemaal geen loflied aan op het genie van Hefner en levert heel
wat bruikbare gegevens voor een verdere kritische analyse, maar zijn eigen analyse
wordt niet nauwkeurig genoeg gesitueerd in de Amerikaanse context en mist
waarschijnlijk daardoor de hele pointe van het fenomeen. Wat Playboy insinueert
of suggereert, is veel belangrijker dan wat er openlijk in besproken wordt. Maar
Mousseau wijdt vooral aandacht aan de ‘Playboy-Philosophy’, een reeks editorialen,
door Hefner gepubliceerd van december 1962 tot mei 1965. De echte ‘filosofie’ van
Hefner is echter veel beter, veel genuanceerder, en in al haar dialectische
spanningen af te lezen uit de totaliteit van iedere aflevering, en dan vooral uit de
manier waarop de publiciteit vermengd wordt met de redactionele inhoud. Bekijk je
Hefners ‘editorialenfilosofie’ alléén, dan ontgaat je een heel belangrijke dimensie
ervan: dat ze volledig afgestemd is op de consumptiemaatschappij.
Vergeleken met andere Amerikaanse tijdschriften is de reclame in Playboy
kwantitatief niet zo belangrijk: 27% van de hele inhoud. In Esquire (dat men de
anti-Playboy zou kunnen noemen) is dat 43,3%, in The New Yorker 65,8%.
Waarschijnlijk een uniek feit in de Amerikaanse persconstellatie is echter, dat de
reclame in Playboy zuiver winst is (die dan geïnvesteerd kan worden in
nevenactiviteiten, zoals de Playboyclubs): de technische en redactionele kosten
worden helemaal gedekt door de verkoop.
Kwalitatief echter speelt de reclame in het blad een wezenlijke rol. Vanaf het
eerste nummer heeft Hefner gezorgd voor een strenge selectie van wat wel en wat
niet in zijn magazine geadverteerd kon worden. Geen reclame voor erotische
publikaties: de erotiek en de aard ervan moeten streng gedoseerd en in evenwicht
worden gehouden. Geen advertenties voor cursussen per briefwisseling: lezers van
Playboy mogen er niet aan herinnerd worden dat hun intellectuele of artistieke
bagage misschien aangevuld kan worden. Zit er aan een of ander produkt een
negatief aspect vast, dan komt het in Playboy niet aan bod: advertenties met viriele
halfnaakte mannen voor vermageringstoestellen, zoals in Esquire, zijn in Playboy
taboe; de realiteit - het dikke buikje - waarop deze reclame speculeert, wordt niet
getolereerd. ‘Een man die 1 dollar uitgeeft voor een magazine, voelt er weinig voor
om er voortdurend aan herinnerd te worden dat hij kaal, dik, arm, onwetend en
slechts een doorsneemannetje is’ (Hefner). De reclame in Playboy is, zou je kunnen
zeggen, additief: ze gaat uit van de veronderstelling dat de lezer reeds de top-fase
van het Playboy-type heeft bereikt en dat hem hoogstens nog een accentje hier
(een hemd, een aftershave), een differentiatietje daar (sigaretten), een kleine
verbetering (een andere wagen) of een verlevendiging van zijn werkelijkheid (een
stereo-uitrusting) ontbreekt. Wie Playboy leest, is al een ‘halfgod’, in een Olympus,
gebouwd op seks, vrije tijd en consumptie. Playboy biedt hem niet alleen die mythe
(‘young, rich, beautiful’), maar ook de middelen om die mythe gestalte te geven via
de consumptie. De wisselwerking tussen droom en werkelijkheid, gestructureerd
op een kapitalistisch model, is nergens zo mooi af te lezen als in het subtiel naar
elkaar verwijzen van een ‘filosofie’ en een economie. Jammer dat Mousseau in zijn
studie daar niet meer aandacht aan besteedt.
Het seksuele speelt daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar veel minder dan
men doorgaans denkt. De erotiek is hier, dat werd al vaak genoeg opgemerkt,
onschadelijk gemaakt; overal aanwezig, maar gemoedelijk en dagelijks voorgesteld.
Deze diffuusheid kenmerkt het blad van de eerste pagina tot de laatste: de reclame
bijvoorbeeld die bijna uitsluitend op de homosensuele aspiraties van zijn mannelijke
2

Jacques Mousseau, Cinq dollars pour un empire, Ed. Denoël, Paris, 1970, 301 pp..
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lezers speculeert, en overal elders, in de redactionele bijdragen, het erotisch konijntje
dat zijn oor-
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tjes laat zien. De erotiek wordt verdagelijkst: de Playmate van de middenpagina
wordt ook altijd, in een reeks stills, getoond in haar dagelijkse bezigheden: ze kan
huismoeder zijn of onderwijzeres, en toevallig ook nog tot Playmate worden
uitgeroepen.
Dit mogelijk maken van dromen, is één van de kernaspecten van het
Playboy-mechanisme. Seks is daar slechts een kleuring van; belangrijk is, dat je
dagelijks leven er zo prettig mogelijk uitziet. Vanaf het eerste nummer heeft Hefner
zijn magazine afgestemd op de vrije tijd, meer bepaald op wat Mousseau noemt
‘les petits loisirs’: het stukje vrije tijd dat je iedere dag hebt na je werk, in tegenstelling
tot die belangrijkere ontspanningsmomenten die de week-ends zijn (‘les moyens
loisirs’) en de jaarlijks vakanties (‘les grands loisirs’). In dat eerste nummer komt
Hefner er rond voor uit dat hij zijn lezer wil aanspreken in de huiskamer temidden
van cocktails, muziek, vrouwen, gepraat. (Hetzelfde ideaal tracht hij nu ook in een
TV-show ‘After Dark’, waar te maken).
Maar de seksualiteit komt in Playboy soms ook in minder banale, meer agressieve
en problematische aspecten ter sprake. In geen enkel ander tijdschrift is zo veelvuldig
en zo openlijk geschreven over bijvoorbeeld abortus, homoseksualiteit en de
sodomy-wetgeving in de V.S.. Is dat niet in tegenspraak met datgene wat Playboy
toch in de eerste plaats wil doen: de lezers vleien? Maar dan zie je dat andere
problemen, zoals bijvoorbeeld de radicale, bijna nooit aan bod komen. Mousseau
merkt terecht op: de negerklasse behoort niet tot de inkomenscategorie die tot het
Playboy-publiek gerekend kan worden.
Het is de tijdgebondenheid van Playboy's maatschappijkritiek die het zwakste punt
is in het mechanisme. Disney deed niet aan maatschappijkritiek; Hefner slechts op
een bepaalde, beperkte wijze, en dat zou zijn economische basis wel eens aan het
wankelen kunnen brengen. Zodra de seksualiteit in een ietwat ruimer perspectief
wordt gezien, moet Playboy zichzelf in vraag stellen. Voor de vrouwenbewegingen
bijvoorbeeld is Playboy het symbool van het sexisme geworden. De vrouw - en niet
alleen de vrouw, maar álles - wordt er als consumptievoorwerp voorgesteld; hoe
handig hij ook is, deze constatering kan Hefner onmogelijk omzeilen zodra ze acuut
en scherp wordt gesteld. Recente marktonderzoekingen hebben dan ook al
uitgewezen dat Playboy niet meer zoals vroeger gelezen wordt door 18-jarigen;
Playboy's jongste lezers behoren nu tot de 20-jarigen. Ineens dreigt Playboy een
anachronisme te worden, een brokstuk uit de jaren vijftig en zestig waar men nu
mee ‘zit’. Al kan het natuurlijk ook als anachronisme blijven voortbestaan. Het zou
naïef zijn te menen dat de uitgevers zelf de gevaren niet voelen aankomen. Daarom
begint Hefner steeds meer aandacht te besteden aan nevenactiviteiten, die allemaal
weer iets te maken hebben met vrijetijdsbesteding: er komen meer Playboyclubs
(de meeste clubleden lezen Playboy niet!), er komen Playboyhotels, binnenkort ook
Playboy-cruises. Er is al een Playboy-tv-show en er komt een
Plaboy-filmmaatschappij. De show echter heeft nog geen geld opgebracht, en het
valt te voorzien dat - gezien de chaotische toestand in de Amerikaanse filmwereld
- ook de filmmaatschappij niet zo vlot van de grond zal komen. Amerika krijgt het
moeilijk met het vervaardigen van datgene waarin het zolang gespecialiseerd is
geweest: het maken van beelden, het produceren van dromen.
Eric De Kuyper
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Neues Leben
Neues Leben is de belangrijkste uitgever van bellettrie uit de DDR. Zij doet zeer
veel om de letterkunde in het land populair te maken. Onder andere door het uitgeven
van kleine poëziebundels van 32 bladzijden, die aan de kiosken voor 90 pfg te koop
zijn. Vaak bestaan deze gedichten uit romantische natuurbeschouwingen, maar ook
uit anti-westelijke politieke gedichten. Ook elders in de
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DDR wordt veel aandacht besteed aan politieke letterkunde. Reclam in Leipzig gaf
een bundel politieke letterkunde sinds de tijd van Lessing uit. Sommige van de
dichters die hun werk in de Poesiealbum-reeks gepubliceerd krijgen proberen over
de stad en het werk te dichten op dezelfde wijze als de romantici over het land. Zo
bijvoorbeeld Werner Lindemann, Uwe Berger, H. Kahlau en R. Desnods. Verder
vinden we in deze serie vertalingen van Black Panther dichters en van Werk van
Ho Tsji Minh. Ook de jeugd-verzen van K. Marx werden er in uitgegeven. Daarnaast
werken van min of meer politieke dichters uit de vorige eeuw, zoals Georg Weerth
en G.A. Bürger en een enkele keer ook nog ouder werk zoals van Paul Flemming.
Vorig jaar verscheen er ook een omvangrijkere bundel ter ere van de honderdste
geboortedag van W.I. Lenin. Het meeste werk doet denken aan dat van de romantici,
slechts een enkele keer zijn er duidelijk invloeden van de expressionisten aan te
wijzen, zoals bij Karl Mundstock of Kurt Bartsch. Deze invloeden zien we veel meer
in een andere uitgave. In een bundel genaamd ‘Neue Namen’ wordt een aantal van
de jongste dichters aan het woord gelaten, waaraan telkens een interview met de
betrokken dichter is toegevoegd. Onder dezelfde titel verschenen er ook enige
bundels verhalen van jonge schrijvers, waarvan de inleider zelf zegt dat het in
belangrijke mate om onrijp werk gaat. Deze jonge schrijvers, maar ook rijpere
literatoren proberen veelal het dagelijks leven in de DDR te beschrijven. Helmut
1
2
Sakowski en E. Klein horen tot de beste voorbeelden. Het gaat allemaal volgens
het recept van Gorki, wiens essays dan ook kort geleden bij het Aufbau Verlag in
3
de DDR in vertaling verschenen . Probeer de werkelijkheid van alle dag te beschrijven
en laat daarbij de letterkunde niet alleen ontspanning voor de geest maar ook voor
het lichaam zijn. Maar die theorie komt dan wel in de praktijk in gepopulariseerde
vorm, zoals ook de dochter van Rusanow die weergeeft aan het einde van het eerste
deel van Solsjenitzyns ‘Kanker-paviljoen’. Dat het het centrale probleem van het
socialistisch realisme is om, zoals Lukács zegt, af te rekenen met de Stalin-tijd,
komt in deze literatuur nog nergens naar voren.
Dit is geen reden om dit soort realisme zonder meer te verwerpen. Zonder dit
soort schrijvers is het werk van Solsjenitzyn niet denkbaar. Wat zij trachten te
bereiken, is juist wat hem bijvoorbeeld in de metselscene uit ‘Een dag uit het leven
van Iwan Denissowitsch’ is gelukt: de lezer mee laten leven met het werk van de
hoofdpersoon. De klassieke roman toont de mens nooit werkende en als het al een
enkele keer gebeurt, dan is dat omdat de schrijver wil vertellen over moeilijkheden
bij het werk die een deel uitmaken van de crisis waarin de hoofdpersoon verkeert.
In een enkel geval, namelijk bij de doktersroman, dient beschrijving van het werk
ook wel om tegemoet te komen aan een zekere sensatiebehoefte. Het socialistisch
realisme wil de mens tonen als werkend wezen. Heinrich Böll wijst er in zijn
voorwoord op de rororo-editie van ‘Kankerpaviljoen’ op dat de westerse literatuur
op dit ogenblik juist behoefte heeft aan dit soort realisme. Dat geeft aan al deze
pogingen een zekere waarde, omdat we niet allemaal op Solsjenitzyn voort kunnen
bouwen.
Naast dit soort uitgaven vinden we ook een aantal zuiver politieke vormen van
letterkunde, onder andere die welke het bestaan van de Volksarmee willen
rechtvaardigen. Een voorbeeld van dit soort werk is de bijzonder mooi uitgegeven
gedichtenbundel van Helmut Preiszler ‘Glück soll dauern’.
1
2
3

Helmut Sakowski, Zwei Zentner Leichtigkeit.
Eduard Klein, Salz der Gerechtigkeit.
Eva Kosing und Edel Mirowa-Florin, Maxim Gorki. Ueber Literatur. Vorwort von Boris Bjalik.
Aufbau Verlag, Berlin / Weimar.
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Neues Leben verzorgt verder nog heruitgaven van beroemde Duitse schrijvers
uit de vorige eeuw. Het Aufbau-verlag kent trouwens ook een Bibliothek Deut-
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scher Klassiker, waarin bloemlezingen van allerlei aard verschenen zijn . Ook daar,
net als bij Neues Leben, vindt men in de uitgaven aan het eind vaak een
vreemde-woordentolk om een breder publiek te kunnen bereiken. Men krijgt
overigens de indruk dat Neues Leben voor een wijder publiek wil werken dan Aufbau
Verlag. Dat blijkt onder andere uit het feit dat vrijwel alle werken van deze uitgeverij
geïllustreerd uitkomen. De illustraties, die vaak in een zorgvuldige meer-kleurendruk
zijn uitgevoerd, doen alweer denken aan romantiek, maar nog vaker aan jugendstil.
Dat wij onder deze heruitgaven Hölderlin zouden aantreffen, is niet te verwonderen.
5
Ook in het westen komt men, zo bijvoorbeeld Pierre Bertaux , steeds meer tot de
overtuiging dat deze dichter geestelijk zeer verwant was aan de meer linkse
richtingen van de Franse revolutie. Wel verbaast het als we een zeer verzorgde
uitgave van Gottfried Keller's ‘Das Sinngedicht’ en een omvangrijke bundel van
Fontane aantreffen. Deze schrijvers rapporteerden immers volgens Lukács in hun
6
werk de graflegging van het oude Duitsland . Verbazingwekkend is het ook om
vertalingen van het werk van Jack London aan te treffen.
Men kan zeggen dat Neues Leben een uitgeverij is die haar taak ziet als een
opvoedende, maar daarbij probeert zo gezellig en onderhoudend mogelijk te zijn.
C.J. Boschheurne

Malraux vertaald
In de dertiger jaren behoorde André Malreaux (70), oud-slippendrager van Charles
de Gaulle en tot aan diens dood zijn trouwste minister, tot de revolutionaire
avant-garde in Europa. Wie de massieve aanhankelijkheid van de Franse minister
van cultuur aan de Gaulle kent, kan hem zich nauwelijks als nieuw-linkser voorstellen.
Men kijkt dan echter alleen naar het politiek aspect van de politieke stellingname
die achter die aanhankelijkheid schuil gaat en dat is bij Malraux altijd ondergeschikt
geweest aan het humanitair-wijsgerige.
Bij alle verscheidenheid die hij in zijn romans en cultuurfilosofische studies ten
toon heeft gespreid, zocht Malraux altijd naar de essentie van de dingen, zoals zijn
romanfiguren het doen, zoals zijn Musée Imaginaire, dat panopticum van de
mensheid, het uitstraalt.
Daarom kan degene die Malraux' grote revolutionaire romans ‘La Condition
Humaine’ en ‘L'Espoir’ opnieuw leest, - en de voortreffelijke herdrukken van uitgeverij
1
Contact geven daar aanleiding toe -, niet aan de indruk ontkomen dat hij ook in
deze revolutionaire Malraux reeds de UNESCO-man ontmoet (waarmee ik niet wil
zeggen dat de gemiddelde UNESCO-deskundige doet wat deze auteur nodig vindt:
2
zich bezinnen op ‘La Tentation de l'Occident’ ).
Malraux was met zijn vrouw Clara al heel jong zijn geluk gaan beproeven in
Indo-China. Dit geluk nam oorspronkelijk (en later weer opnieuw) archeologische
4
5
6
1

2

Bv. Werken van Klopstock, Winkelmann, Lessing, Wieland, Herder, Jean Paul, Sturm en
Raabe.
Pierre Bertaux, Hölderlin und die Französische Revolution, Edition Suhrkamp, Frankfurt,
1969.
Georg Lukács, Die Grablegung des alten Deutschland, Rororo, Rowohlt, Reinbek, 1967.
9

André Malraux, Het menselijk tekort (La Condition Humaine), Contact, Amsterdam, 1970 ,
260 pp., f 19,75.
André Malraux, De Hoop (L'Espoir), Contact, Amsterdam, 1968, 446 pp., f 19,75.
Essayistische roman van de jonge Malraux, in briefvorm geschreven tussen 1921 en 1925,
stelt de vraag naar wat de westerse beschaving bedreigt.
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vormen aan, maar de expeditie liep vast en zo gooide de oriëntalist zich op de
journalistiek om niet brodeloos te raken en volgde hij van nabij de Chinese
burgeroorlog van 1926. Het romanrelaas daarvan vinden we in ‘La Condition
Humaine’ (1933).
Met E. du Perron's vertaling van deze roman onder de titel ‘Het menselijk te-
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kort’ vangen we twee vliegen in één klap. Du Perron's wat stroeve weerbarstige stijl
beantwoordt heel goed aan het ingehouden Frans van de door hem zo bewonderde
Malraux. Zij waren vrienden en geestverwanten en ook dat is een garantie dat
Malraux' bedoelingen in deze vertaling overkomen.
Het gaat in deze roman niet zo zeer om het beschrijven van de lotgevallen van
een groep revolutionairen, hoe boeiend dit ook gebeurt, en evenmin om een pleidooi
voor de revolutie als actiemiddel. De vraag naar de zin van een bestaan ten dode
staat centraal, zoals trouwens in iedere roman van Malraux. De mens wordt
voortdurend geconfronteerd met het lot dat hem te wachten staat. Malraux is
voorstander van een open gevecht met de dood. Er valt niets te verdoezelen
aangaande ons lot, daar helpt geen lieve God of christendom aan: je bent zestig
jaar op weg om een volwassen mens te worden en je klaar te maken voor de grote
strijd, je wordt mens om te sterven (zie ‘Het menselijk tekort’, p. 259). In deze vrij
troosteloze visie is Malraux verwant aan Antoine de Saint Exupéry en Albert Camus.
De vraag: hoe maak je dan binnen de omknelling van de dood (het absolute einde)
het leven nog zinvol, m.a.w. hoe ga je het tekort te lijf? speelt door het hele boek
heen. Men kan zich voorstellen dat voor de schrijver psychologische details er dan
niet zoveel meer toe doen. Zijn personages spelen elkaar zijn vraag toe en proberen
hun antwoord te geven, waarvan moord de meest extreme oplossing is. De
filosofische problematiek maakt het lezen van Malraux' werk niet gemakkelijker. Het
heeft iets van de afstandelijkheid van onze Vestdijk, ook met diezelfde ingehouden
emotionaliteit.
‘L'Espoir’ (1937) is de programmatische titel van de roman die verslag doet van de
Spaanse burgeroorlog, waarin Malraux vocht aan de zijde van Jef Last en de
communisten tegen het leger van het nu door de Gaullisten gesauveerde
Franco-regime. De strijd tegen de dood is een strijd voor vrede en gerechtigheid,
voorwerp van de hoop die de revolutionairen koesterden en waar ervaar je die strijd
sterker dan op het slagveld. ‘Het menselijk tekort’ krijgt hier zijn uitwerking in de
polarisatie van tegenstellingen tussen fascisten en communisten. In de concrete
feiten die het boek beschrijft, is Malraux meer betrokken geweest dan in de feiten
van ‘La Condition Humaine’. Merkwaardig genoeg won het daardoor niet aan
intensiteit vergeleken met zijn voorganger.
Wie meer over de achtergrond van deze twee romans wil weten, leze de studie
van Dr. J.P. van der Linden: Driemaal Malraux, in ‘Annalen van het
Thijmgenootschap’, nr. 2, 1968.
Hij vindt er interessante informatie over een auteur die - hoewel in Frankrijk
nauwelijks minder gewaardeerd dan Sartre en Camus - in Nederland nog steeds
betrekkelijk weinig bekendheid geniet als romancier.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid.

Gedragswetenschappen
Aldridge, John W. - In the country of the young. - Harper and Row, New York,
1971, 128 pp., $ 0,95.
Beech, H.R. - Gedragstherapie. - Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971,
295 pp., f 7,-, BF. 114.
Bouret, Jean-Philippe et Philippe Planque - Guide juridique de l'enfance et de
l'adolescence. - Casterman, Tournai, 1971, 136 pp., BF. 90.
Edelweiss, M.L., e.a., ed. - Personalisation. - Desclée, Tournai, 1971, 224 pp..
Firestone, Shulamith - The dialectic of sex. - Jonathan Cape, London, 274 pp.,
£ 2,50.
Foudraine, Jan - Wie is van hout... - Ambo, Bilthoven, 1971, 471 pp., f 22,50.
Gamm, Hans Jochem - Kritische Schule. - List, München, 1970, 255 pp., DM.
12,80.
Lacour, Michel - Sexualité du jeune adulte. - (Via) Casterman, Tournai, 1971,
140 pp., BF. 90.
3
Laing, R.D. - Strategie van de ervaring. - Boom, Meppel, 1971 , 125 pp.,
paperback, f 8,90.
Lang, Theo - The difference between a man and a woman. - Michael Joseph,
London, 1971, 413 pp., £ 2,50.
Lequeux-Gromaire, Paulette - Votre enfant et l'école maternelle. -, Casterman,
Tournai, 1971, 172 pp., BF. 90.
Mönks, Prof. Dr. F.J. - Gewetensgroei en gewetensfunctie. - Royal Van Gorcum,
Assen, 1971, 71 pp., f 8,90.
Ruddock, Ralph - Rolgedrag en relationele patronen. - (Mens en Medemens),
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 108 pp., f 6,25.

Prof. Dr. F.J.Th. Rutten
Mensbeelden in de theoretische psychologie
Royal Van Gorcum, Assen / Dekker & van de Vegt, Nijmegen, 1970, 44
pp., f 3,90.
Deze rede werd uitgesproken door prof. Rutten bij zijn afscheid als hoogleraar in
de empirische psychologie en vond plaats op het moment dat de subfaculteit van
de psychologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen haar nieuwe gebouwen
betrok. Als een schema van wetenschappelijk psychologisch onderzoek wordt deze
rede aangeboden. Uiteraard op een beknopte, maar over het algemeen zeer heldere,
ook voor de niet-psycholoog verstaanbare wijze worden een drietal mensbeelden
in de psychologie beschreven. De mechanistische denkwijze met haar streven van
de psychologie een ‘harde’ wetenschap te maken, uitgaande van de stelling dat alle
psychische processen dwangmatig met elkaar te maken hebben. Het nogal wazige
mensbeeld dat Rutten biologisch noemt. Psychologen proberen in de biologisch
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vastgelegde activiteiten met hun begrippen en methoden het specifiek menselijke
naar voren te halen. Bepaald geen overbodig werk, vindt Rutten. Tenslotte komt
het personalistisch mensbeeld naar voren, dat uitgaat van de stelling dat de persoon
subject is van al zijn doen en laten.
Helderheid en eenvoud, genuanceerdheid en toch genoeg distantie om het geheel
te overzien, vormen de kwaliteiten van deze rede. Jammer dat dergelijke overzichten
en betogen slechts bij een afscheid worden gesproken.
G. Wilkens
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Prof. Dr. J.H. van den Berg
Dieptepsychologie
Callenbach, Nijkerk, 1970, 359 pp., f 29,50.
Een duidelijk, beknopt, maar niet te onvolledig boek als inleiding om de meest
gebruikte dieptepsychologische termen te beschrijven in overzichtelijk verband. Dat
was de opzet van de bekende Leidse psychiater en zenuwarts bij het schrijven van
dit boek. De schrijver is er in geslaagd al deze opgaven te realiseren en daarbij het
boek uitermate leesbaar te houden. De schrijver van Metabletica heeft daarbij zijn
methode niet verloochend. De dieptepsychologische begrippen en termen worden
steeds besproken in het kader van hun ontstaan en in de wijdere samenhang van
een algemeen-culturele geschiedenis. Het resultaat is dat de dieptepsychologie
weinig toekomst meer heeft in de visie van Van den Berg. In een tijd waarin veel
verborgen werd gehouden en het leven werd geleefd temidden van donkere
schaduwen en diepe gevoelens die voortkwamen uit peilloze afgronden, kon de
dieptepsychologie ontstaan. In een tijd waarin hoogstens een taboe voor het taboe
wordt gekoesterd en waarin niet zozeer de menselijke innerlijkheid als wel de relaties
van mens tot mens met al de problematiek ervan aan de oppervlakte komen, leidt
de dieptepsychologie een kwijnend bestaan.
Heeft de schrijver bij het schrijven van deze geestesgeschiedenis vanaf Freud
via al de kleine en grote godheden van de dieptepsychologische clan tot Harry Stack
Sullivan toe, die oog begon te krijgen voor het kwestieuze van de relaties, gelijk?
Is in deze opvatting over de dieptegeschiedenis door de schrijver iets verdrongen,
geprojecteerd, gerationaliseerd? De wegkwijnende dieptepsycholoog zal er het zijne
van denken. Voor de minder diepe lezer vormt de lezing van dit boek een bijzonder
plezierige kennismaking met de vele begrippen van de dieptepsychologie en brengt
het op aangename wijze in contact met een psychiater die zijn gedachten over
menselijk contact heeft. Men haaste zich naar de boekwinkel voordat deze
Dieptepsychologie daaruit weer verdwenen is.
Vraag blijft wat nu na de dieptepsychologie? ‘Geheel zonder schaduw of verberging
leven kan ook de tijdgenoot niet, en heeft waarschijnlijk nooit iemand, in welke tijd
ook, kunnen leven’ (p. 330). De jeugd kan wel ‘vrije, open gezichten hebben’, maar
daarmee is nog niet gezegd dat ‘ze alle evenveel geluk vertolken. Misschien weinig’
(p. 18). De schrijver stelt daarmee de vraag naar een psychologie waarin noch de
diepte van de mens draagster van het leven wordt noch de openheid van de dialoog,
maar een psychologie die rekening houdt met een schaduw waarin het goed rusten
is. De ‘vrije, open gezichten’ vragen erom.
G. Wilkens

David Cooper
Psychiatrie en anti-psychiatrie
Boom en Zoon, Meppel, 1970, 138 pp., f 10,-.
Is iemand nu gek, of wordt hij gek gemaakt? Een psychiater die zich kritisch opstelt
ten opzichte van de eerbiedwaardige traditie van zijn vak en zich niet zomaar wil
onderwerpen aan de macht van de medische wetenschap, heeft zich deze, vaak
verdrongen, vraag gesteld. ‘Wat ik heb willen doen in deze monografie is kijken naar
het individu dat in zijn werkelijke menselijke context het etiket schizofreen opgeplakt
heeft gekregen, en onderzoeken hoe het is gekomen dat het dit etiket opgeplakt
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kreeg, wie dat heeft gedaan en wat dit zowel voor degenen die het doen, als voor
degene die het ondergaat, betekent’ (p. 7). De verdienste van deze studie ligt niet
zozeer in de theoretische gezichtspunten die de auteur in de eerste hoofdstukken
ontvouwt, alswel in de illustraties die hij van zijn stelling geeft aan de hand van een
case-study. Een nieuwe opzet van een psychiatrische afdeling wordt voorgesteld,
waarbij meer op de activiteit en creativiteit van de patiënt een beroep wordt gedaan.
Het belang van deze studie overstijgt die van het nauwe vakgebied. Het laat op
vaak zeer scherpe wijze zien, hoe structuren en menselijke omgeving de mens van
zichzelf kunnen vervreemden. Dat deze studie scherp is in het signaleren van dit
euvel, maar vaag in het aanduiden van een alternatief, heeft ze gemeen met meer
kritische studies. Waarde en beperktheid van deze studie roepen elkaar op, in
dezelfde verhouding als psychiatrie en anti-psychiatrie.
G. Wilkens

Drs. H.C.I. Andriessen
Groei en grens in de volwassenheid
Royal Van Gorkum, Assen / Dekker & Van de Vegt, Nijmegen, 1970, 371
pp., f 29,50.
Bedoeld als een inleiding in de psychologie van de volwassen levensloop voldoet
deze uitvoerige studie aan de beoogde opzet. Veel gebruik makend van het werk
van
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Charlotte Bühler en van E.H. Erikson worden achtereenvolgens behandeld de
volwassenheid, tijdperken in een levensloop en tenslotte de levenstijdperken der
volwassenheid.
Recente literatuur met andere probleemstellingen en benaderingswijzen dan de
tot nu toe gebruikte, en overigens nog steeds aan te bevelen, handboeken worden
in een hanteerbare context samengebracht. Dat het hier vooral een psychologie
van de volwassen levensloop betreft en de continuïteit in de levensloop als een
fundamenteel gegeven naar voren wordt gebracht, is een verdienste. Dat de
psychologische gegevens zo behandeld worden dat ook het bredere perspectief
van levensbeschouwing en godsdienst niet uitgesloten wordt, is een bijzondere
verdienste die men niet zo snel tegenkomt in dit vakgebied van de psychologie.
Enige kritiek op deze uitgave kan erin bestaan dat soms meer geleding in de stof
kan worden gewenst en markanter zou kunnen worden aangegeven wat de auteur
naar voren wil brengen. Ook de wijze van citeren kan verbeterd worden.
Tot slot willen we de lezers niet de slotzin van het boek onthouden, waarin de
auteur met instemming Erikson aanhaalt in een citaat dat heel in het kort het gestelde
thema nog eens samenvat: ‘En het lijkt reëel om de relatie tussen kinderlijk
vertrouwen en volwassen integriteit verder uit te werken door te stellen dat psychisch
gezonde kinderen geen vrees zullen hebben voor het leven als hun ouders integriteit
genoeg hebben om niet bang te zijn voor de dood’.
G. Wilkens

Susanna Millar
Psychologie van het spelen
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 293 pp..
Wanneer men de twee inleidende hoofdstukken, die handelen over de verschillende
speltheorieën in de psychologie van de laatste honderd jaar, terzijde laat, dan heeft
deze studie de verdienste alle relevante studies samengevat te hebben die empirisch
de functie van spel nagaan bij het kind. Node mist men een meer fenomenologisch
georienteerde zienswijze op het spel, maar dit zal volgens de auteur wel vallen
‘buiten de verstandige manier van vragen, die menselijk gedrag wil bestuderen op
een manier die loutere bespiegeling uitsluit’.
Betwijfeld kan worden of het boek aan zijn opzet beantwoordt voor de gewone
lezer, niet-psycholoog, de psychologie van het spelen op een eenvoudiger en minder
technisch niveau uiteen te zetten. Daarvoor is het te beknopt, en te specialistisch
en vooral te weinig.... speels.
G. Wilkens

Gerard Huizinga
Maslow's Need Hierarchy in the Work Situation
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1970, 207 pp., f 37,-.
Sinds de laatste tien, twintig jaar zien we vanuit Amerika de opkomst van een nieuw
soort psychologie, de zgn. ‘Humanistic Psychology’, die zich zelf als een ‘Third
Force’ wil opstellen naast en vooral ook tegen de bestaande psychologische
denkmodellen, zoals die in behaviorisme en psychoanalyse opgeld doen. Negatief
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geformuleerd wil deze psychologie niet zo statisch zijn als het waardenvrije,
analytisch-reductief georiënteerde behaviorisme en minder negatief dan de
psychoanalyse, die weliswaar het ‘superego’ in de mens afbreekt maar het ‘interne’
zelfbepalende geweten niet opbouwt.
Humanistische psychologie houdt zich, positief uitgedrukt, bezig met het onderzoek
van de eigen krachten van de verantwoordelijke en waarden scheppende vrije mens.
Grondlegger van deze nieuwe benadering is de Amerikaan Maslow, die, vooral door
zijn leer over de hiërarchie van waarden, veel heeft bijgedragen tot de theorie van
de ‘Humanistic Psychology’. De behoeften van de mens vertonen een hiërarchie
van fysiologische behoeften, behoeften aan zekerheid, sociale behoeften, behoeften
aan erkenning en tenslotte behoefte aan zelfontplooiing. De volgorde van deze
behoeften ligt vast en steeds moet een lagere behoefte in voldoende mate tevreden
gesteld zijn, wil een hogere behoefte in de mens aan bod komen.
De verdienste van deze studie van Huizinga is niet zozeer gelegen in de
uiteenzetting van Maslows theorie in vergelijking met andere psychologische
motivatietheorieën, zoals hij dit in het eerste deel van zijn studie behandelt, maar
vooral ook in het feit dat hij deze theorie empirisch toetst in een reële werksituatie.
Uitvoerig wordt van een uitgevoerd onderzoek verantwoording afgelegd in het
tweede deel van zijn studie. Daarmee vormt deze studie een waardevolle bijdrage
tot de Nederlandse bedrijfspsychologie en maakt de entree van de ‘Humanistic
Psychology’ met haar idealen aannemelijker en reëler.
G. Wilkens
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Sociale wetenschappen
Guerrand, Roger-Henri - La libre maternité. - (Via) Casterman, Tournai, 1971,
168 pp., BF. 90.
Hollstein, Walter - Der Untergrund. - Luchterhand, Neuwied am Rhein, 1970,
186 pp., DM. 8,80.
Kusters, Dr. W.J.J. - Balans en perspectief van een kerkontwikkeling. - KASKI,
's-Gravenhage, 1971, 39 pp..
Odell, Peter R. - Olie en macht. - Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971,
208 pp., f 5,-, BF. 82.
Peursen, C.A. van - Strategie van de cultuur. - Elsevier, Amsterdam, 1970,
223 pp., BF. 320.
Ruyter, Theo en Joost Smiers - 14 maal kritisch bezig. - Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971 4/5, 58 pp., f 5,-.

Michel van Nieuwstadt
Van ‘aardgetrouw’ tot ‘aziatisch’ Materiaal voor een taal en
ideologiekritiek van het fascisme
Sun, Nijmegen, 1971, 202 pp., f 9,-.
Dit is een eerste deel van een soort van alfabetische lijst van nazitermen met behulp
waarvan de schrijver probeert aan te tonen dat de nazi-terminologie allerlei
kapitalistische structuren verbergt. Daarmee meent hij te hebben aangetoond dat
het fascisme alleen maar een soort fase van het kapitalisme is. Het is juist dat de
nazi-terminologie kapitalistische structuren verbergt, maar daaruit mag men geen
conclusie trekken ten aanzien van het nazidom. Om de woorden van Marx aan te
halen: ‘Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle
eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten’ en het nazi-tijdperk viel nu eenmaal
gedeeltelijk samen met die van de stoommachine en wat daarop volgt en nog
voorafgaat aan de tijd van de automatisering. Inderdaad verborg dus het nazidom
kapitalistische structuren, maar vooral voor zichzelf, omdat het in feite niets anders
dan een feodale structuur wenste; dat wil zeggen het wenste produktieverhoudingen
die berusten op feitelijk geweld. Men vergeet te vaak dat het feodalisme zeer
hardnekkig is. In Nederland bleef een niet-geïnstitutionaliseerde vorm van feodaliteit
bestaan.
De voor het kapitalistische systeem kenmerkende middellijke binding van mens
tot mens; de arbeider werkt aan de machine van een ander omdat hij anders honger
moet lijden, is vervangen door een onmiddellijke; de arbeider werkt aan de machine
omdat hij anders het geweld van het ‘Arbeitserziehungslager’ moet ondergaan.
Vooral bij de buitenlandse arbeider was dat het enige motief om te werken. Door
roof kon hij praktisch meer krijgen dan zijn rantsoenen. Het is niet alleen zoals Trevor
Roper meent dat wij aan het begin en het eind van de nazi-tijd de nihilistische trekken
er van zien, maar het zijn vooral de feodale trekken die dan tot uiting komen.
C.J. Boschheurne

A.G.L. Shaw
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Great Britain and the Colonies 1815-1865
Methuen, London, 1970, 216 pp., 16/-.
In deze bundel zijn een tiental studies verzameld, die ruwweg de periode 1770-1870
bestrijken. Dit tijdperk vormde een soort interval tussen het commerciële kolonialisme
en het imperialisme. In de periode tot 1770 stonden handelsbetrekkingen centraal,
terwijl na 1870 Europees kapitaal en inheemse arbeidskracht werden
tesamengebracht. Dat maakte een geconsolideerd westers gezag over de wereld
noodzakelijk. Die tussenperiode schept de nodige problemen. Bij de Engelse
economisten en filosofen bestond er een afkeer van overzeese exploitatie. Ook de
Europese mogendheden leken minder begerig te speuren naar koloniale
nederzettingen. Misschien vormde Nederland de duidelijkste afwijking: tussen 1830
en 1850 werd met het cultuurstelsel de basis gelegd voor de exploitatie van de
Indische archipel.
Doch ook bij de andere mogendheden lagen de zaken meer verdeeld. Engeland
hield ‘strongholds’ over de gehele wereld in handen en dwong de Chinezen en
Japanners hun havens voor westerse schepen open te stellen. Bovendien ontstond
er een verlichte kolonisatie-doctrine, waartoe Australië vroegtijdig werd uitverkoren.
In die doctrine werd gepoogd de belangen van de Europeanen en het
beschavingswerk t.o.v. de inheemse mens te combineren. De periode van het
interval was minder vrij van imperialistische smetten dan tot 1945 gedacht werd.
Nieuw onderzoek, dat in deze bundel aan bod komt, toont een grotere continuïteit
aan tussen de diverse koloniale periodes dan lange tijd onder invloed van Adam
Smith (1776) - die als te exemplarisch werd gezien - gangbaar was.
Th. de Jong
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Karl Vorländer
Geschiedenis van de Wijsbegeerte 1, 2, 3
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1971, 176, 231 en 224 pp., f 4,50, f
5,-, f 5,-.
Dit is een Nederlandse uitgave van de Rororo-editie van Vorländers werk. Telt de
Duitse editie in het totaal 1354 bladzijden, de Nederlandse slechts 732. De
bladspiegel in de eerste is groter en de letter daarbij kleiner. Dit fantastische resultaat
heeft men weten te bereiken door in de eerste plaats het rijke wetenschappelijk
apparaat en noten en verwijzingen tot een minimum te beperken. De belangrijkste
verkorting bereikte men echter door weglating van 't beste deel van de Duitse editie:
teksten van de behandelde denkers. De Duitse editie voegde buitendien enige
commentaren toe. Deze zijn gedeeltelijk overgenomen alsof zij bij het oorspronkelijke
werk horen. Mede daardoor zal de niet geschoolde Nederlandse lezer niet door
hebben dat we hier te maken hebben met een tekst die al bijna zeventig jaar oud
is en herhaaldelijk bewerkt werd. De lezer die al eens eerder iets over de
geschiedenis van de filosofie las, zal de indruk krijgen van een ‘oude testament van
Kant’. Alle filosofen van alle eeuwen worden eigenlijk gezien als voorlopers van
Kant. Ook uit de Duitse editie zou men misschien die indruk kunnen krijgen. Bij
nadere studie zal men echter zien dat de schrijver in het hele werk telkens een
misschien onevenredige nadruk legt op ethiek ten koste van b.v. kentheorie.
Vorländer zelf zag namelijk Kant allerminst als de filosofische messias, maar
beschouwde hem in ethisch opzicht als een voorloper van K. Marx. Waarbij men
zich dan natuurlijk af mag vragen of de schrijver deze laatste denker volledig heeft
begrepen. Van Vorländer is wel eens gezegd dat hij zoveel heeft gelezen in zijn
leven dat hij nooit tijd heeft gehad om zelf te denken. Wie dat zegt, miskent de man.
Ook dit is geen ‘objectieve geschiedenis van de filosofie’, wat dat dan ook betekenen
moge.
De Duitse editie echter is een zeer nuttige uitgave, maar dat kan men van de
gebrekkige Nederlandse met geen mogelijkheid zeggen.
C.J. Boschheurne

Jacques Henriot
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La condition volontaire - éléments pour une phénoménologie de la
praxis
Nauwelaerts, Louvain, 1970, 308 pp., BF. 520.
Filosofische research die methodische oogkleppen opzet is weliswaar een eerlijk
bedrijf, maar ze komt dan ook maar tot onwerkelijke conclusies. Zó bovenstaande,
anders leuk gedocumenteerde en aardig beredeneerde, fenomenologie van de
wilspraktijk. Deze fenomenologie zet eerst elke ontologie van de levenswaarden en
elke objectieve moraal tussen haakjes. Dan komt ze vanzelfsprekend tot de conclusie
dat men in de moraal de noties ‘verdienste’ en ‘vrijheid’ gerust kan uitsparen. De
mens van J. Henriot doet immers noodzakelijk hetgeen hem in zijn concrete
persoonlijkheid het beste lijkt. Deze mens kan bovendien onmogelijk kwaad doen,
en eigenlijk ook geen goed doen, aangezien hij nooit kan weten wat voor hem
absoluut goed of kwaad is. In dit wazige agnosticisme verzwindt de existentiële
angst van Kierkegaard b.v., van Heidegger en van P. Ricoeur zonder moeite. Het
overspannen willekeurig creationisme van de ethische waarden à la Sartre,
Merleau-Ponty en vooral R. Polin maakt hier plaats voor een geruststellend
psychoanalytisch-sociologisch positivisme. Tenslotte wordt 't beruchte satanisme
van Baudelaire en van Dostojewsky's Demonen als een romantische illusie
ontmaskerd. Want feitelijk kan de mens van onderhavig CNFRS-werk onmogelijk
het kwade bedoelen. Hij kent alleen maar het ‘demonisch’ risico: ‘misschien zal mijn
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goed bedoelde handeling eenmaal, in een mij ontoegankelijke hogere orde, feitelijk
blijken monsterachtig kwaad te zijn’. Zeker een magere troost, een dubieuze
geruststelling voor onze geciviliseerde psyche, zo velerlei aangevreten door
immoralisme en agressiviteit! Mogelijk is dit research-werk bedoeld als een soort
therapie, vergezeld dan van een flinke dosis chloroform.
A. Poncelet

Michel Jouhaud
Le problème de l'être et l'expérience morale chez Maurice Blondel
Nauwelaerts, Louvain, 1970, 690 pp., BF. 1260.
In dit wetenschappelijke werk wordt een grondprobleem van de huidige mensheid
gepeild. Hoe is de betrekking van Zijn en Waarde? Anders gezegd, hoe is de
verhouding tussen metafysica en moraal, ontologie en axiologie, tussen werkelijkheid
en ideaal? Is menselijke ethiek zo autonoom, dat ze van elke band met de
Transcendentie kan afzien? Deze vragen beantwoordt M. Jouhaud door een
onderlinge vergelijking van drie moraalfilosofieën uit het begin van de eeuw: het
rationalisme van Fr. Rauh, het positivisme van L. Lévy-Bruhl, het integraal-realisme
van M. Blondel. Vele andere grote namen komen er bij te pas, die men in de index
van het werk terugvindt. Vooral I. Kant, met zijn afkeer voor theologische moraal en
zijn uitvinding van de morele (humanistische) theologie, is steeds aan de horizon.
De uitvoerige inleiding op het werk mag meesterlijk genoemd worden; het probleem
wordt langs alle kanten belicht, met zijn antecedenten en zijn uitlopers in de jongste
filosofische literatuur. Daarmee is wel de lacune gecompenseerd, dat verder bv.
een fundamentaal-ontoloog als M. Heidegger en een radicaal-ethicus als E. Lévinas
niet meer expliciet ter sprake komen. Blondel integendeel wordt correct en integraal
geïnterpreteerd, niet als gecodificeerd tegenstander van de andere visies maar als
hun dynamische en impliciete vervulling. Eens te meer is hier gebleken dat op de
huidige dag echte filosofie meestal ook vergelijkende filosofie moet zijn. Het laatste
hoofdstuk maakt nog een afsluitende vergelijking tussen blondelisme en
‘ontologisme’, hetwelk een kortsluiting is van moraal op metafysica. In de
radicaal-christelijke filosofie van Blondel integendeel blijkt het pluralisme van profane
en seculiere waarden, uiteraard voorlopig, vanzelfsprekend. Een monumentale,
verhelderende en zeer actuele studie.
A. Poncelet

Dagobert Runes
Treasury of Thought, Observations over half a Century
Philosophical Library, New York, 1966, 153 pp., $ 6,-.
Dit boek bestaat uit een willekeurig aantal trefwoorden waarachter S. willekeurig
enige zinnen neerschrijft. Veel gedachten zijn er niet in te vinden, wel veel
ressentiment, kwasi-geestigheden, onwaarheden. Geen wonder, dat niet alles klopt,
want de ondertitel geeft aan, dat Runes hier notities van 50 jaar verzameld heeft.
Jammer genoeg heeft hij niet de tijd genomen om te verifiëren, of zijn observaties
van jaren geleden nog kloppen met de realiteit van vandaag. Onbegrijpelijk dat
zoiets bij een ‘Philosophical Library’ kan worden uitgegeven. Blijkbaar wil het
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Amerikaanse publiek er niet aan en stuurt de uitgever het boek nu naar Europa om
te zien of men zoiets hier beter slikt.
J.H. Nota

Jean Louis Krivine
Introduction to Axiomatic Set Theory
D. Reidel Publishing Comp., Dordrecht, 1971, 98 pp., f 28,-.
Wie regelmatig met de verzamelingenleer werkt zonder zich er verder veel in te
verdiepen, zal zich door dit werk verrast voelen. De basis van deze wetenschap
bestaat uit veel meer axiomata dan men zou verwachten. Het werkje is zeer goed
bruikbaar als een leerboek, zelfs zo dat het veel kan vertellen aan hen die nog niets
weten over deze tak van wetenschap. Wel wordt men er weer door gedrukt op de
vraag wat axioma's eigenlijk zijn, natuurlijk niet zonder meer willekeurige afspraken
of onbewijsbare ervaringskennis. Steeds zal men gedwongen zijn zich af te vragen
of wij hier toch niet te maken hebben met een soort apriori-kennis of een kennis die
voortvloeit uit onze noodzaak om taal te gebruiken, althans daarmee op een of
andere wijze samenhangt.
C.J. Boschheurne

Streven. Jaargang 24

1221

Godsdienst
Uit de Boeken van de Bijbel I. Het Oude Testament. - Katholieke Bijbelstichting,
Malmberg, Den Bosch, 1971, 511 pp., f 8,75, bij 20 ex. f 7,95.

Liturgisch Woordenboek Supplement
Liturgische oriëntatie na Vaticanum II
Bijdragen en overzichten geordend door drs. A. Hollaardt o.p.
Romen & Zonen, Roermond, 1970, 158 pp., f 19,50.
Het Liturgisch Woordenboek was nog niet gereed, toen het Tweede Vaticaans
Concilie zijn belangrijke Constitutie over de Liturgie promulgeerde. Daardoor was
het niet meer mogelijk, de redactie van het Woordenboek te wijzigen. Bovendien
was er na het Concilie een grote activiteit op liturgisch terrein. Daarom is nu een
Supplement uitgegeven om hieraan tegemoet te komen. Het werk is zodoende een
onmisbare aanvulling bij het Woordenboek. Het biedt duidelijke overzichten over
volgende punten: Vaticanum II en de Liturgie (ontwikkeling der liturgiewetenschap,
kerkbegrip van het Concilie, de betekenis der conciliaire decreten, de
liturgie-ontwikkeling sindsdien, kwestie rond het oecumenisch karakter der liturgie,
romeinse documenten), resultaten van de conciliaire liturgiehervorming (de
verschillende sacramenten, het kerkelijk jaar en het kalendarium). Tot slot nog
uitgebreide registers op het Woordenboek. Voor de vakman is het een belangrijk
hulpmiddel, mede vanwege de uitgebreide literatuuropgaven.
J. Mulders

Edward Conze
Het Boeddhisme
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 252 pp., 1970, f 6,50, BF. 108.
In kort bestek wordt een helder overzicht geboden over heel de rijke wereld van het
boeddhisme. De nadruk valt niet zozeer op de filosofie alswel op het boeddhisme
als verlossingsleer. Voorts vijlt s. de scherpe kantjes af van het apersonalistische
in het boeddhisme. Daardoor kan de negatie die 't systeem zo kenmerkt, veel
attractiever behandeld worden. Men kan zich verbazen over de ongelofelijke finesse
waarmee heel het terrein van het z.g. geestelijke leven door de boeddhisten is
geëxploreerd. Zelf gebruiken zij het beeld van de lotusbloem van het boeddhisme
die na 1500 jaar geheel ontvouwd is. Men kan zich afvragen of de confrontatie die
Romano Guardini voorspelde tussen boeddhisten en christendom, ooit nog actueel
kan worden - behalve bij enkele sectariërs -, gegeven het verval dat de boeddhisten
zelf sterk hebben aangevoeld en voorts ook de enorme plasticiteit van het stelsel.
J. de Wit
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Herman A.P. Schmidt
Bidden onderweg van 1960 tot 1970
J.H. Gottmer, Haarlem, 1971, 196 pp., f 15,90.
Uitgaande van de beperkte doelstelling informatie te geven over de ontwikkeling
van het gebedsleven tussen 1960 en 1970 slaagt deze documentaire studie erin,
als een eerste poging hiertoe, een overzicht te geven van wat er aan nieuwe
gebedsteksten in de verschillende taalgebieden en christelijke kerken is verschenen.
Beperking legt deze studie zich op door zich niet bezig te houden met de officiële
liturgische teksten, oude of nieuwe, terwijl ook het terrein van mystiek en
contemplatie, devoties en godsvruchtige oefeningen niet wordt betreden. Deze
documentaire studie is een bijzonder leesbaar verhaal geworden met verwijzingen
naar achtergronden en vooruitzichten en terloops kritische opmerkingen. Steeds
wordt verwezen naar een zeer uitvoerige bibliografie van veel bekend en onbekend
materiaal, terwijl vanuit de bibliografie weer naar de tekst wordt verwezen.
Ook al bestaan er objectieve normen volgens de auteur, toch wil hij zich onthouden
van subjectieve beoordelingen, wetend dat er over smaak niet valt te twisten. Het
uitgangspunt van de auteur is, dat slechts een langere ervaring duidelijk maakt of
een bepaald gebed toekomst heeft of maar een eendagsvlinder is.
Wanneer de auteur op het eind van zijn
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studie nog eens de zeer toegenomen belangstelling voor het gebed sinds 1960
overziet, kan de lezer de vraag begrijpen die de auteur stelt naar aanleiding van
deze gebedsproduktie: ‘We bezitten veel goeds en moois op het gebied van bidden
maar... staat het niet veraf, hoogverheven, diep ingegraven, buiten het bereik van
de gewone mensen, zoals ze zijn en niet anders kunnen en mogen zijn? Er wacht
nog veel werk onderweg van 1970 tot 1980’ (p. 157).
G. Wilkens

Friedrich Weinreb
Das Buch Jonah
Der Sinn des Buches Jonah nach der ältesten jüdischen Überlieferung
Origo Verlag, Zürich, 1970, 383 pp., DM. 37,-.
Wanneer men dit boek van Weinreb leest, treedt men binnen in een wereld die voor
niet-Joden met zéér veel inspanning enigszins is aan te voelen. Aan de hand van
oude rabbijnse geschriften en commentaren op het boek Jonah is het de schrijver
er om te doen, dat het boek Jonah de geschiedenis is van iedere mens in zijn
verhouding tot God. Weinreb kent een heel eigen methode van uitleg. Elk woord,
elke zin heeft zijn eigen betekenis, namelijk een getalswaarde (a = 1, b = 2, c = 3,
enz.). In plaats van met woorden werkt hij dan met getallen; en op deze wijze kan
hij verbanden leggen tussen getallen, die als men ze als woorden zou schrijven,
niets met elkaar te maken hadden. Het boek heeft daardoor op mij een wat
gekunstelde indruk gemaakt, al is het geenszins te ontkennen dat Weinreb van een
ongelofelijke eruditie getuigt.
P. Beentjes

Albert Höfer
Was heisst ‘Erlösung’?
Theorie und 15 Katechesen
Otto Müller Verlag, Salzburg, 1970, 148 pp., ÖS. 68,-.
Het theoretisch gedeelte in dit boek is zeker niet het sterkste stuk in deze handleiding
voor katecheten in hogere klassen van voortgezet onderwijs en hogere
beroepsopleidingen. Daartoe is de theorie te algemeen gebleven; zij behandelt
zowat geheel het gebied van de veranderde bezinning op de geloofsinhoud, en
komt zodoende nauwelijks toe aan een eigentijds verstaan van wat ‘verlossing’ nu
eigenlijk betekent. Des te kostbaarder lijken mij de vijftien voorbeelden van katechese
die daarop volgen. Zij behandelen de belangrijkste punten uit de verkondiging vanuit
hoogtepunten uit de hedendaagse literatuur: werken van Albert Camus, Graham
Greene, Franz Kafka, Gertrud von Le Fort, Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt e.a..
Gewoonlijk eerst een samenvatting van het werk, gevolgd door een serie vragen
die de leerlingen gelegenheid bieden dieper door te dringen in de gedachtengang
van de behandelde auteur. Soms loopt de ‘les’ - maar waarschijnlijk zullen meerdere
hier gegeven voorbeelden meerdere lessen vragen - uit op een vraag: dan tracht
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de volgende - steeds met de leerlingen samen denkend - het antwoord te vinden.
Vooral om deze praktische voorbeelden van katechese lijkt dit een kostbare
handreiking aan katecheten en - wie weet - aan hen die de jeugd vertrouwd moeten
maken met de wereldliteratuur van vandaag.
S. Trooster

Karl Stelzer
Der nonkonforme Christ
Ermunterung zu einer neuen Frömmigkeit
Verlag Pfeiffer, München, 1970, 241 pp., DM. 11,80.
Dit boek bevat een aantal vrij eenvoudig gestelde opstellen, die duidelijk willen
maken wat de hedendaagse vernieuwingen in de Kerk en het geloofsleven aan
positieve mogelijkheden bieden. Hier geen sprake van ‘beeldenstormerij’ - zoals de
titel op het eerste lezen misschien zou doen vermoeden - maar gezonde gedachten
die kunnen helpen verstaan wat er momenteel voor mogelijkheden aanwezig zijn
in de vernieuwingen van onze tijd. Erg diep grijpen deze conferenties ook weer niet.
Alles bij elkaar genomen lijkt dit boek een uitstekende handreiking aan allen die
vandaag verantwoord willen preken of op andere wijze het geloof verkondigen. Het
boek lijkt eveneens een nuttige hulp bij het voeren van groepsgesprekken.
S. Trooster
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Politiek
Cycon, Dieter - Es geht um die Bundesrepublik. - Seewald Verlag, Stuttgart,
1971, 300 pp., DM. 22,-.
Jakobsen, Hans Adolf und Wilfried von Bredow, Hrsg. - Misstrauische Nachbarn
(Deutsche Ostpolitik 1919-1970). - Droste Verlag, Düsseldorf, 1971, 504 pp.,
DM. 25,-.
Waldheim, Kurt - Der österreichischer Weg. - Verlag Fritz Molden, München /
Wien / Zürich, 1971, 327 pp..

Sir William Hayter
Rusland en de wereld
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 156 pp., f 2,75.
De huidige leiders van de Sovjet-Unie willen op het terrein van de buitenlandse
politiek een consolidatie van de bestaande posities. Moskou heeft sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog niet geprobeerd de macht van de Sovjet-Unie door
middel van veroveringen van nieuwe gebieden te vergroten. De doctrine van de
beperkte souvereiniteit kan alleen maar als defensief worden beschouwd in de zin
van handhaving der ideologische en politieke eenheid van het Sovjetblok.
In tegenstelling tot het bovenstaande schrijft de auteur dat de Sovjet-Unie zich
onzeker voelt en die onzekerheid alleen kan verdrijven door expansie: Rusland
heeft geen vertrouwen in de eigen instellingen en heeft dit ook nooit gehad. Het
heeft deze altijd tegen besmetting van buitenaf moeten beschermen. Het is echter
niet altijd gemakkelijk om de besmetting buiten te houden. Daarom is het wellicht
verstandiger en zelfs veiliger om de besmettingsbronnen in het buitenland te
vernietigen.
Een gelukkige omstandigheid noemt de auteur vervolgens dat er tussen de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten weinig conflicten bestaan van bilaterale aard,
die hun geschil toespitsen. Daarom kunnen gevaarlijke incidenten tussen Moskou
en Washington zich niet gemakkelijk voordoen. De communistische ideologie vormt
echter het grootste obstakel tussen beide supermogendheden. Deze leert nl. de
Sovjet-leiders de ‘imperialisten’ en ‘kapitalisten’ nooit te vertrouwen. Vrijwel het
enige waarover de communistische wereldbeweging het thans eens is, is de
veroordeling van het kapitalisme en het imperialisme. De resoluties van de
communistische wereldconferentie in juni 1969 en die van het XXIVe partijcongres
van de Sovjet-Communistische Partij in april 1971 waren weinig meer dan een aantal
variaties op dit ene thema. Dit is een zeer reëel obstakel dat een werkelijk akkoord
tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten op ruime schaal zeer onwaarschijnlijk
maakt. Daarom is het vooruitzicht dat de Russen en de Amerikanen, zoals de auteur
denkt, de wereld onderling zullen verdelen, irreëel. Toch zijn er een aantal akkoorden
die de twee supermogendheden zouden kunnen bereiken.
Deze akkoorden zouden geografisch - bijv. het MiddenOosten en Berlijn - of qua
onderwerp - bijv. crisis management of controle op de bewapening - gelimiteerd
kunnen zijn. Maar zelfs onder crisisomstandigheden zijn dergelijke beperkte
akkoorden niet gemakkelijk te bereiken. Vandaar dat zowel in Moskou als in
Washington de wenselijkheid wordt ingezien om de Vietnamese oorlog te beëindigen
en het explosiegevaar in het Midden-Oosten te elimineren.
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Het is natuurlijk altijd mogelijk dat onderhandelingen over dergelijke beperkte
akkoorden kunnen leiden tot meer algemene onderhandelingen en wellicht zouden
deze een algemene regeling tot gevolg hebben. Op het eerste gezicht zou men
kunnen denken dat de hele wereld de oplossing van de tegenstellingen tussen de
kapitalistische en communistische stelsels met vreugde zou begroeten. Als wij erin
zouden slagen de wereld te baseren op een moderne versie van ‘cuius regio eius
religio’. In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat een dergelijk algemeen akkoord
bereikt zou worden, zou het echter bijzonder duidelijk omschreven moeten worden,
speciaal t.a.v. de grenslijnen.
Er zijn echter bepaalde vormen van Sovjet-Amerikaanse akkoorden die voor de
wereldvrede fataal zouden kunnen zijn. Veronderstel bijv. dat zo'n akkoord zou
inhouden dat de Amerikaanse troepen uit West-Europa zouden verdwijnen. Volgens
Hayter een gebeuren dat door de Sovjetleiders vurig gewenst wordt en velen in de
Verenigde Staten en wellicht ook in Europa welkom zou zijn, zou gemakkelijk de
stoot kunnen geven tot een reeks gebeurtenissen die tot de Derde Wereldoorlog
zouden leiden. Derhalve kunnen beslissingen die door Washington t.o.v. de
Amerikaanse positie in Europa zullen worden genomen, in feite beslissend zijn voor
de toekomst van het continent.
L. Bartalits
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Geschiedenis
Bazin, Hervé - Uw wereld is de mijne niet. - Orion, Brugge, 1971, 220 pp., BF.
130.
Deprez, Dr. Ada - F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling
1843-1872. - Koninklijke Vlaamse Academie, Gent, 1971, 262 pp..
Hockerts, Hans Günter - Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische
Ordensangehörige und Priester. - Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1971,
224 pp., DM. 35,-.
Ions, Edmund, ed. - Political and Social Thought in America, 1870-1970. Weidenfeld & Nicolson, London, 1971, 227 pp., £ 2.
Kreuzer, Helmut - Die Boheme. - Metzlersche, Stuttgart, 1971, 436 pp., DM.
20,-.
Kurtz, Harold - Het Tweede Rijk - (Deze eeuw), Sijthoff, Leiden, 1970, 128 pp.,
ill., f 11,90.
MacGregor Burns, James - Roosevelt, The Soldier of Freedom, 1940-1945. Weidenfeld & Nicolson, 1971, 722 pp., £ 3,75.
Sabais, Heinz Winfried - Des dieux, des empereurs, des dictateurs. - Casterman,
Tournai, 1971, 235 pp., BF. 195.
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Friedrich Heer
Abschied von Höllen und Himmeln Vom Ende des religiösen Tertiär
Bechtle Verlag, München, 1970, 337 pp., DM. 36,-.
Zoals de meeste geschiedenisboeken van Friedrich Heer bevat ook dit niet alleen
geschiedenis, maar is het tevens een pleidooi. Door de beschrijving van de hemelen
hellevoorstellingen in de loop der eeuwen heen wordt gepleit voor een minder
primitieve opvatting op dit terrein.
Egypte, Perzië, Griekenland hadden ieder hun eigen eeuwigheidsvoorstellingen.
De invloed van het Egyptische onsterfelijkheidsgeloof is zeer sterk geweest (ook
op het christendom). Daarentegen is het gevoel voor het tragische moment, het
conflict, dat tot uitdrukking komt in de Attische tragedie, verloren gegaan.
Jezus interesseert zich niet voor hemel en het volgens Heer. Hij volgt hier de
exegese die de nadruk legt op Jezus' bekommerd zijn om de vestiging van het Rijk
Gods hier op aarde. Vandaar ook, dat Paulus verantwoordelijk gesteld wordt voor
de noodlottigste gebeurtenis in de geschiedenis van het christendom: de mens
Jezus wordt ‘verplaatst’ naar de hemel: Christus als vreeswekkende Rechter. De
apocalyptische voorstellingen krijgen dan hun kans; het manichaeisme doet zijn
verderfelijke intrede in de christelijke gedachte.
Dan volgen enige hoofdstukken over de Middeleeuwen, waarin aandacht gewijd
wordt aan het voortleven van de germaanse goden in de vorm van duivels (er is te
vlug gedoopt volgens Heer), aan het opkomen van magie, aan de vrouw als te
vrezen lustobject en als handlangster van de duivel (heksenprocessen). In een
afzonderlijk hoofdstuk worden Dante en Eckhart besproken: Dante beschrijft in zijn
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Divina Comedia zijn eigen helleangst; Eckhart is vrij van deze angsten, maar wordt
door veel van zijn tijdgenoten als niet-orthodox beschouwd.
De barok introduceert het toneel als afbeelding van de hemel. Angst voor de
duivel wordt in deze tijd vooral: angst voor de dood, die men door grootse feesten,
muziek - vooral de opera - tracht te vergeten. De blijde muziek van Mozart bv. wil
uitdrukkelijk de dood bezweren.
In de 18e en 19e eeuw komen weer nieuwe hel- en hemelvoorstellingen op.
Auteurs als Victor Hugo beschrijven de hel waarin het gewone volk in zijn tijd
verkeert. De angsten van de tijd vinden ook een uitdrukking in de ‘zwarte’ werken
van Goya. Liberalisme, marxisme, nationaal-socialisme worden Produkten van de
duivel genoemd en daarom verketterd.
In de 20e eeuw probeert een Charles Péguy de angst voor duivel en hel, die het
christendom van een ‘Frohbotschaft’ tot een ‘Drohbotschaft’ gemaakt heeft, te
overwinnen; hij wijst op de hoop.
In het slothoofdstuk stelt Heer, dat hemel en hel werkelijkheden in onszelf zijn;
de spanning tussen deze twee moeten wij aandurven en doorleven (zoals in de
Griekse tragedie). Hemelen, paradijzen zijn daarbij
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bereikbaar, als wij maar meewerken aan de menswording van de mens.
Zoals steeds beschikt Heer over een enorme hoeveelheid materiaal, vrucht van
een zeer grote belezenheid. Wel wordt dit materiaal te gemakkelijk gebruikt om
enkele grondstellingen van Heer te staven, zoals ook al te snel historische verbanden
gelegd worden. Heers verschillende ‘Anliegen’, zoals een christendom dat de aardse
werkelijkheid, de eros en de vrouw positief waardeert, een christendom boven
verdeeldheid op humanistische basis (‘dritte Kraft’), een samenleving zonder angst,
die de spanning van tegenstellingen aankan, komen ook in dit boek tot uiting. Het
is boeiende lectuur, die dikwijls aan het denken zet, ook al is men geneigd op vele
plaatsen een vraagteken te zetten.
W. Sormani S.J.

Joseph R. Strayer
On the medieval origins of the modern state
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1970, 114 pp., $ 5.
Hoezeer de staat onze werkelijkheid kenmerkt, blijkt uit het feit dat een van de ergste
dingen die een mens overkomen kan, statenloosheid is. Wat is die staat? Hoe is hij
ontstaan? Strayer, een mediëvist, tracht op deze laatste vraag een antwoord te
geven (en daarmee ook enigszins op de eerste).
Hij laat in dit helder geschreven boek zien hoe de politieke ontwikkelingen tussen
1100 en 1600 in West-Europa het verschijnsel ‘staat’ voortgebracht hebben, dat
van invloed is op alle huidige staten. En bij het nagaan van de ontwikkelingen kan
hij zich beperken tot die twee staten die het voorbeeld voor alle andere zijn geworden:
Frankrijk en Engeland.
Langs de weg van de wet hebben deze staten zich gevormd. Hun vorsten hebben
de middeleeuwse koningstaak par excellence uitgebouwd: het handhaven van recht
en gerechtigheid. Al hun aandacht gaven zij aan deze taak, toen na de pauselijke
overwinning in de Investituurstrijd de rol van de vorsten in de Kerk uitgespeeld was.
Zij konden zich tot hoogste heren in hun landen opwerken, omdat door diezelfde
Investituurstrijd het keizerlijk gezag zeer verzwakt was. Door hun rechtsprekende
macht zoveel mogelijk uit te bouwen (met behulp van kundige dienaren) lukte het
de twaalfde- en dertiende-eeuwse heersers langzaam de feodale verbrokkeling te
breken, het staatsgezag voelbaar te maken voor iedereen en loyaliteit voor het
centrale gezag op te wekken. Voor een efficiënte gezagsuit-oefening was natuurlijk
ook van belang een beter innen van de belastingen, waarop de koning als verdediger
van het koninkrijk recht heeft. Burgers gingen in plaats van de adel de koning bij
het bestuur terzijde staan; er kwam een zekere routine in het regeren; een
beroepsbureaucratie ontstond. De veertiende en vijftiende eeuw brengen grote
schokken: Zwarte Dood, Honderdjarige Oorlog, boerenopstanden in Frankrijk en
Engeland, de Rozenoorlogen. Maar het begrip en de werkelijkheid ‘staat’ blijven
bestaan. Onrust doet zelfs de vraag naar een sterk gezag dat bescherming kan
geven, toenemen; de vele strijd betekende een grote vermindering van de adel en
daardoor van het feodale element.
Op basis van de werkelijkheid en het begrip ‘staat’, zoals dat zich in de
Middeleeuwen ontwikkelde, zal het staatsgezag steeds absoluter worden: de
koningen worden ‘Majesteit’ in plaats van ‘Uwe Genade’; ze regeren niet meer bij
de ‘Gratie Gods’ (een nederigheidstitel), maar dank zij ‘Goddelijk Recht’. De staten
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hebben deze absolute macht als erfenis ontvangen en tot op de dag van vandaag
behouden.
Als vraag blijft bij mij hangen of de rol van het Romeinse recht niet te vlug afgedaan
is en wellicht iets onderschat. Schr. stelt dat in geen statensysteem zozeer het recht
een rol speelt als in het West-Europese (in de Middeleeuwen en later) (p. 24); graag
had ik even een vergelijking met Rome gezien. Maar misschien is dit iets voor een
tweede werk: ‘On the roman origins of the modern state’.
Marcel Chappin

A.J. Vermeersch
Vereniging en Revolutie
De Nederlanden (1814-1830)
Fibula/Van Dishoeck, Bussum, 1970, f 7,90.
In kleine geïllustreerde boekjes, geschreven door historici uit Noord en Zuid, presen-
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teert de uitgeversmaatschappij Unieboek n.v. (onderdeel van het De Boer concern
te Hilversum) sinds enkele jaren geschiedenis van De Nederlanden. De periode
1814-1830 is na de bourgondische tijd en het Spaanse bestuur over de Nederlanden
de eerste - en ook de laatste? - periode waarin Noord èn Zuid binnen eenzelfde
staatsverband opereerden. De Belgische schrijver Vermeersch gaat er vanuit dat
Willem I een noordelijk model ontwierp waarin Pruissische en Napoleontische
bestanddelen een belangrijke rol speelden. Een poging om vanuit de overheid nog
weinig op elkaar afgestemde regio's, economische belangen en culturele levensstijlen
op elkaar te enten. Vermeersch, wetende dat de Belgische supporters van deze
staatsconstructie voldoende aandacht hebben gekregen, concentreerde zich op de
tegenstand. Hij schetste de Belgische oppositie. Daarbij ging hij er van uit dat de
Vereniging mislukte en dat dit niet aan toevalligheden kan hebben gelegen. Het
vond zijn oorzaak in het feit dat de Koning te weing achter de economische façade
keek naar de sociale spanningen die er aan Belgische - en ook aan
Noord-Nederlandse zijde - lagen. Het is de verdienste van de auteur verschillende
hypotheses te hebben gesuggereerd terwijl de uitgever de eer toekomt dit ‘werkstuk’
op de tafel der belangstellenden in de historie te hebben gedeponeerd.
Th. de Jong

C. Augustijn
De godsdienstgesprekken tussen Rooms-katholieken en protestanten
van 1538 tot 1541
De Erven Bohn, Haarlem, 1967, 149 pp., f 10,-.
Het onderwerp van deze studie, die het bekroonde antwoord is op de prijsvraag in
1964 uitgeschreven door Teylers Godgeleerd Genootschap, heeft steeds in de
belangstelling der geschiedschrijvers gestaan wegens de vérstrekkende gevolgen
die de godsdienstgesprekken zowel op godsdienstig als politiek gebied hebben
gehad.
Met zijn monografie uit 1936 betreffende de godsdienstgesprekken had Robert
Stupperich reeds baanbrekend werk verricht door te wijzen op de bijzonder
belangrijke rol die in deze door de zogeheten bijbelse humanisten werd vervuld.
Niettemin achtte Schr. het noodzakelijk het onderzoek voort te zetten, niet alleen
wegens het feit dat de uiteenzetting van Stupperich tamelijk beknopt bleef, maar
ook omdat deze als centrale thema der colloquia de rechtvaardigingsleer stelde.
In zijn studie geeft Schr. aan de hand van contemporaine bronnen en relevante
vakliteratuur een minutieus verslag van de godsdienstgesprekken tussen
rooms-katholieken en protestanten van 1538 tot 1541, vanaf het hoopvolle begin
tot aan de volslagen mislukking tenslotte. Bij de godsdienstgesprekken nadien, tot
en met het laatste te Worms in 1557 - welke in dit boek niet behandeld worden -,
zal het overigens niet veel anders blijken te zijn. Schr. wijst allereerst op de grote
invloed van de politieke situatie. Wilden de Duitse vorsten zich met succes te weer
kunnen stellen tegen het dreigende Turkse gevaar, dan diende de oorzaak van
interne onenigheid, i.e. de religieuze tegenstellingen, ongedaan gemaakt te worden.
De bijbelse humanisten zagen hiermee de gelegenheid geboden voor het naar voren
brengen van hun ideeën over een oplossing: de scheuring binnen de Kerk was niet
onherroepelijk, want waar Rome en Reformatie van elkaar afweken, zou de oude
Kerk van de eerste eeuwen de beslissing kunnen geven. In het verloop der
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besprekingen bleek de optie van de bijbelse humanisten, tragisch genoeg,
onhaalbaar; hun oplossing was eerder ideëel dan reëel. Niettemin is het aan hun
houding te danken, dat protestanten en katholieken elkaar weer gingen herkennen
als christenen.
Vervolgens komt aan het licht, hoe weinig eenheid er in beide kampen was, met
name aan katholieke zijde. Beide partijen trachtten zoveel mogelijk de interne
meningsverschillen voor elkaar verborgen te houden, uit angst anders de ander te
zullen zien zegevieren.
De knelpunten in de gesprekken waren, naast de rechtvaardigingsleer, de
ekklesiologie en de sacramentenleer, en de consequenties hiervan voor de praktische
geloofsbeleving.
In het laatste hoofdstuk trekt Schr. enkele lijnen door naar de huidige situatie in de
Kerken. Hij blijft hierin echter tamelijk summier en trekt wat vlot zijn vergelijkingen
aan de hand van enkele vooraanstaande hedendaagse theologen, zowel van
katholieke als van protestantse zijde. Gezien tegen de andere hoofdstukken valt dit
wat uit de toon.
P. Begheyn
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Pierre H. Dubois
Zomeravond in een kleine stad
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage / Rotterdam, 1970, 129 pp., f 9,90.
Het opvallendste aan Pierre Dubois' laatste boek is de structuur ervan. Er lopen
drie verschillende thema's door elkaar, die pas in het laatste hoofdstuk samenkomen.
Het boek is een roman over het schrijven van een roman. Het vertelt over de
schrijver Cascol, die tevergeefs probeert zichzelf, zijn eigen wezen en wereld in een
roman te beschrijven. Het is Dubois' bedoeling de lezer getuige te laten zijn van
Cascols worsteling met zichzelf en met de taal.
Het is jammer te moeten constateren dat Dubois, net als Cascol, niet slaagt in
zijn opzet. De structuur is namelijk zo nadrukkelijk aangebracht en legt zich zozeer
op, dat de werkelijke inhoud van het boek verstikt wordt. Er ontstaat geen werkelijke
hogere eenheid tussen de onderdelen. Daar komt nog bij, dat Dubois' schrijftrant,
hoe verzorgd ook, te zwak is om de onderdelen op zich de moeite waard te maken.
Zo is het boek een pijnlijke illustratie geworden van wat het eigenlijk wil zeggen.
D.v.d. Mark

Helmut Lethen
Neue Sachlichkeit 1924-1932.
Studien zur Literatur des ‘Weissen Sozialismus’
Metzler, Stuttgart, 1970, 214 pp., DM. 20,-.
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Deze studie van een literaire stijl, de versie van het ‘white collar socialism’, lijdt
zwaar onder hedendaagse maatschappijkritische opvattingen; maar het positieve
resultaat is, dat hier literatuurwetenschap wordt aangeboden die, met een historisch
totaliteitsanalytisch instrumentarium, werkelijk in staat blijkt met inzichtscategorieën
van vandaag, zonder willekeurige vertekening van de toenmalige aspecten, een
vernieuwd periodebeeld op te dringen. Het gaat S. altijd om een filosofisch substraat,
waartoe de literatuur slechts als paradigma wordt aangetrokken. Daarom is zijn
methodische hypothese wezenlijk reeds een discussie van de
verklaringsautomatismen in de jaren '20 zelf: H. Kindermann (restauratief-conservatief
in de zin van een ‘völkisch’ idealisme), G. Lukacs (marxistisch in de zin van een
mechanisch materialisme), de sociaalpsychologen Kracauer en Horkheimer-Adorno
(in de zin van een kapitalistische cultuurindustrie, een massa-identificatie met sociale
druk). S. zelf sluit zich sterk aan (het partijdoctrinaire DDR-programma negerend)
bij E. Schumachers standpunt dat ‘nieuwe zakelijkheid’ inhoudt, dat de burgerlijke
literatuur is bezweken onder het fetisj karakter van de ontstaande consumptiewereld.
Zijn conclusie: NS is de literair-culturele expressie van de tegenstrijdige kenmerken
in de maatschappij. Demonstrerend stelt hij vast dat het begrip evolueerde van
industriemaatschappelijke verzamelterm naar een gestabiliseerd ethos, met als
beheersend kenmerk: desillusionisme. Factoren hierin zijn: het Amerikanisme als
intellectuele mode, de technocratie als goudenkalf-thema, de deïdeologisering van
het liberalisme, culminerend in W. Benjamin's theses van een materialistische
kunsttheorie.
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Geadstrueerd wordt dit inzicht aan drie crisistijd-romans: Fabian (E. Kästner; de
karikatuur van het vrijblijvende intellect), Kleiner Mann, was nun? (H. Fallada:
burgerlijke middenstandstheorie) en Mehlreisende Frieda Geyer (ML. Fleissner:
kritiek op socialistische reddingstheorieën).
C. Tindemans

Christoph Rülcker
Ideologie der Arbeiterdichtung 1914-1933. Eine wissenssoziologische
Untersuchung
Metzler, Stuttgart, 1970, 160 pp., DM. 14,-.
S. tracht in de Arbeiterdichtung (literaire produktie van arbeiders, als onderscheiden
van revolutionaire Dichtung en socialiserende literatuur) het geformuleerde beeld
terug te vinden van een specifieke mentaliteit. Hij werkt daarvoor een serie
categorieën van analyse uit: thematische accentuering, realisme, kritisch denken,
instelling tot het maatschappelijk leven, naturalisering, beschaving, utopisch denken,
materialisme en seksualiteit, conventionisme en de verhouding tot de autoriteit
(onderdanigheid, agressiviteit, chauvinisme). De resultaten zijn ontstellend. Hoewel
naar de letter aansluitend bij de sociaaldemocratie, blijken deze primitieve auteurs
mentaal zich zo conserverend te gedragen dat herhaaldelijk de nazi-patronen kunnen
worden opgemerkt. Probleembewustzijn is nagenoeg afwezig; emotioneel blijkt een
oerburgerlijke behoefte te hebben bestaan, die antidemocratisch en
heroïsch-‘völkisch’ uitvalt. Het geheel levert een merkwaardige achtergrondbasis
op voor wat zich in de interne discussie van de sociaaldemocratische politiek in
Duitsland na 1918 heeft voorgedaan: de versplintering van de SPD, de radicaliteit
van de KP, de consolidatie van de rechtsextreme tendensen.
C. Tindemans

Helmut Koopmann
Das junge Deutschland. Analyse seines Selbstverständnisses
Metzler, Stuttgart, 1970, 224 pp., DM. 29,-.
Deze Habilitationsarbeit is een daad van eerherstel aan een miskende literaire
beweging, die omheen een vijftal moeizame leiders (L. Börne, K. Gutzkow, H. Laube,
L. Wienbarg, en even aan de rand toch ook H. Heine) de periode tussen de dood
van Goethe en de revolutie van 1848 niet beheerst en toch determineert. Het taaie
literairhistorische beeld tekent deze lieden als een verwoed troepje realiteitsvreemde
tweederangsauteurs die, met het verlies van de wilde haren, ook gingen berusten
in hun creatieve minderwaardigheid. S. herontdekt de tijd, de sociale structuur en
het dynamische elan van JD. Intern is hun homogeniteit uiterst labiel, maar ze slagen
er toch in een aantal nieuwe facetten in het literaire leven te introduceren: de auteur
als een nieuw menstype, de literaire vorm als een voor evolutie vatbaar werkprincipe,
de analyse van de eigen tijd als een geldig object van de literatuur, de emancipatie
van de tijdgenoot als een noodzakelijke opdracht van de literatuur. Tegelijk moet
S. relativeren; het (r)evolutionaire elan is onmiskenbaar dualistisch: de behoefte om
verleden en heden organisch te verbinden blijkt ook een restauratief classicisme in
te houden. Goethe wordt bestreden én erkend; het historisme wordt aangevallen
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maar de rationalistische cultuurkritiek wordt aangehouden; gerichte literatuur wordt
verkondigd maar het literaire effect wordt in een nieuwsoortig idyllisme verdronken.
Het is een generatie vol beweging en dus tegenspraak geweest: progressief in de
mentale stellingen, regressief in de literaire uitwerking. Daardoor eminent parallel
te bekijken met stromingen van vandaag.
C. Tindemans

Karl Heinz Jakobs
Eine Pyramide für Mich
Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 244 pp., M. 5,80.
Men zou deze roman moeten vergelijken met een zo juist in het westen verschenen
werk. Bijvoorbeeld met Bernlefs ‘Het Verlof’. Dit laatste is het verhaal van een zojuist
met groot verlof gekomen soldaat die op een steeds absurdere wijze terechtkomt
in een wereld die in feite niet van de militaire verschilt: Het is het verhaal van
moedeloosheid en doelloosheid. Zeker geeft de schrijver hiermee een bij ons
bestaand levensgevoel van doelloosheid op een juiste wijze weer. Jakobs beschrijft
een communistische activist die twintig jaar geleden, in de tijd van de opbouw van
de DDR, heeft gewerkt aan de bouw van een stuwdam. In talrijke flashbacks zien
we dat zijn beslissingen toen als brigadeleider in het
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menselijke vlak vrijwel steeds onjuist en willekeurig waren. Zelfs zijn beslissingen
ten opzichte van de nog steeds nazi-voelende boeren waren willekeurig. Het
dramatische punt van het verhaal is het feit dat de brigade aan het eind van het
werk een monument opricht waarop alleen de naam van de held, Paul Satie, wordt
vermeld, dat hij nu met mos bedekt terugvindt. Tegelijkertijd ontdekt hij echter tevens
in de laatste dagen van het werk een dochter verwekt te hebben bij zijn toenmalige
vriendin. Hij gaat die vriendin zoeken, maar zij is op de vergadering waar hij aanwezig
had moeten zijn om te beslissen over de noodzakelijke tweede dam. Zijn referaat
is er de oorzaak van dat dit werk door de vergadering wordt afgewezen. Het
optimistische slot klinkt dan wat geforceerd. De hoofdtoon lijkt wat op die van Bernlef.
Op enige punten moeten wij in het westen ons afvragen of bepaalde passages
al dan niet ironisch bedoeld zijn. Zo met name bij het verhaal van de conducteur in
de trein waarmee hij op zijn bestemming aankomt, die als lid van de Heimatbund
hoog opgeeft van de schoonheid en de geschiedenis van de streek. Zover staan
we blijkbaar al van elkaar af. Belangwekkend zou ook een onderzoek zijn van de
taal. Groeit het DDR-en het BRD-Duits al uit elkaar? Zeker kent men in het oosten
al woorden, zoals Daske voor buitenhuis, ontleent aan het Russisch, die in het
westen onbekend zijn. In ieder geval is dit een leesbaar voorbeeld van de letterkunde
uit de DDR.
C.J. Boschheurne

Hanns Martin Elster, Hrsg.
Alfons Paquet Gesammelte Werke
1. Bd: Gedichte.
2. Bd: Romane, Erzählungen.
3. Bd: Reisen
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1970, 436, 415, 352 pp., DM. 75,-.
Economist en journalist, feuilletonist en wereldreiziger, heeft A. Paquet (1881-1944)
in vele genres getuigd van zijn instelling tot mens en wereld, zich losmakend van
de nationalistische trekjes van de Duitse literatuur, zich inzettend voor elke
revolutionaire strekking in deze wereld, zich uiteindelijk opwerpend tot een nieuw
type van Europese wereldburger en tot een nieuw type van gelovig politicus, die de
aanvankelijke idee van de versmelting tussen christendom en socialisme voor
zichzelf beperkte tot een proselytisch Quakerdom. Van deze diverse activiteiten
stelt deze verzameluitgave slechts een fragment ter nieuwe beschikking. De
gedichten zijn niet meer dan een dunne bloemlezing, waarin de debuuttonen à la
Whitman en Verhaeren verharden tot een getemperde zakelijkheid. De romans en
vertellingen (vooral Kamerad Flemming, 1911; Die Prophezeiungen, 1922) vertellen
in hun halfautobiografisch, halfgefingeerd gehalte over S.'s levensdroom: het nieuwe
mensbeeld als een reusachtig symbool van broederliefde en volkerenverbondenheid.
De reisverhalen blijven bescheiden en anekdotisch, dagboekachtig met rake details
die niet in een gedragen visie culmineren. Bijzonder te betreuren blijft de afwezigheid
van zijn toneelstukken (Fahnen, 1923, en Sturmflut, 1926, allebei sterstukken van
E. Piscator; William Penn, 1927, onmisbaar voor een rechtvaardig oordeel over de
mens Paquet) en zijn monografisch-essayistische bezigheid voor Europa (Der Rhein
als Schicksal, 1920, en Antwort des Rheins, eine Ideologie, 1928, waarin hij oproept
tot een Rijnstatenbond).
C. Tindemans
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Leonard Forster
The Poet's Tongues
Multilingualism in Literature
Cambridge University Press, London, 1970, 101 pp., £ 1.60.
Wij denken niet zo snel aan P.C. Hooft als Frans dichter, of aan Van der Noot als
Engels schrijver. Dat Rilke en Stephan Georg een uitgebreid oeuvre in het Frans
schreven, dat ook bij Fransen veel waardering vond, is iets waaraan maar zeer
weinig aandacht wordt geschonken. Deze werken horen dan ook in geen enkele,
steeds nationale, literatuurgeschiedenis thuis. Maar vóór de romantiek was, zoals
deze korte studie duidelijk aantoont, de letterkunde nog niet nationalistisch. Zelfs
Brederode schreef een Frans gedichtje. De beheersing van vreemde talen, zoals
wij die bij vele van deze dichters zien, is nu nog maar hoogst zeldzaam.
Deze studie van Forster moet aanleiding zijn om eens te overdenken of we in de
periode vóór de romantiek wel van iets anders mogen spreken als van een
wereldliteratuur, waarbij het natuurlijk merkwaardig is dat het Goethe is geweest
die dit begrip het eerst ontwikkeld heeft.
C.J. Boschheurne
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Theater
Kourilsky, Françoise - Le bread and puppet theatre. - La cité, Lausanne, 1971,
278 pp..
Richards, Kenneth and Peter Thomson - Nineteenth century british theatre. Methuen, London, 1971, 195 pp., £ 2,30.
George Rowell, ed. - Victorian dramatic criticism. - Methuen, London, 1971,
372 pp., £ 4,-.
Schulteis, Dr. W. - Dramatisierung von Vorgeschichte. - Van Gorcum, Assen,
1971, 284 pp., f 49,-.
Styan, J.L. - Chekhov in Performance. - Cambridge Univ. Press, London, 1971,
241 pp., £ 4,60.

Wilhelm Bortenschlager
Theaterspiegel. Ein Führer durch das moderne Schauspiel.
Band 1. Englische, irische und nordamerikanische Autoren
Verlag Welsermühle, München, 1971, 327 pp., 24 Abb., DM. 14,80.
Dit (zoveelste) opsomboek van hedendaagse (na 1945) theaterauteurs toont het
vertrouwde procédé: biografische gegevens, bibliografie (van, niet over) en een
korte inhoud van de meest frappante stukken. Wat een auteur gequalificeerd heeft
tot opneming, wordt niet duidelijk; opvallend is nochtans dat de aangegeven auteurs
(en hun stukken) ofwel opgevoerd ofwel gepubliceerd werden in Duitsland. Dat
verklaart meteen waarom zovele lacunes bestaan en bijgevolg deze gids onmogelijk
als een volledig raadpleegwerk kan worden gebruikt.
C. Tindemans

Annalisa Viviani
Dramaturgische Elemente des expressionistischen Dramas
Bouvier, Bonn, 1970, 187 pp., DM. 24,-.
Zich beperkend tot het subjectief-visionaire expressionisme (het activistische
bijgevolg verwaarlozend), wenst deze intelligente studie na te gaan in hoeverre de
structurele kenmerken een emanatie zijn uit dan wel een aansluiting bij de vereisten
van het theater als technisch medium. Uiteraard moet S. vertrekken vanuit de basis:
de verhouding tussen auteur en tijd; de behoefte tot expressie ligt nu eenmaal in
de onmiddellijke maatschappijkritische opstelling. Fundamenteel is in deze tak van
het expressionisme dat deze motoriek niet nationaal wordt opgebouwd maar
abstract-humanistisch in de brede ruimte van de menselijke belevenisvisie. Voor
deze territoria van de mens is de conventionele illusietechniek ontoereikend en
bijgevolg moeten nieuwe methodes van evocatie en expressie ontdekt en ontwikkeld.
De auteurs ontwijken een uiterlijke voorgrondhandeling en zoeken een psychische
ontwikkeling te tonen, in statische momenten uitgetekend, psychologisch zelden
gemotiveerd. Dit opgeven van de uitbeelding van karakters leidt tot brokdialogen,
tot monologisering, met een vreemde dualiteit, die enerzijds het werkingseffect van
het woord overschat en anderzijds voortdurend de deficiënte kracht ervan
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onderstreept. De leegheid van het woord maakt meteen plaats voor de grootsheid
van het gebaar; de scène wordt overspoeld door de suggestieve middelen van klank,
kleur en licht en het podium wordt mobiel gemaakt (profielwijzigingen, simultaneïteit).
S. demonstreert de algemene analyse (zorgvuldig en methodisch tastend
opgebouwd) tenslotte in een gedetailleerde dissectie van Von morgens bis
mitternacht (G. Kaiser), Der arme Vetter (E. Barlach) en Der junge Mensch (H.
Johst).
C. Tindemans

Rolf Scheibler
The Late Plays of Eugene O'Neill
Francke, Bern, 1970, 222 pp., SF. 28,-.
Het conventionele oordeel over O'Neills late stukken luidt dat ze diep-pessimistisch
en ontluisterend zijn. S. wil dit weerleggen en aantonen dat ondanks alles de
positieve toon over de eindidee van het leven overheerst. Hij verklaart O'Neills
rebellie als de ware uiting van een moralist die een heldere voorstelling heeft gehad
over de wijze waarop de mens tegenover het leven zou behoren te staan. Uitgaande
van een voorbeeldig-intrinsieke analyse van de naturalistische Ibsenmethodiek die
O'Neill in deze stukken (in tegenstelling tot zijn experimenterende jeugddramatiek)
hanteert, schaalt S. geleidelijk de negatieve uit de positieve karakters. Puritanisme
en materialisme worden getoond in beelden van groteske waanzin en dood. De
ontgoochelden kapselen zich in de inactiviteit in. Maar de dragende personages
(meestal de vrouwen, ook al in tegenstelling tot de gangbare opinie) bezitten een
duidelijke visie op het individuele geluk: integreren in de wereld zoals ze is, de
identiteit van de wereld aanvaarden. Me-
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teen plaatst S. wel erg verrassend O'Neill dichter bij het Franse symbolisme dan bij
het naturalisme.
C. Tindemans

Jackson G. Barry
Dramatic Structure. The Shaping of Experience
University of California Press, Berkeley, 1970, 261 pp., 93/-.
A.N. Kaul
The Action of English Comedy Studies in the Encounter of Abstraction
and Experience from Shakespeare to Shaw
Yale University Press, New Haven, 1970, 338 pp., 79/-.
J. Barry gaat de bestaansvraag van het drama te lijf: wat is dramatische structuur
en hoe kun je ze verantwoorden? Structuur omschrijft S. (zonder verrassing) als de
interrelatie van de constituerende elementen in een causale binding. Deze elementen
ziet hij niet teruggaan op verbeelding, maar op ervaring, algemeen menselijke
ervaring, gebonden aan een tijdsbeeld, afhankelijk (positief zowel als negatief) van
een bevestigd verleden of een gefingeerde utopie: (h)erkenbaarheid als
basisgegeven. De hierbij aansluitende analyse houdt keurig de twee essentiële
aspecten uit elkaar: de eigenwettelijkheid van het theatrale als bestemming en
apparaat en de filosofische fundering van de tijdsafhankelijkheid. Zodat hij zalig kan
relativeren: de betekenis van een drama ligt enkel in de bereikte totaliteit van het
eindprodukt, niet in de analyseerbaarheid van zijn structuur.
Ervaring als basis van het drama (hier geïntensiveerd op de komedie, zelfs de
komische roman), vormt ook het magische begrip bij A. Kaul. Het is hem niet te
doen om een structureel principe, maar om een traditiekenmerk, waarin de vis
comica wordt gezien als een resultaat van de (aan iedere generatie zich anders
manifesterende) spanning tussen abstracte culturele (boventijdse) idealen en de
rauwe realiteit van het generatiebestaan, nagegaan bij Shakespeare, Etherege,
Wycherley, Vanbrugh, Congreve, Sheridan, Fielding, Austen, James en Shaw. De
toch niet verrassende pointe van deze studie wordt alleen veel te langademig en
irriterend-uitvoerig (en repetitief) uitgewerkt, terwijl het resultaat meer
cultuuranalytisch dan structuurmethodisch boeiend wordt.
C. Tindemans

Fiorenza di Franco
Le théâtre de Salacrou
Gallimard, Paris, 1970, 171 pp., FF. 13,-.
S. tracht in deze thematologische ontleding van de Franse theaterauteur A. Salacrou
(1899) te demonstreren dat bij zijn stukken de metafysische grondtoon bepalend
is. Dat is vrij verrassend, aangezien in dit werk de afstand tussen ideeëncolportage,
boulevardverwarring en grimmige sociale kritiek klein blijft. S. stelt, en slaagt uiteraard
dan ook in een sluitend bewijs, dat van Le Casseur d'assiettes (1923) af tot zijn
(bewust) laatste stuk La Rue noire (1967) dezelfde motieven en thema's terugkeren:
jeugd en onschuld, liefde, God en geloof, de mens en de maatschappij, de mens
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en het determinisme. Deze basisthema's interpreteert zij als een zelfexploratie en
ze keert zich (met succes toch wel) tegen de marxistische visie van A. Ubersfeld,
zonder ergens ook maar de schijn van polemiek te wekken.
C. Tindemans

Jean Jacquot
Les voies de la création théâtrales
(2 tomes), C.N.R.S., Paris, 1970, 345 + 347 pp., elk deel FF. 38,70.
Deze twee delen vormen het begin van een nieuwe serie, die de relaties tussen
een dramatische tekst en het regie-eindprodukt wil nagaan. Deel 1 houdt zich bezig
met de hedendaagse strekkingen: Grotowski, Barba, The Living Theatre, The Open
Theatre, V. Garcia. Even dreigen de diverse auteurs toe te geven aan de behoefte
tot totale reconstructie van de vele momenten die het langdurige evolutiestadium
kenmerken; tenslotte blijft het een codex van hoogtepunten, in belangrijke mate als
hoogtepunten gevierd door een intuïtieve benadering van de stellers. Deze indruk
heerst ook in deel 2, dat een zelfde bedoeling heeft maar thans i.v.m. het
politiek-maatschappelijke theater: Brecht, P. Weiss, A. Césaire, J. Cabral de Melo
Neto. De auteurs Ph. Ivernel, J. Lorang en D. Bablet (tevens coordinator van het
geheel) slagen nochtans in een duidelijke signalisatie, gebaseerd op comparatistische
studie van diverse regisseurs en hun realisaties. Duidelijk wordt wel dat de
theaterwetenschap wel weet te formuleren wat haar uiteindelijke object dient te zijn,
maar methodologisch nog niet in staat blijkt dit in geobjectiveerde criteria vast te
leggen. Onderweg naar deze noodzakelijke bestemming zal deze reeks ongetwijfeld
belangrijke diensten vervullen.
C. Tindemans
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Miscellanea
Bator, Wolfgang - Der Aufstand in den Bergen. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971, 216 pp., M. 5,20.

Ruud Lohman
Het huis van het lichaam
Yoga-oefeningen voor het bewustzijn
Ambo, Bilthoven, 1971, 128 pp., 44 fig., f 7,50.
Een verstandig boekje dat Yoga toegankelijk maakt voor het Nederlandse denkraam.
Het huis van het lichaam is een transpositie voor het kasteel der ziel van Theresia.
Yoga gebruikt een voorstellingsschema van het lichaam als denkmodel voor
successieve niveaus van bewustzijnsconcentratie. De verdiepingen in het lichamelijke
huis corresponderen met bewustzijnsgraden die de leerling kan binnentreden.
Volgens de integrale yoga waar S. op aanstuurt, moeten alle graden blijvend omvat
worden, in tegenstelling tot yoga-vormen die lagere denktrappen, eenmaal doorlopen,
definitief willen afstoten. De verbinding van de lichaamsoefeningen met de
concentratie-oefeningen lijkt ons wat arbitrair. Maar beiden zijn evident nuttig en
goed voorgesteld. Bij de lichamelijke oefeningen toont S. voorkeur voor de staande
houding.
J. de Wit

Dr. Anthony Havil
Vrouw in wording
Het fysiologische wonder van het lichaam van de vrouw en haar bijdrage
tot de sexuele relatie
Hollandia, Baarn, 1971, 120 pp., f 7,50.
Datgene wat dit boekje meer biedt dan het doorsnee voorlichtingsboek is 30 pp.
over vrouwenziekten. Het is dan ook geschreven door een gynaecoloog. In dezelfde
vergelijking mist deze uitgave illustratieve plaatjes. Havil heeft een zeer persoonlijke
stijl die - hoewel hier en daar wat lapidair - toch aanspreekt. Dat hij graag goed
begrepen wil worden, blijkt uit een verklarende woordenlijst.
Daarmee is het dan wel gezegd: ‘Vrouw in wording’ is als voorlichtingslectour
speciaal afgestemd op de vrouw en mag gerekend worden tot de betere soort in de
grote massa van eendere informatie.
J.J.C. Marlet

John Burningham
Borka
Simp, de kanonskogel
Kosmos, Amsterdam, 1971, f 7,90 per stuk.
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Van John Burningham, die een tijd geleden heel aardige wandsprookjes maakte,
o.a. over Bloemenfeest, Koningsreis en Leeuwenstoet, verschenen thans twee
geïllustreerde verhalen voor kinderen, leuk uitgegeven.
R.S.

Fred J. Lammers
De Prins met de Anjer
Z.K.H. Prins Bernhard zestig jaar
Hollandia, Baarn, 1971, 80 pp., ill., f 8,90. Het lijkt wel, of men thans in Nederland
al geëtiketteerd is, wanneer men een boek als dit ter hand neemt, nl. ‘koningsgezind’,
met alle implicaties van dien. De auteur heeft zich hiervan niet zo veel aangetrokken
en gewoon getracht bij de daartoe voor de hand liggende mensen uitspraken over
de prins los te krijgen. Waarbij men alle relativering kan aanbrengen in zulke
uitspraken. Veel interessanter en levendiger zijn de vele foto's, waardoor men afgezien van een aantal obligate beelden - een m.i. reëler indruk van de prins krijgt.
R.S.

Curt Sachs
De geschiedenis van de muziekinstrumenten
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 566 pp., f 12,50.
'n Uitgebreide documentaire, dit boek, geschreven met de bedoeling een inzicht te
geven in de betekenis en de ontwikkeling van de muziekinstrumenten.
Als naslagwerk uitstekend bruikbaar vanwege de 28 kolommen trefwoorden en
het overzichtelijk register met vindplaatsen van de verzamelde informatie.
't Boek is intussen méér dan een gedetailleerde beschrijving van alle denkbare
muziekinstrumenten. Vanaf de primitieve en voorhistorische tijd voert de auteur ons
langs een boeiende geschiedenis, door landen en volkeren van oost en west, tot
aan onze tijd. En steeds hoor je daar doorheen het getokkel of geklap, 't zingen of
treuren van mensen die vinden dat er muziek in zit. 'n Eenendertig pagina's tellende
verklarende woordenlijst besluit een ongetwijfeld deskundig, goed gedrukt en verlucht
boek. Frits Wobbe S.J.
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