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[1971, nummer 1]
[Inhoud]
Sombere gedachten over Noord-Ierland, p. 3
Als een Engelsman, en dan nog wel een katholiek, Ierland bezoekt en tracht over
de Ierse kwestie te spreken en te discussiëren, is hij in een buitengewoon precaire
positie. Dit overkwam de hoofdredacteur van The Month, die in dit artikel zijn
reflecties weergeeft.

Klinische gezondheidszorg en medische faculteit Antwerpen, p. 9
In Antwerpen gaat er een medische faculteit komen. Voorlopig zonder academisch
ziekenhuis. Hoe kan dat vacuum in de eerste jaren opgevuld worden? Liefst zo dat
een structuur uitgebouwd wordt die het mogelijk maakt het op te richten academisch
ziekenhuis in het Antwerpse ziekenhuiswezen te integreren, zodat de artsenopleiding
en het wetenschappelijk onderzoek in de medische faculteit ten dienste staan van
de hele gemeenschap.

De sociaal-juridische positie van de zielzorger, p. 20
Het problematische in de conceptie van het priesterlijke ambt bestaat hierin, dat de
priester enerzijds ‘gezondene’ is tot, anderzijds dienaar van de christengemeente.
Indien gezocht moet worden naar een nieuwe sociaal-juridische vormgeving voor
het priesterlijke ambt, zullen beide facetten tot uitdrukking moeten komen, zij het
dat meer dan vroeger met de eisen van de dienstbare participatie rekening moet
worden gehouden.

De VS en de USSR in het Nabije Oosten, p. 26
In dit artikel komt men menige contradictie tegen: communistenjacht en vriendschap
met Rusland, felle kritiek op koning Hoessein en verdediging van zijn positie,
Amerikaanse ondersteuning voor landen die met elkaar in oorlog zijn. De Arabische
wereld zoekt zijn eigen identiteit en onafhankelijkheid, vooral in nationalisme en
Islâm. Tegelijkertijd is zij gedwongen dit te doen tussen de talrijke machtige invloeden
van buiten.
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‘Libertarianism,’ de opvolger van New Left, p. 40
New Left is in de Verenigde Staten op de terugweg, meent de auteur. Maar er staat
al een opvolger klaar: het ‘libertarianism’, een merkwaardig mengsel van
individualistisch liberalisme (in de Europese zin van het woord) en maatschappelijk
revolutionaire elementen. Of deze beweging veel kans heeft om het politieke leven
ernstig te vernieuwen, is een andere vraag.

Balkanlanden onder druk, p. 48
De doorbraak van de Chinezen als derde supermogendheid heeft tot een
wereldomspannende driehoeksverhouding geleid, waarvan de veiligheid en de
handhaving van de staatkundige onafhankelijkheid der Zuidoosteuropese staten
afhangen.

Shakespeare en het hedendaagse toneel, p. 55
Brecht en Artaud, Jan Kott en Peter Brook: zij projecteren allemaal hun eigen
theateropvatting en levensvisie op Shakespeare en van daar uit proberen zij hem
te ‘actualiseren’. Shakespeares veelzijdigheid levert daar ook veel materiaal voor.
Zolang zij het oorspronkelijke werk respecteren en het niet in een ideologisch keurslijf
dwingen, kunnen deze eigentijdse interpretaties onze kennis van Shakespeare
verrijken, onze waardering verdiepen.

Terzijde. Knuvelders levenswerk en zijn motto, p. 64
De nieuwe druk van Knuvelders handboek tot de Nederlandse letterkunde getuigt
van een reusachtige moed, om bv. de nieuwe resultaten van onderzoek op alle
gebied toe te passen. Daardoor is het naast een levenswerk ook een meesterwerk
geworden. De auteur van dit artikel mijmert voort over het motto dat Knuvelder zijn
boek meegaf.
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Sombere gedachten over Noord-Ierland
Peter Hebblethwaite
Het is onmogelijk om in de kwestie Ierland neutraal te blijven of objectief te zijn. De
welmenende bezoeker wordt geprest om te zeggen waar hij staat en het heeft geen
zin te verklaren dat men het niet weet, ook al is dat het enige waarheidsgetrouwe
antwoord. Het wordt dubbel moeilijk wanneer de bezoeker een Engelsman is en
katholiek, want dan verwacht men vanzelfsprekend antwoorden van hem en wel
antwoorden die elkaar tegenspreken. Hij zal iedereen teleurstellen die slechts zijn
eigen slogans weergegeven wenst te zien. Maar misschien juist door deze
omstandigheid kan hij iets bijdragen en wijzen op een mogelijke toekomst.
Maar, zoals gewoonlijk in Ierland, voordat men de aandacht kan richten op de
toekomst, moet men eerst op zoek naar het verleden. De oogst van de geschiedenis
wordt nu ingehaald. En de Ieren hebben een uitstekend geheugen. Engelsen hebben
de neiging om, heel geriefelijk, te veronderstellen dat problemen die niet dringend
om een oplossing vragen, eenvoudig niet bestaan. De Ieren helemaal niet. Toen ik
in Dublin was, werd me gevraagd, of ik me de betekenis bewust was van de datum
17 oktober 1971. Ik moest toegeven dat ik het niet wist. Het antwoord luidde dat het
de achthonderdste verjaardag zal zijn van de inval in Ierland door een Engelse
koning, Hendrik II. Bovendien, zo werd mij meegedeeld, is het getal van de troepen
op het ogenblik in Noord-Ierland bijna precies hetzelfde als het getal van de troepen
die Hendrik II bij zich had in 1171. Dat is het soort hardnekkig historisch geheugen
dat een Engelsman moeilijk kan begrijpen. In werkelijkheid betekent de vergelijking
helemaal niets en is zij volkomen irrelevant voor de huidige situatie; maar als iemand
denkt dat ze belangrijk is, dan is ze voor hem belangrijk.
Dit is maar een van de factoren die oorzaak zijn van het complete misverstand
tussen Dublin en Westminster. De nogal pittige uitwisseling van telegrammen in
augustus was er het bewijs van. Mr. Ted Heath en Mr. Jack Lynch spraken een
verschillende taal. Vanuit Heaths standpunt is de zaak eenvoudig genoeg. Ulster
maakt deel uit van het United Kingdom, evengoed als Schotland of Wales of
Lancashire. De status ervan is overeenge-
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komen met de Ierse Republiek door de ‘Government of Ireland Act’ van 1921 en de
grenzen werden vastgelegd door de Volkenbond op 5 december 1925. Dus moet
Ulster behandeld worden zoals elk ander deel van het United Kingdom. De wettelijke
positie is duidelijk. Daarom wordt elke ophitsende bewering of zelfs elk ongevraagd
commentaar, als het van Dublin komt, beschouwd als onredelijke inmenging en als
zodanig ook verworpen. Dat is het standpunt van Westminster. De moeilijkheid is
dat deze visie praktisch geheel samenvalt met die van Mr. Faulkner in Belfast. Het
gevolg is dat de Britse regering wordt beschouwd als volkomen akkoord met de
Unionisten in Belfast; ook het leger, dat eerst begroet werd als een eerlijk neutrale
kracht om de vrede te handhaven, ziet men nu als partijdig. Voor de Britse regering
is de constitutie van 1920 fundamenteel. Dat is het wezenlijke punt van uitgang. Als
dat eenmaal aanvaard is, kunnen binnen het raam van de constitutie gesprekken
gevoerd worden over verbetering van wantoestanden en onrecht, waarvan men wel
toegeeft dat ze bestaan.
Maar in Dublin heeft men de indruk door het andere eind van de telescoop te
kijken. De constitutie van 1920 wordt niet aanvaard als het fundamentele
uitgangspunt. Men beweert dat die constitutie aan een vechtensmoe Ierland werd
opgedrongen en de regering in Dublin beschouwt zich de jure als regering van heel
Ierland. Als hiervoor het bewijs nog moet worden geleverd, kan men volstaan met
de rede aan te halen die de Ierse minister van Buitenlandse Zaken gehouden heeft
tot de Veiligheidsraad op 20 augustus 1969: ‘De Six Counties' (dwz. Noord-Ierland)
vormen niet een geografisch afgezonderd gebied, maar zijn een integraal deel van
het eiland Ierland en een belangrijk deel van een land dat de hele geschiedenis
door algemeen beschouwd is als een eenheid. Deze historische eenheid van Ierland
is zo vanzelfsprekend dat er geen bewijs voor nodig is. De aanspraak van de Ierse
natie om heel Ierland te omvatten is de eeuwen door gehandhaafd door
opeenvolgende geslachten van Ierse mannen en vrouwen en is van dien aard dat
niemand die namens de Ierse natie spreekt, er ooit van af kan zien’.
Zo is er een volledige onverenigbaarheid en botsing tussen tegengestelde
opvattingen. Wat voor de Republiek vanzelfsprekend is, wordt aanmatiging en
onbeschaamdheid als men het bekijkt vanuit Westminster. Wat voor de Ieren een
heel natuurlijke bezorgdheid is voor de natie die ze, in aanleg althans, als een
eenheid beschouwen, is onrechtmatige inmenging als men er van de andere kant
tegenaan kijkt. Zo bestaat er reeds bij de aanvang van het gesprek een impasse
en geen van de twee posities denkt eraan toe te geven. ‘Niemand die namens de
Ierse natie spreekt, kan er ooit vanaf zien’, zei Dr. Hillery; zeker niet Mr. Jack Lynch,
die al heel gauw invloed
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zou verliezen aan zijn eigen extremisten - en sommigen ervan zijn werkelijk erg wild
- als hij niet van tijd tot tijd laat zien dat hij dit niet vergeet. Deze kwestie van de
constitutie heeft de hele loop der gebeurtenissen in de war gestuurd. Kardinaal
Conway, de primaat van heel Ierland, bv., was niet in staat een ondubbelzinnig
antwoord te geven, toen men hem vroeg of hij het met de constitutie eens was. In
plaats daarvan antwoordde hij ontwijkend dat hij ‘zijn belasting betaalde’ en gaf hij
andere bewijzen dat hij een goed burger was, zij het niet van harte. Tegelijkertijd
protesteerde hij tegen daden van geweld. Maar men moet toegeven dat daden van
geweld gebruikt worden als middel om een herziening van de constitutie te verkrijgen.
Geweld wordt hier gebruikt als ‘de vroedvrouw van de geschiedenis’.
Zo komt men in de impasse en in de tragedie en in een vergeefse poging om de
kwadratuur van de cirkel te vinden. Drie tekortkomingen hebben de situatie nog
ingewikkelder gemaakt.
De eerste werd mij uiteengezet door een geestelijke van de Church of Ireland die
in het Noorden woont. Hij wees op de betrekkelijk voorspoedige ontwikkeling van
Noord-Ierland in de laatste vijftig jaar, op de groei in welstand voor veel mensen,
op de welvaartsstaat. Dat is een positief resultaat en niemand is er zo zeker van
dat de Republiek dit kan evenaren. Maar de Unionisten - de politieke kant van het
Protestantisme - hebben in het geheel geen pogingen gedaan om de belangrijke
minderheid van katholieken voor zich te winnen. Zij wisten dat de politieke regeling
van 1920 tegen de wensen van de minderheid in ging en als ze niet zo verblind
waren geweest en zo geïdeologiseerd, dan zouden ze hebben ingezien dat het in
hun eigen belang was om de katholieken gunstig te stemmen en de welvarende
‘Six Counties’ als geheel te voeren naar politieke volwassenheid. In plaats daarvan
hebben zij vertrouwd op verflauwde godsdienstige strijdkreten, die in werkelijkheid
hoe langer hoe minder te betekenen hadden, maar die hun aanhangers vurig en
loyaal hielden. Zij hebben vooroordelen gekweekt, discriminatie gebruikt en de
gevolgen van een dergelijk eng standpunt komen nu op hun eigen hoofd neer. Door
extreem te zijn hebben ze extremisme veroorzaakt. Ze hebben een afgescheiden
gemeenschap gecreëerd - en een afgescheiden gemeenschap is geen
gemeenschap. Op het ogenblik is de toon onder de Unionisten wat vriendelijker en
wat ingehoudener, maar er is nog altijd Dominee Ian Paisley om de Stormontregering
in verlegenheid te brengen door hardop te zeggen wat de regering in deze periode
van meer verdraagzaamheid niet durft te zeggen.
De tweede tekortkoming hangt met de eerste samen. Het was eenvoudigweg het
falen van de Labour Party om de steun van de arbeidersklasse te winnen over
godsdienstige verdeeldheid heen. Een ervaren journalist uit
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Dublin zei tegen me: ‘Waarom houden we niet op met praten over Katholieken en
Protestanten en beginnen we eens te praten over de arbeiders?’ Hij had gelijk, maar
zonder enige twijfel te laat. De protestantse arbeidersklasse, wier belangen
samenvielen met die van de katholieke arbeidersklasse, was verleid tot stemmen
voor de Unionisten op pseudo-godsdienstige gronden. Dat zou in Wales of in
Schotland niet hebben kunnen gebeuren. Maar in Ierland heeft de godsdienstige
strijdkreet, hoe ontdaan van inhoud ook, nog altijd zijn aantrekkingskracht. In deze
zin is het probleem van Noord-Ierland geen godsdienstig probleem, doch eerder
een probleem waarbij godsdienst ideologisch wordt uitgebuit om sociale conflicten
te bedekken. En evengoed als de Labour Party faalde, schoot ook de
Civil-Rightsbeweging tekort, hoewel haar eerste optreden veel beloofde, omdat zij
al spoedig verviel tot de oude confessionele verdeeldheden. Zolang er demonstranten
voor burgerrechten aan de ene kant stonden en evident bekrompen protestanten
aan de andere, was er hoop. Maar polarisatie heeft ook dit kleine vlammetje gedoofd.
De derde tekortkoming is het falen van de kerken. Men kan er over twisten hoeveel
zou hebben kunnen worden bereikt in de verschrikkelijk moeilijke situatie, maar men
kan niet ontkennen dat men, lofwaardige uitzonderingen niet te na gekomen, over
het algemeen gefaald heeft. Het feit dat op zich het meest te betreuren valt als
afzonderlijk feit is de band tussen protestantisme, de Orange loges der vrijmetselarij
en de Unionist Party: dit feit heeft het voor welke katholiek ook onmogelijk gemaakt
om, zelfs als hij dat zou willen, positief mee te werken aan het politieke leven van
Noord-Ierland. Als een lid van een Orange loge (ipso facto protestant en Unionist)
een katholiek trouwt, de Mis bijwoont, of zelfs een katholiek in het openbaar een
hand geeft, wordt hij uit de vrijmetselarij gestoten. Ministers van de regering hebben
hun portefeuille moeten neerleggen alleen omdat ze een oecumenische dienst
hadden bijgewoond. Deze vergiftigde bronnen hebben hun invloed gehad op de
rest van de gemeenschap. In 1968, het jaar van de Rechten van de Mens, had er
een speciale oecumenische dienst plaats voor de Rechten van de Mens: maar noch
kardinaal Conway, noch de Anglikaanse primaat, noch de Moderator van de
presbyteriaanse kerk of de President van de methodistische conferentie was
aanwezig. Zonder leiderschap en zonder enige opvoeding in deze geest van wie
dan ook werd het conflict dat eruit moest voortkomen, op den duur onvermijdelijk.
De enigen die de IRA kunnen tegenhouden, zijn de katholieken, zo vertelde men
mij; het leger kan het niet. En hoewel katholieken het helemaal niet eens zijn met
schieten en brandstichting, ze zullen ze nooit verraden. Bij de ongeregeldheden
van 1968 waren er op lokaal niveau voorbeelden van katholieke priesters en
protestantse geestelijken die samen door de wijken
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van de rellen trokken en trachtten de mensen wat te kalmeren; maar nu wenst het
leger ze niet, ze lopen in de weg. Een priester is al doodgeschoten en het symbolisch
effect hiervan (hoe het dan ook moge gebeurd zijn) is dramatisch en noodlottig.
Ierland is het land van symbolische tragedies. Er was ook nog het doodschieten
van een doofstomme man in Straban (nogmaals: hoe het dan ook gekomen moge
zijn) die, achteraf heel begrijpelijk, ‘geen gevolg gaf aan het bevel om te blijven
staan’. Dit soort incidenten brengt Dublin ertoe te geloven dat Westminster waar
het Ierland betreft, dikhuidig, ongevoelig en volkomen zonder enig begrip is. Men
had daar nooit Schotse regimenten mogen gebruiken, vanwege de oude band tussen
de protestantse ‘Ulstermen’ en Schotland, waar hun voorvaderen vandaan kwamen
om te koloniseren en te onderdrukken. Zo komt men telkens weer terecht in de
dialogue des sourds tussen Dublin en Westminster. Westminster zegt: ‘Eerst orde
en regelmaat - en dan kunnen we beginnen de hervormingen werkelijk door te
voeren’. Dublin zegt: ‘Doe eens een stoutmoedige zet op het politieke front, geef
een weg aan die uit de impasse leidt en dan zal het schieten ophouden’. De positie
van Westminster is als een gesloten deur, die van Dublin als het gespannen koord
voor een koorddanser.
Twee suggesties zijn gedaan om uit de impasse te komen, maar beide houden
in dat men Mr. Lynch au sérieux neemt en Mr. Faulkner niet beschouwt als een
1
betrouwbare gids voor de Ierse situatie. Als Mr. Heath daartoe zou kunnen komen ,
zou er enige hoop bestaan. En er zijn redenen waarom men Mr. Lynch au sérieux
moet nemen. Tenslotte kan hij, ondanks pressie die van republikeinse zijde op hem
wordt uitgeoefend, wijzen op een groot aantal dingen die hij niet gedaan heeft. Hij
heeft niet gevraagd om onmiddellijk een eind te maken aan de afscheiding. Hij heeft
de Ierse troepen niet van Cyprus teruggeroepen. Hij heeft zijn minister van
Buitenlandse Zaken niet spoorslags naar de UNO gestuurd, zoals hij in 1969 deed.
Positief kan hij erop wijzen dat hij de straatcollectes voor de IRA, die in Dublin
werden gehouden, heeft doen ophouden. En zijn voorspellingen over de resultaten
van de internering zijn heel wat dichter gekomen bij dat wat werkelijk gebeurd is
dan de sussende geluiden die Mr. Faulkner liet horen. Er zijn genoeg dingen die
voor Dublin pleiten. Bovendien is het een feit dat de katholieken van Noord-Ierland
onvermijdelijk naar het Zuiden kijken als ze zich bedreigd voelen. Daarom zou het
de eerst noodzakelijke stap voor de Britse regering zijn toe te geven dat elke poging
tot een oplossing waarbij Mr. Lynch niet betrokken wordt, zonder resultaat zal blijven.

1

Intussen zijn besprekingen op gang gekomen. Er is eerst een gesprek geweest tussen Heath
en Lynch. Dezer dagen zijn besprekingen gevoerd tussen Heath, Lynch en Faulkner. Dit zijn
hoewel moeilijke, reële eerste stappen. - Red.
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Als dat eenmaal zou zijn toegegeven, is de weg open om te praten, hetzij in de
Council of Ireland, of meer informeel. Het doel van die gesprekken zou dan moeten
zijn een nieuwe constitutie te ontwerpen die a) het blijven bestaan van de grens
erkent ‘zo lang de meerderheid van de bevolking van Noord-Ierland dit wenst’ en
b) een systeem in het leven roept waardoor de katholieken werkelijk kunnen
deelnemen aan de regering van Noord-Ierland. Een manier om deze tweede
suggestie te realiseren zou zijn, een evenredige vertegenwoordiging niet alleen in
het parlement, maar ook in de regering in Stormont. Natuurlijk is dat heel wat minder
dan de extremisten van beide kanten eisen, maar aangezien hun ‘oplossingen’
inhouden dat men totaal geen rekening houdt met de andere partij, hebben zij geen
toekomst. Een driepartijenbijeenkomst tussen Belfast, Dublin en Westminster om
dit constitutionele proces op gang te brengen zou ook een stap naar de vrede
betekenen. Het zou de vermoeide meerderheid samenbrengen en de geweldplegers
isoleren. De meest tegenstribbelende deelnemer aan de dialoog zou Mr. Faulkner
zijn, maar hij zou opzij geschoven kunnen worden met de economische hefboom
die London in de hand houdt. Dan zou de werkelijke taak om de verhoudingen
tussen de gemeenschappen op lokaal niveau weer op te bouwen, kunnen beginnen.
Het is laat, maar nog niet te laat.
1 sept. 1971
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Klinische gezondheidszorg en medische faculteit Antwerpen
Prof. Dr. M.H.A. De Groodt-Lasseel
In Antwerpen gaat er een medische faculteit komen. De vraag die wij hier willen
stellen is, of dat op korte termijn kan gebeuren en vooral hoe de structuren om tot
die spoedige oprichting te komen, mede zodanig dienstbaar gemaakt kunnen worden
aan de gemeenschap, dat het op te richten academisch ziekenhuis in de Antwerpse
ziekenhuisstructuur geïntegreerd kan worden en er aldus tussen de faculteit
geneeskunde en het Antwerpse ziekenhuiswezen een symbiose tot ontwikkeling
wordt gebracht.
Daarbij gaan wij ervan uit dat de artsenopleiding en het wetenschappelijk
onderzoek ten dienste staan van de volksgezondheid: deze twee taken van de
faculteit der geneeskunde vormen wezenlijke bestanddelen van de gezondheidszorg.

Recht op gezondheidszorg vraagt planmatige aanpak
Het recht op gezondheidszorg hoort in de wereld van vandaag tot de sociale
1
grondrechten . Dit betekent o.m. dat de hele gemeenschap in al haar geledingen
er mede verantwoordelijk voor is. In de wetgeving die de sociale grondrechten moet
waarborgen, ziet de overheid zich echter - helaas - vaak genoodzaakt, een aantal
ontsnappingsclausules in te bouwen, die de realisatie van het recht afhankelijk
2
stellen van de beschikbare mogelijkheden . Die mogelijkheden zijn inderdaad, zelfs
in onze westerse welvaarts-

1
2

Cfr. o.m. art. 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en,
concreter, art. 11 van het Europees Sociaal Handvest (1961).
Vergelijkt men bijvoorbeeld art. 82 van het Nederlandse ontwerp-Grondwet volgens de
voorstellen van de Staatscommissie Cals-Donner (‘De overheid draagt zorg voor de
leefbaarheid van het land en treft maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid’)
met art. 11 van het Europees Sociaal Handvest, dan ziet men hoe de Nederlandse voorstellen
dit sociaal grondrecht formuleren als een taak van de overheid en niet als een recht van de
burger. Cfr. J.F.H.M. van der Ven, De Sexto, oftewel over sociale grondrechten, in Een nieuwe
Grondwet?, speciaal nummer van het Nederlandse Juristenblad, 1970, p. 60: ofschoon de
grondrechten in de eerste plaats grondrechten van de mensen zijn en daarna secundair, in
afgeleide zin, voorwerp van overheidszorg en/of van nadere wetgeving, heeft de
Staatscommissie zich ‘blindgestaard op wat ze pas in tweede aanleg, in afgeleide, praktische
zin waard zijn: iets waaraan de overheid wat te doen zal hebben’.
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samenleving, beperkt. Het gaat er bij de sociale grondrechten in wezen om, te
streven naar het in toepassing brengen van de wetenschappelijke en
maatschappelijke verworvenheden, en ofschoon deze thans buitengewoon zijn
toegenomen, bevinden zij zich nog steeds in een bestendige evolutie. Mede daardoor
3
wordt de klinische gezondheidszorg niet alleen een bijzonder dure aangelegenheid,
maar de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe vindingen der medische
wetenschap nemen voortdurend zo geweldig toe, dat met een zo zuinig en efficiënt
mogelijk beheer niet dat te realiseren is wat men zou kunnen doen met onbeperkte
geldmiddelen. Het is duidelijk dat de overheid alleen dan aan al de burgers een
maximale klinische gezondheidszorg kan verzekeren, wanneer de steeds relatief
schaarse financiële middelen efficiënt beheerd worden. Er moet bijgevolg
doelmatigheid betracht worden bij het creëren van voorzieningen; men dient te
zorgen voor een goede spreiding en te waken voor versnippering van investeringen,
mensen en materiaal. Wij hebben de stellige overtuiging dat wij, onder de
omstandigheden waar de geneeskunde meer vermag dan wat de bevolking
uiteindelijk verkrijgt, en waar anderzijds de overheid de verantwoordelijkheid draagt,
dat ieders recht op optimale gezondheidszorg is verzekerd, niet meer kunnen
volstaan met een onverplicht particulier initiatief tot onderlinge samenwerking en
taakverdeling.
De gemeenschap stelt bij haar wensen tot het waar maken van haar recht op
gezondheidszorg steeds hogere verwachtingen. Maar het toegestane
bestedingsplafond voor deze tak van voorzieningen dreigt bereikt te worden. In de
westerse landen heeft men het als maximum aan de gezondheidszorg te besteden
percentage van nationaal inkomen lange tijd op 6% gesteld. Maar het is gebleken
dat dit niet voldoende is. In Nederland geeft men thans ongeveer 7% van het
nationaal inkomen uit aan gezondheidszorg en gezondheidsbescherming. Men
4
voorziet dat een stijging van deze uitgaven zal blijven aanduren tot ongeveer 10% .
Maar deze stijgingen kunnen niet onbeperkt blijven voortgaan, anders komen andere
gemeenschappelijke voorzieningen - milieubeheer, onderwijs, vrijetijdsbesteding,
sociale woningbouw, wegenaanleg, enz. - in het gedrang. De enige oplossing die
5
thans in België en in het buitenland, met name in Nederland , de nodige ruimte kan
scheppen om de gezondheidszorg op een hoger niveau te brengen en te handhaven,
is een rationalisatie van de beschikbare mankracht en

3
4
5

Wij spreken hier dan nog alleen van de klinische gezondheidszorg. Het sociale grondrecht
op gezondheidszorg omvat natuurlijk veel méér.
H. Festen, in Medisch Contact, 1971, 26, pp. 705-706.
Cfr. A. Querido, Memorandum I. Verkenningen der Problematiek, Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage, 1970.
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middelen om deze zo efficiënt mogelijk te beheren en te gebruiken en aldus de
kostenstijgingen binnen redelijke perken te houden.
Ook in de Verenigde Staten, het land waaraan wij steeds weer menen ons te
moeten spiegeler, is de toestand onhoudbaar geworden. In een artikel, Government
Investment in Health Care, in Scientific American van april 1971, deelt J.J. Lewis
mee dat de gezondheidsindustrie, de derde grootste industrie van de Verenigde
Staten, die 3 miljoen mensen te werk stelt, in 1970 7% van het bruto nationaal
produkt heeft voortgebracht, terwijl dat percentage 5 jaar geleden 5,9 bedroeg.
Ondanks die astronomische cijfers bevindt de gezondheidszorg - algemeen gezien,
en daar gaat het toch om - zich op een bijzonder laag peil, beduidend beneden het
Europese niveau: 15 tot 20% van de bevolking geniet geen enkele
ziektekostenverzekering, terwijl een belangrijk deel een verzekering heeft die
geenszins de kosten dekt die verbonden zijn aan een erge ziekte. Ook in Amerika
is een inflatie ontstaan in de kosten van de gezondheidszorg. Pogingen om een
nieuw programma op te zetten liepen vast op geldgebrek of waren anderszins niet
haalbaar.
Men heeft gedacht het probleem te lijf te kunnen gaan door geweldige bedragen
te besteden aan bio-medische research. En inderdaad, men heeft een geweldige
hoeveelheid wetenschappelijke kennis vergaard, doch dit heeft er niet toe bijgedragen
dat de alledaagse gezondheidszorg in ieders bereik komt. Het gaat inderdaad niet
op, de bronnen tot financiering van de gezondheidszorg van gelden te voorzien
zonder daaraan een organisatie met een distributiesysteem te verbinden. Er moet,
concludeert Lewis op grond van de opgedane ervaringen, een strakke organisatie
komen voor het gehele land. Hij schrijft: ‘If this country is to achieve comprehensive
health care, and do so (as I believe it must) without establishing a unitary national
health service as in Britain, it clearly must create a real health-care system with
structure and order. Today health care is offered by a bewildering array of
autonomous individuals and institutions; an equally bewildering array of government
programs supports their disparate efforts. A proliferation of neighbourhood health
centers and community hospitals, of group practices and even prepaid
comprehensive insurance schemes will not be enough unless the parts are structured
into an effective whole. Health care is ultimately a personal and family affair and the
best setting in which it can be provided is the community. The health establishment
needs organizations that can plan and manage the delivery of health care at the
community level with real authority’.
Alleen een planmatige opzet en programmering, waarbij de consequenties van
een beoogd beleid zoveel mogelijk vooruit worden berekend, stelt ons in staat de
behoeften van vandaag en morgen tijdig te onderkennen en
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eraan tegemoet te komen. Willen wij ons medisch apparaat optimaal dienstbaar
maken voor de volksgezondheid, dan moeten wij naar een regionale samenwerking
tussen de ziekenhuizen toe, zowel uit medische als uit economische overwegingen.

Buitenlandse voorbeelden
In de westerse wereld zijn verschillende landen aan te wijzen waar men reeds een
15-tal jaren geleden tot het inzicht is gekomen, dat men bij de planning van
ziekenhuizen, of beter gezegd met de planning van de gezondheidszorg, waarin
ook de medische faculteiten geplaatst moet worden, een andere richting op moest.
In Zweden heeft de Directeur-generaal van Volksgezondheid, Dr. Arthur Engel,
tussen 1956 en 1965 baanbrekend werk verricht. Hij heeft het ziekenhuiswezen in
Zweden rationeel gereorganiseerd. Als basis daarvoor voerde hij drie typen
ziekenhuizen in, nl. lokale, centrale en regionale. Lokale ziekenhuizen zijn de gewone
kleine ziekenhuizen, zij bestrijken een areaal van 75.000 inwoners en omvatten in
de regel 4 à 5 specialismen; een centraal ziekenhuis bedient 300.000 inwoners en
omvat 10 à 12 specialismen, terwijl een regionaal of streekziekenhuis 1 miljoen
inwoners bestrijkt en ± 30 specialismen omvat.
Ook in Denemarken treffen we een bijzonder doorzichtige ziekenhuisorganisatie
aan. Denemarken is wat inwonersaantal en nationaal inkomen betreft, vergelijkbaar
met België, zodat de daar gevonden oplossingen voor België misschien als model
kunnen dienen. De ziekenhuisstructuur in Denemarken omvat ‘Normal’, ‘Expanded
Normal’ en ‘Regional’ ziekenhuizen, die qua capaciteit en areaal nagenoeg
overeenkomen met de lokale, de centrale en de regionale ziekenhuizen in Zweden.
Een lokaal ziekenhuis in Denemarken, met 300 bedden, bedient een areaal van ±
75.000 inwoners en omvat 4 tot 5 specialismen. Deze ‘unit’ dient als basis voor het
grotere centrale ziekenhuis (expanded normal hospital), dat voor een bevolking van
250.000 inwoners 6 tot 8 extra-specialismen en 800 bedden heeft. Eén enkel
ziekenhuis in een streek van ongeveer 1 miljoen inwoners, het regionale ziekenhuis,
dat is gebouwd uit een volledig centraal ziekenhuis, bevat 1300 bedden voor 'n
6
30-tal specialismen, waarvan er een 20-tal als exclusief zijn te beschouwen .
De reden tot deze functionele ziekenhuisorganisatie was het streven naar een
optimaal gebruik van de capaciteiten en het afstemmen van die capaciteiten op de
vraag.

6

Voor deze gegevens hebben wij geput uit de voordrachten van Prof. Dr. A. Querido voor het
Leden-congres 1970 van de K.N.M.G. over ‘Perspectief in de Klinische Geneeskunde’.
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Schematisch krijgt men de volgende figuur :

SCHEMA VAN HET DEENSE ZIEKENHUIS REGIONALISATIEPLAN UIT QUERIDO A. (1970)

Het capaciteitsvraagstuk kan geïllustreerd worden met een voorbeeld als de
hartchirurgie. Hartchirurgie is een exclusieve specialiteit die slechts op verantwoorde
wijze uitgeoefend kan worden als er twee volwaardige onderling vervangbare
hartchirurgen aanwezig zijn. Dat alleen is nog niet voldoende, want daarbij dienen
ook andere specialismen voorhanden te zijn, die hier geavanceerd beoefend moeten
worden en derhalve het karakter van exclusieve specialiteit krijgen, zoals bijvoorbeeld
de cardiologie, de pneumologie, de anaesthesiologie en de pathofysiologie. Verder
moet die

7

Schema van het Deense ziekenhuisregionalisatieplan naar A. Querido, in Medisch Contact,
1970, nr 41 en 42.
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afdeling van geavanceerde chirurgie beschikken over een perfect functionerende
eenheid van intensive-care en voor de techniek van de omgekeerde isolatie moet
de dure apparatuur en het speciaal hierop ingesteld personeel ter beschikking staan.
Deze gehele infra-structuur is noodzakelijk om de hartchirurgie op verantwoorde
wijze te beoefenen, doch deze aanwezige capaciteit zal van de andere kant alleen
dan optimaal benut kunnen worden als die afdeling voldoende bedden heeft, opdat
de aanwezige specialisten hun ervaring op peil kunnen houden en de hoge
investeringen verantwoord zijn.
Wanneer men nu in zo'n ziekenhuis geen enkele andere exclusieve specialiteit
beoefent buiten die ten behoeve van de hartchirurgie, dan laat men een belangrijk
stuk van de aldaar ontwikkelde capaciteit onbenut. Immers de specialistische afdeling
voor intensive-care én voor de omgekeerde isolatie kan ook dienstbaar gemaakt
worden aan bijvoorbeeld niertransplantaties; de geavanceerde cardiologie kan ook
de longchirurgie ten nutte zijn. De kosten en moeiten verbonden aan het doen
functioneren van een afdeling voor omgekeerde isolatie kan tevens dienstbaar
gemaakt worden aan een afdeling voor zieken met ernstige stoornissen van het
immunologische apparaat.
Zo blijkt steeds dat de exclusieve specialiteiten die op een geavanceerde wijze
worden bedreven, dichtbij elkaar moeten zijn, omdat de ene niet zonder de andere
kan functioneren en omdat anders alle daaruit voortkomende mogelijkheden niet
rationeel benut worden. In Zweden en Denemarken heeft men deze specialismen
dan ook geconcentreerd in het regionaal ziekenhuis. Deze regionale ziekenhuizen
zijn enerzijds, door de aanwezigheid van uitgebreide mogelijkheden voor
geavanceerde diagnostiek en therapie, en anderzijds door het beschikbaar zijn van
een algemeen ziekenhuis, bij uitstek de plaatsen waar opleiding aan de studenten
kan worden gegeven.
In Zweden en in Denemarken is daarom dan ook het academisch ziekenhuis het
regionaal ziekenhuis. Sticht men een nieuwe medische faculteit, dan gaat men tot
in detail uitwerken welke extra-voorzieningen voor onderwijs en onderzoek met
betrekking tot staf, ruimte en apparatuur in het regionaal ziekenhuis noodzakelijk
zijn om het geschikt te maken voor het academisch ziekenhuis. Het aanhechten
van een medische faculteit, met een professorencorps gekozen op basis van
deskundigheid zowel in klinische als niet-klinische specialismen, schept nieuwe
mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Daarnaast kan een zo opgebouwd
academisch ziekenhuis, als wetenschappelijk centrum, deelnemen aan de
ontwikkeling van fundamentele en toegepaste research, hetgeen toch multidisciplinair
dient te gebeuren. De medische faculteit is voor deze activiteiten een noodzake-
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lijke aanvulling bij de overige gespecialiseerde voorzieningen van de
gezondheidszorg in een regionaal ziekenhuis.
Bij de overgang van regionaal ziekenhuis naar academisch ziekenhuis neemt de
universiteit een bepaald percentage van de exploitatie- en inrichtingskosten voor
haar rekening. Nieuwbouw, voor zover deze op het ziekenhuis betrekking heeft,
komt eveneens voor een bepaald percentage ten laste van de universiteit.

Antwerpen
In Antwerpen beschikken wij niet over zo'n regionaal ziekenhuis, waaraan de
medische faculteit gehecht zou kunnen worden. Bovendien is het in België, ook in
Antwerpen, wel zeer wenselijk geworden het ziekenhuiswezen zo te organiseren,
dat er een effectief gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare mankracht en
voorzieningen, waardoor de noodzakelijke kostenbeheersing bereikt kan worden,
noodzakelijk om iedere patiënt de beste geneeskundige verzorging van vandaag
te waarborgen. Uit de berekeningen gedaan in het richtplan voor de
Schelde-Dijle-streek (1969) blijkt dat het Antwerpse in 1965 over 4.234
8
ziekenhuisbedden beschikte . De prognose in diezelfde studie voorziet voor 1980
een bevolkingsgroei van 1.055.360, hetgeen bij een norm voor dat jaar van 6 bedden
per 1000 inwoners 6.332 bedden vereist. Deze norm van 6 per 1000 wordt nu reeds
in de Scandinavische landen gesteld.
Daarnaast zal men ook moeten gaan voorzien in de behoeften aan
verpleegbedden, d.w.z. bedden waaraan geen intensieve medische apparatuur
verbonden hoeft te zijn en waar bijvoorbeeld nagekuurd kan worden, of waar licht
psychisch gestoorden, bepaalde groepen bejaarden opgenomen kunnen worden.
Van de in 1965 geïnventariseerde ziekenhuisbedden in het Antwerpse dateren
9
er 39% van vóór 1900 . Beziet men enerzijds het aanwezige en nog toe te nemen
tekort aan verpleegbedden en anderzijds het groot aantal bedden dat dringend
gemoderniseerd moet worden, dan ligt het voor de hand, die oude
ziekenhuisafdelingen tot verpleegtehuizen te bestemmen, hetgeen zonder bijzonder
grote uitgaven te verwezenlijken is. De te vervangen ziekenhuisbedden kan men
dan in geheel nieuwe inrichtingen onderbrengen,

8

9

De behoefte aan ziekenhuiscapaciteit wordt hier uitgedrukt in ‘bedden’, doch daarmee wil
niet gezegd zijn dat wij ons bij dit onderdeel van de gezondheidszorg willen beperken tot de
verpleegcapaciteit. Bij het bepalen van de behoefte aan klinische gezondheidszorg gaat het
ook om een behandelingscapaciteit. Men is het er in het algemeen reeds over eens dat het
uitdrukken van behoeften in bedden een insufficiënte benaderingswijze is. Maar op het ogenblik
bestaat er nog steeds geen uitgewerkte en bruikbaar gebleken andere methodiek.
Richtplan voor de ruimtelijke ordening en ontwikkeling van de streek Schelde-Dijle, 1969,
Ministerie van Openbare Werken.
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waarin tegelijkertijd de zeer kostbare diepte-investeringen die thans vereist zijn,
ondergebracht kunnen worden.
Deze huidige Antwerpse ziekenhuissituatie moet ons ertoe aanzetten, lering te
trekken uit wat in de Scandinavische landen gebeurd is en ook hier een efficiënte
ziekenhuisstructuur te creëren. Voor Antwerpen komt daar nu bij dat wij een
academisch ziekenhuis moeten gaan oprichten, waarvan de planning en bouw,
zoals de ervaring elders leert, ongeveer 8 jaren vergen. Hier dient in alle duidelijkheid
gesteld te worden dat zowel de belangen van de volksgezondheid als die van het
medisch wetenschappelijk onderwijs zijn gediend door bij de organisatie en de
planning van een academisch ziekenhuis in Antwerpen te streven naar een
harmonische inpassing van de universitaire klinieken in de gezondheidszorg van
de streek. Van het verbinden van een ziekenhuis waarin de alledaagse praktijk
wordt beoefend, aan een regionaal medisch centrum, waarin de mogelijkheden voor
een geavanceerde patiëntenzorg bestaan, zien wij geslaagde voorbeelden in Zweden
en in Denemarken.
Wij moeten ernaar streven de gezondheidszorg, met al de mogelijkheden van
vandaag, in ieders bereik te brengen, hetgeen terecht door de gemeenschap gewenst
wordt, en het zou bijzonder betreurenswaardig zijn wanneer men bij het stichten
van het academisch ziekenhuis te Antwerpen datgene zou gaan blokkeren wat er
in de toekomst toch zal moeten komen, nl. een integratie van de voorzieningen voor
medisch wetenschappelijk onderwijs in de organisatie en planning van de
volksgezondheid.

Medische faculteit voorlopig zonder Academisch Ziekenhuis
De medische faculteit heeft twee hoofdtaken: artsen voor te bereiden op hun taak
in de gezondheidszorg en mensen op te leiden voor het medisch biologisch
onderzoek. Voor deze beide taken behoort bij de medische faculteit een academisch
ziekenhuis. Ook daarnaast nog krijgt een academisch ziekenhuis een steeds
belangrijker functie in de gezondheidszorg. In Antwerpen zal, zonder dat het
uiteindelijke plan tot nieuwbouw van een volwaardig academisch ziekenhuis wordt
aangetast, gebruik gemaakt moeten worden van voorzieningen die aan bestaande
ziekenhuizen reeds aanwezig zijn of nog moeten worden toegevoegd ten behoeve
van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze samenwerking met onderlinge
taakverdeling van de Medische Faculteit hetzij met bestaande ziekenhuizen uit de
Antwerpse agglomeratie, hetzij met één of enkele afdelingen daarvan, zou in de
vorm van een affiliatie tot stand gebracht kunnen worden.
Het hier te gebruiken begrip affiliatie kan als volgt omschreven worden: een tussen
de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) en één of meer ziekenhuizen
overeengekomen vorm van samenwerking, waarbij deze zie-
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kenhuizen onder verantwoordelijkheid van de faculteit geneeskunde een taak op
zich nemen in het klinisch-wetenschappelijk onderwijs aan studenten in de
geneeskunde, terwijl de U.I.A. haar bijdrage levert door de ziekenhuizen in staat te
stellen de door hen aanvaarde taak te vervullen. Naarmate deze geaffilieerde
ziekenhuizen meer onderwijsbewust zullen worden, zal de drang om zelfstandig
wetenschappelijk onderzoek te verrichten of ingeschakeld te worden bij onderzoek
van de medische faculteit worden gestimuleerd. In deze vorm van samenwerking
kunnen alle of bijna ale afdelingen van het ziekenhuis betrokken worden (volledige
affiliatie) dan wel slechts één of enkele afdelingen (partiële affiliatie).
Onder de voorwaarden die men bij deze affiliatie aan de betrokken partijen zal
10
gaan stellen, zullen beslist de volgende moeten voorkomen :
1. Het te affiliëren ziekenhuis moet in de Stad Antwerpen of in de directe nabijheid
ervan gelegen zijn. Immers de klinische opleiding zal door de studenten slechts
gedurende een gedeelte van de dag worden gevolgd, terwijl gedurende het ander
deel theoretisch onderwijs en praktische oefeningen elders in een afdeling van de
U.I.A. zullen worden bijgewoond.
2. In beginsel komen alleen gesloten ziekenhuizen, met een vaste staf, voor
affiliatie in aanmerking. Affiliatie met een zogenaamde ‘open’ inrichting moet absoluut
worden afgewezen.
11
3. Het totale beddenaantal van het ziekenhuis of de afdeling van het ziekenhuis
en de verhouding in de verdeling ervan over de specialistische afdelingen, alsmede
het aantal poliklinische consultaties zijn essentieel. De speciale commissie van de
Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, belast met het bestuderen van de
problemen door de universitaire expansie gesteld, geeft als norm aan, dat zeven
bedden per student voor een jaarklasse doctoraatsstudenten ter beschikking moeten
staan. Over de vier doctoraten gerekend, komt dit overeen met 1,75 bed per
doctoraatsstudent. De normen gesteld in andere landen met een vooruitstrevend
medisch onderwijsbeleid (bijvoorbeeld Nederland en Engeland) liggen tweemaal
12
zo hoog als bovengenoemde op Belgische ervaring berustende cijfers . De
toenemende vervlechting van pre-klinisch met klinisch onderwijs en de grotere
spreiding in de onderdelen van het klinisch onderwijs betekenen belangrijke
noodzakelijke vernieuwingen van het medisch curriculum, die niet in gevaar mogen
worden gebracht. Het is echter uitermate belangrijk een juist verhoudingscijfer vast
te leggen, want te veel studenten in een ziekenhuis

10
11
12

Enkele hiervan hebben wij overgenomen uit het Rapport van de Affiliatie - Adviescommissie
1970, Staatsdrukkerij, 's-Gravenhage.
Cfr. noot 7.
Cfr. G.H. Veringa, Nota Medisch Wetenschappelijk Onderwijs, 1969, Staatsdrukkerij,
's-Gravenhage, p. 10.
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brengen de belangen van de patiënten in het gedrang én dit heeft tot gevolg, dat
de praktische opleiding niet aan de te stellen eisen zal voldoen.
4. De werkgroep van de commissie, ingesteld door de Nationale Raad voor
Wetenschapsbeleid, meent terecht dat de poliklinische consultaties een onmisbaar
element vormen in de opleiding van artsen. Er moet naar gestreefd worden dat er
per student in het eerste doctoraatsjaar jaarlijks 950 à 1250 consultaties kunnen
gebeuren. Hoe deze gemiddelde aantallen over de verschillende diensten verdeeld
moeten worden, weze overgelaten aan het oordeel van de medische faculteit.
5. Mede bepalend voor de maximum capaciteit in de klinische fase van de opleiding
is tenslotte de ruimte en de mankracht. Het is niet mogelijk van de ruimtelijke en
andere materiële voorzieningen evenals van de personele bezetting een volledige
opsomming te geven. Immers de concrete situatie verschilt van geval tot geval.
Zeker zal er gezorgd moeten worden voor ruimten voor het houden van
demonstraties van patiënten en besprekingen; ook moeten er in de ziekenhuizen
laboratoriumruimten beschikbaar zijn voor de studenten; het aantal
onderzoeksruimten, speciaal in de poliklinieken, dient aan de nieuwe situatie
aangepast te worden; er moeten voor de aspirant-stagiaires en de stagiaires zit- en
werkkamers zijn. Bij dit alles moeten in de ziekenhuizen adequate voorzieningen
zijn voor de anaesthesiologie, röntgenologie, klinische chemie, bloedtransfusiedienst,
wetenschappelijke informatie door boeken en tijdschriften en registratie van
ziektegevallen. Hoewel er in vele Antwerpse ziekenhuizen een eigen dienst voor
bacteriologie, serologie en pathologische anatomie aanwezig is, dient de U.I.A.
hiervoor centrale diensten op te richten, waar de titularis van dat vak zijn vast instituut
heeft. In het kader van de affiliatie zullen er samenwerkingsvormen overeengekomen
worden tussen die eigen diensten in de betrokken ziekenhuizen en de centrale
dienst van de titularis.
Er zal niet altijd direct voldaan kunnen worden aan al deze voorwaarden. Duidelijk
moet echter worden gesteld, dat slechts dan een affiliatie van een ziekenhuis kan
worden overwogen wanneer de verantwoordelijke personen en instanties
daadwerkelijk ernaar streven van hun ziekenhuizen onderwijsziekenhuizen te maken.
Zo zal de vervulling van de beide taken, de geneeskundige behandeling van patiënten
en het onderwijs aan studenten in de geneeskunde, gewaarborgd zijn.
Ook aan de positie van de in de te affiliëren ziekenhuizen werkzame specialisten
en hun staf moet natuurlijk worden gedacht. Allereerst dient men hun rechten veilig
te stellen. Dat kan in Antwerpen wel enkele problemen met zich meebrengen: er
kunnen namelijk professoren van elders komen en anderzijds zullen er, om de
noodzakelijke klinische capaciteit te waarborgen, verschillende diensten van dezelfde
specialiteit aan de medische facul-
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teit geaffilieerd moeten worden. Is de hoogleraar die benoemd wordt, tevens
dienstoverste van de geaffilieerde dienst, dan is er geen enkel probleem. Komt de
titularis van elders, dan kan men natuurlijk de dienstoverste van een geaffilieerd
ziekenhuis niet het veld laten ruimen voor hem. De titularis kan echter wel
toegevoegd worden aan een afdeling van een geaffilieerd ziekenhuis (of een
geaffilieerde afdeling van een ziekenhuis), met de verantwoordelijkheid voor het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in een bepaalde discipline. De afbakening
van de verschillende verantwoordelijkheden alsook de communicatie tussen de
diensthoofden en de medische faculteit moeten nauwkeurig worden vastgelegd.
In het bovenstaande is gewezen op de noodzakelijkheid tot samenwerking tussen
de medische faculteit van de U.I.A. en Antwerpse ziekenhuizen. Wanneer deze
samenwerking zou kunnen gebeuren vanuit de verschillende categorieën van
ziekenhuizen, tot dit doel ideologisch gebundeld tot groepen, dan zou zij nog meer
positieve kanten krijgen. Dan krijgen de studenten immers de mogelijkheid hun
klinische stages te volbrengen in de sfeer die behoort tot hun overtuiging en wordt
in de samenwerking ieders eigenheid gewaarborgd, zoals toch de bedoeling was
toen men van de ‘universitaire bovenbouw’ in Antwerpen een vrije instelling wilde
maken.
Het voorstel tot affiliatie van ziekenhuizen in Antwerpen is niet uitsluitend
ingegeven en gerechtvaardigd door de moeilijkheid waarvoor de medische faculteit
van de U.I.A. zich geplaatst zal zien om volwaardig medisch klinisch onderwijs in
te richten. Ofschoon niet ontkend kan worden dat de directe aanleiding tot dit voorstel
gelegen is in de noodzaak om daar onmiddellijk een begin mee te maken. De U.I.A.
en meer speciaal haar medische faculteit én de Antwerpse ziekenhuizen dienen te
streven naar een goede taakverdeling met betrekking tot onderwijs, research en
patiënten-behandeling met in het verschiet de samenwerking tussen academisch
ziekenhuis en de Antwerpse ziekenhuizen. Op deze wijze zal een effectieve regionale
groepering van ziekenhuizen ontstaan, waardoor handelingen ten behoeve van de
klinische gezondheidszorg, tot een verantwoorde omvang samengevoegd, tot stand
gebracht worden, met als uiteindelijk resultaat een hoger niveau van specialistische
medische zorg én een efficiënte besteding van gemeenschapsgelden, die ten dienste
van de volksgezondheid staan.
Wordt dit bereikt dan zal de voorgestelde affiliatie, na het klaarkomen van het
academisch ziekenhuis, niet enkel de opleidingscapaciteit verbeteren en verruimen,
maar tevens zal deze blijvende samenwerking een geheel gamma van
gedifferentiëerde activiteiten doen ontstaan, die een open verkeer tussen het
academisch centrum en de daarmee geaffilieerde ziekenhuizen bieden en
tegemoetkomen aan de noodzakelijk te volgen ontwikkeling ten behoeve van de
volksgezondheid.
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De sociaal-juridische positie van de zielzorger
Prof. Dr. F.J.H.M. van der Ven
Het problematische in de conceptie van het priesterlijke ambt bestaat hierin, dat de
priester enerzijds ‘gezondene’ is tot, anderzijds dienaar van de christengemeente.
Wellicht heeft in het verleden de perceptie van het gezonden zijn overwegende
betekenis gehad en verschuift zij in de tegenwoordige tijd in de richting van een
behoefte aan vrijwillige dienstbaarheid. Het eerste facet beantwoordt immers
gemakkelijk aan de waarden van noblesse en gezag zoals die in het verleden groot
aanzien hebben gehad, het tweede facet appelleert daarentegen aan de meer
‘democratische’ idee van daadwerkelijke participatie aan de menselijke nood. Hoe
dan ook, de dualiteit blijft, daar zij wezenlijk bestanddeel is van de evangelische
boodschap, die Christus leert kennen als de Heer die zijn heerlijkheid voor God
voltooit in uiterste dienstbaarheid aan de mensen. Indien dus gezocht moet worden
naar een nieuwe sociaal-juridische vormgeving voor het priesterlijke ambt, dan
zullen beide facetten tot uitdrukking moeten komen, zij het dat meer dan vroeger
met de eisen van de dienstbare participatie rekening moet worden gehouden.
Dat het aangeduide probleem in het verleden geen sociaal-juridische
consequenties behoefde te hebben, ligt goeddeels aan het feit dat de burgerlijke
maatschappij waaraan de clerus deel had, in hoofdzaak op bezit was gebaseerd.
Familiebezit en het vruchtgebruik van kerkelijke goederen verschaften de
parochieherder een gegarandeerde en onafhankelijke bestaansbasis, zodat hij in
een soortgelijke positie verkeerde als de beoefenaren van ‘wereldlijke’ vrije beroepen
die hun ‘vrijheid’ voor een aanzienlijk deel ontleenden aan geërfd of bij huwelijk
verkregen vermogen. Zoals bij deze laatsten het ‘honorarium’ voor hun diensten
werd opgevat als een niet of nauwelijks verplichte vergoeding, die voor de
beroepsbeoefenaar vaak niet méér betekende dan een welkome aanvulling van zijn
inkomen, doch hem geenszins in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van zijn
cliënten plaatste, terwijl hij zijn beroepsethos toch kon beleven als een dienstbaarheid
aan het welzijn der mensheid, zo ook heeft de pastoor misintenties
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met toeslagen bij huwelijk en uitvaart geaccepteerd als niet rechtens verplichte
betalingen, waar zijn materieel bestaan niet van afhing en die zijn dienstbaarheid
dus ook niet verlaagde tot een profane afhankelijkheid.
Deze tijd is voorgoed voorbij. In de plaats van het overheersende eigendomsbestel
heeft zich in onze westerse samenleving een totaal arbeidsbestel gevestigd.
Inkomsten uit vermogen zijn voor praktisch iedereen onbelangrijk geworden in
verhouding tot inkomsten uit persoonlijke arbeidsprestatie. Het vrije beroep,
waarmede het pastoraat zo even werd vergeleken, ervaart dit niet zelden als een
inperking van zijn economische en sociale vrijheid - men is de ‘slaaf’ van zijn praktijk
en van zijn cliënten geworden - en men vreest dat ook de juridische vrijheid (de
overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten) plaats zal maken voor
ondergeschiktheid in loondienst (de arbeidsovereenkomst). En inderdaad zijn of
worden uit de summier geschetste evolutie reeds allerwege de consequenties
getrokken. Het aantal intellectuelen op arbeidscontract of in overheidsdienst neemt
sterk toe. En waar zij ‘zelfstandig’ werkzaam blijven verliest het zelfheerlijke
dienstbetoon aan betekenis. Onderlinge concurrentie en toenemende mondigheid
van de cliënt beginnen de autoriteitspositie in te perken. In de medische sector waarmee iedereen van de wieg tot het graf te maken heeft - is de autonome tarifiëring
al in belangrijke mate afgebrokkeld en wordt de kwestie van de
beroepsaansprakelijkheid actueel.
Keren we nu terug tot de positie van de clericus, dan merken we daar een tamelijk
goed vergelijkbare situatie op. Afgezien van de verminderde kapitaalkracht der
families waaruit de geestelijkheid tegenwoordig gerecruteerd wordt, verschaft ook
hun het eventueel bezit van een geldelijk vermogen geen redelijke bestaansbasis
meer en nog minder een voldoende sociale zekerheid. De beschikking over een
kerkelijk beneficie is daar evenmin toe in staat. De aan het feodale recht herinnerende
situatie wordt in de opvattingen en behoeften der betrokkenen dan ook steeds meer
verdrongen door min of meer onbestemde verlangens naar de een of andere op
het arbeidsbestel berustende rechtspositie. Moet de oplossing gezocht worden in
de richting van een rechtstreekse do-ut-des-verhouding met de individuele gelovigen
ter zake van bepaalde geestelijke prestaties? Evenals in het vrije beroep zou daarvan
een het geestelijk ambt declasserende commerciële tendens te vrezen zijn. Een
vast inkomen op grond van de totale persoonlijke inzet lijkt - ook om redenen van
zekerheid - verre te prefereren. Geconstateerd kan trouwens worden dat een aantal
geestelijken (leraren e.d.) hun plaats reeds hebben gevonden in het moderne
arbeidsbestel. Mag het verwondering wekken dat zij die in de parochiële zielzorg
werkzaam zijn, en vooral de jongeren onder hen, geneigd zijn hun eigen situatie
daarmee te vergelijken? Toch verloopt het moderniseringsproces bij de zielzor-
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gers kennelijk moeizamer, uiteraard door gebrek aan bereidheid bij de gelovigen
om voor de luxe van de zielzorg te betalen, maar misschien toch ook wel omdat
bepaalde aspecten van het ambt door de ontwikkeling gelaïciseerd dreigen te
worden. De vrees bestaat immers dat betaling door de staat noodzakelijk
afhankelijkheid of op zijn minst beïnvloeding zal meebrengen op de gebieden van
verkondiging en gewetensvorming. En ook economische en juridische afhankelijkheid
van de beminde gelovigen zelf lijkt sommigen op het eerste gezicht moeilijk in
overeenstemming te brengen met de evangelische vrijheid. Toch mag de
laatstgenoemde constructie, zoals wij nader zullen uiteenzetten, niet al te lichtvaardig
a priori worden verworpen.
Alvorens te proberen een richting te vinden om uit de impasse te geraken, dient te
worden opgemerkt dat de in de traditie verankerde ‘professionele’ vrijheid van de
geestelijkheid - in het angelsaksische taalgebied heeft men de clerici inderdaad
steeds als behorende tot de meest typische vertegenwoordigers van de ‘professions’
aangemerkt - niet voor alle groepen katholieke zielzorgers heeft bestaan. De
kapelaan heeft namelijk nooit in de bevoorrechte positie van de pastoor gedeeld,
maar was, overeenkomstig de autoritaire structuur zowel van de maatschappelijke
en gezinsverhoudingen als van de kerkelijke organisatie, onzelfstandig, eigenlijk
niet meer dan een gezel, die de tafel van de meester deelde in afwachting van zijn
uiteindelijk economisch en juridisch onafhankelijk meesterschap. Het valt dan ook
wel te begrijpen dat het sterkst in de kringen van deze jongeren behalve de
maatschappelijke status ook de inkomenspositie als onbevredigend gevoeld wordt,
omdat daardoor de steeds bestaan hebbende economische onzelfstandigheid - juist
nu, in een periode van groeiende welvaart en van democratisering der cultuur - op
een niet langer aanvaardbare discriminatie begint te lijken.
De conclusie schijnt voor de hand te liggen - afgezien van de vraag of de
gezinsgemeenschap der parochiële geestelijkheid gehandhaafd zou kunnen blijven
- dat het een redelijke eis is de sociaal-juridische positie van pastoor en kapelaan,
en in het bijzonder hun betaling, op onderling overeenkomstige wijze te regelen en
wel als normale vergoeding voor een persoonlijke arbeidsprestatie. Wij zullen nog
wel even moeten wennen aan de zo juist uitgesproken
prestatie-contraprestatie-gedachte, maar het is zeker dat zij leeft in de opvatting
van de jongere generatie, een overgangsgeneratie misschien, waarop een nieuwe
priesterfiguur zou kunnen volgen die de priesterlijke bediening geheel gescheiden
weet te houden van gelaïciseerde beroepsarbeid. Maar hoe de toekomst er ook uit
zal zien, voorlopig hebben wij te maken met het concrete vraagstuk hoe de
zielzorgers op
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grond van hun persoonlijke prestatie op dit, hun eigen ambtsgebied, in het bezit
gesteld kunnen worden van het recht op een adaequaat inkomen.
De zonder twijfel uiterst belangrijke vraag waar de gelden vandaan moeten komen
om een redelijke betaling te kunnen garanderen aan zielzorgers die verlangen
gelijkgesteld te worden met de lichamelijke levenswijze van de aan hun zorgen
toevertrouwde zielen, moeten wij hier terzijde laten. Maar wel dient in het kader van
deze sociaal-juridische overwegingen te worden vastgesteld, dat indien de
staatsoverheid de middelen zou moeten fourneren, een rechtstreekse bezoldiging
als ‘ambtenaar’ bepaald niet wenselijk lijkt om de autoriteit van de bisschop niet te
zeer in een - in bepaalde opzichten nogal zwakke - concurrentiepositie te plaatsen
met die van de minister van financiën. Zou het episcopaat dan de fondsen die het
naast de kerkelijke goederen ter beschikking zou moeten krijgen, zelf rechtstreeks
aan de priesters dienen uit te delen? Ik geloof dat ook deze procedure niet
aanbevelenswaardig zou zijn, aangezien dan een te nauw verband ontstaat tussen
godsdienstig-zedelijke en economisch-arbeidsrechtelijke autoriteit. Op dit punt van
onze uiteenzetting gekomen lijkt het van belang te wijzen op het onderscheid dat
in iedere arbeidsverhouding - en dus ook in die welke op het priesterlijke ambt
betrekking heeft - kan worden gemaakt tussen een functionele en een contractuele
of betalingsrelatie. In sommige gevallen kan men zelfs twee verschillende partners
aanwijzen met wie de relaties bestaan: de leraar functioneert ten behoeve van zijn
leerlingen, hij wordt betaald door de overheid of het schoolbestuur waarbij hij in
dienst staat; de arts functioneert ten behoeve van de ziekenfondspatiënt, hij wordt
betaald door het ziekenfonds waarmee hij een ‘medewerkerscontract’ heeft gesloten.
In andere gevallen, zoals bij de werknemer in het bedrijfsleven, is weliswaar de
functionele ‘werkgever’ niet scherp te onderscheiden van de betalende ‘werkgever’,
maar toch ervaart de werknemer het milieu waarbinnen hij functioneert (de afdeling,
de ploeg, de band) als een reëel gegeven, dat niet samenvalt met de betalende
werkgever; binnen de functionele prestatie-eenheid vindt een integratie plaats, terwijl
tot de betalende werkgever een duidelijker belangenonderscheid blijft bestaan.
Met betrekking tot de zielzorger zou men het onderscheid tussen functionele en
contractuele of betalingsrelatie, zo mogelijk nog duidelijker dan in het eerstgenoemde
geval, moeten laten resulteren in een feitelijke en vergaande gescheidenheid van
de personen of instellingen tot wie de relaties geëffectueerd worden. De geestelijke
vrijheid van het ambt zowel als de uitdrukking van verbondenheid met de mensen
zijn ermee gemoeid. Nu is het weliswaar zo, dat een betalende instantie (het
schoolbestuur, het ziekenfonds) altijd ook naar een zekere mate van zeggenschap
streeft over de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend. Men moet echter steeds
bedacht
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zijn op inperking van dit streven. Juist in het geval van gescheiden relaties heeft de
eigen verantwoordelijkheid van de functionaris terecht steeds tot een grote mate
van functionele zelfstandigheid geleid, welke trouwens ook daar vaak gehandhaafd
blijft waar hij op arbeidscontract - dus zogenaamd als onzelfstandige - werkzaam
is. Zo ergens, dan zal deze situatie zin hebben bij de uitoefening van de
zielzorgersfunctie, welke immers zoveel tact en persoonlijke verantwoordelijkheid
eist, dat zij in geen geval anders dan in zuiver technisch-organisatorisch opzicht
doorkruist mag worden door de inzichten en bevelen van een betalende werkgever.
Het accent blijft dus liggen op de zelfstandigheid in de functionele relatie. Toch
doet zich hier een complicatie voor, waarop in de aanvang reeds werd gedoeld.
Wat is de eigenlijke functionaliteit van het pastorale werk? Zielzorg is in wezen van
uiterst persoonlijke aard en betreft dus de directe relatie tussen priester en gelovige.
In de verkondiging van het Woord - waarvan ook de zielzorg in engere zin
doordrongen moet zijn - is en blijft de priester echter de gezondene, en als zodanig
participeert hij in de eerste plaats aan de gemeenschap met de Kerk als zodanig,
en deze wordt voor hem in directe zin vertegenwoordigd door de bisschop. In de
praktijk van het ‘functioneren’ zal hier altijd een synthese moeten worden nagestreefd.
Het priesterlijke ambt is het meest menselijke ambt, maar het is ook een sociaal
ambt. Pastoor en kapelaan functioneren niet op de wijze van maatschappelijk
werkers, wier waardensysteem een meer vrijblijvend karakter draagt, zodat de
cliëntèle behalve de bijkomstigheden ook het systeem zelf van het functioneren kan
verwerpen. Voor zover zij parochianen blijven, zijn de cliënten van de zielzorger
evenzeer onderworpen aan de normen van het systeem als de functionerende
priesters zelf. Lapidair gezegd bestaat de functionele relatie van de zielzorger niet
alleen maar tot zijn mensen, maar in een veel diepere zin ook tot de bisschop. Deze
heeft in laatste instantie het beslissende woord, indien over de wijze van functioneren
moet worden geoordeeld.
Binnen het kader van de kerkelijke normen staat de priester ‘ter beschikking’ van
de gelovigen. Het hoeft geen bezwaar te ontmoeten indien de kritiek, die de leek
altijd op de geestelijkheid heeft gehad, positief wordt gericht op het effectueren van
een minimum aan willekeur en een maximum aan efficiency in het priesterlijk
functioneren. De specifieke zeggensmacht over het essentiële waardensysteem
van dit functioneren zal echter aan de parochianen onttrokken moeten blijven om
de ‘zelfstandigheid’ van het functioneren niet in gevaar te brengen. De dienstbaarheid
aan de gelovigen zou dus niet in een functionele onderschikkingsrelatie tot uitdrukking
moeten worden gebracht, maar veeleer in een zodanige betalingsrelatie dat daardoor
althans een disfunctionele machtspositie van de geestelijke wordt
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voorkomen. In concreto betekent dat voor de positie van de pastoor, dat hij in
zakelijke kwesties niet meer de autocraat kan blijven die het kerkbestuur naar zijn
hand zet.
In de gevolgde gedachtengang lijkt het geen principieel bezwaar te hoeven
ontmoeten, indien voor de sociaal-juridische positie van de zielzorger de figuur van
de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht wordt gekozen welke hem behalve
een gegarandeerd inkomen ook sociale zekerheid verschaft. Voorwaarde is slechts
dat zijn functionele onafhankelijkheid van de betalende instantie optimaal wordt
verwezenlijkt. Die betalende instantie zou het kerkbestuur kunnen zijn, dat om de
financiële lasten te kunnen dragen op zijn beurt in een zekere contractuele relatie
met het episcopaat zou moeten staan. In dit laatstgenoemde contract behoort men
dan te regelen in hoeverre het kerkbestuur, dat in juridische zin als werkgever
optreedt, van zijn werkgeversgezag tegenover de in zijn dienst staande zielzorgers
gebruik kan maken. Zoals reeds werd aangeduid moet dit in ieder geval beperkt
blijven tot kwesties van strikt zakelijke en organisatorische aard, terwijl de bisschop
zich dan nog een supervisierecht kan voorbehouden in geval van conflict en dreigend
ontslag.
Rest de vraag of deze constructie, waardoor het werkgeversgezag in hoge mate
wordt gerelativeerd, wel past in het bestaande arbeidsovereenkomstenrecht. Ik
meen op grond van een recente ontwikkeling in de jurisprudentie deze vraag
bevestigend te mogen beantwoorden. In het verleden is, niet zonder samenhang
met typische 19e-eeuwse statusopvattingen, de onderschikking als
wezensbestanddeel van de arbeidsovereenkomst vaak sterk overschat.
Tegenwoordig neemt de rechter kennis van feitelijk bestaande arbeidsverhoudingen
die hij niet aarzelt onder de juridische figuur van de arbeidsovereenkomst te
begrijpen, terwijl het werkgeversgezag bij het verrichten van de werkzaamheden
toch uiterst twijfelachtig blijkt te zijn. Mede als gevolg van de democratische
geestesstroming, die inspraak en medezeggenschap van de werknemer als
vanzelfsprekende eis heeft laten zien, wordt het functionele moment sterker
geprononceerd, waardoor vooral bij prestaties van hoger gekwalificeerde aard een
zelfstandigheid van de functionaris bij het verrichten van zijn taak naar voren komt,
die de zelfstandigheid van het vrije beroep nadert en soms zelfs overtreft.
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De VS en de USSR in het Nabije Oosten
Thom Sicking
De julimaand van dit jaar was een crisismaand voor de Arabische wereld. In Jordanië
bracht koning Hoessein de genadeslag toe aan de Palestijnse commando's; zowel
in Marokko als in Soedan probeerde een groep militairen het huidige regime omver
te werpen, beide pogingen mislukten, maar brachten veel onrust en verwikkelingen
met zich mee; nieuwe verbonden werden gesloten, andere verbroken. Een analyse
van al deze gebeurtenissen en hun gevolgen loont de moeite, maar brengt het grote
gevaar met zich mee dat men zich in de Arabische tegenstellingen laat verstrikken,
zodat men niet meer ziet dat de politiek in het Nabije Oosten beheerst wordt door
Moskou en Washington, die elkaar de invloed in dit gebied betwisten. Peking kijkt
van verre toe, in de hoop soms met een been waarom gevochten wordt weg te
kunnen lopen.

Een overzicht
De Arabische wereld van het ogenblik bestaat uit enkele spanningsvelden rondom
Israël. Op de eerste plaats is er de spanning tussen degenen die grenzen met Israël
hebben en degenen die van een afstand hun rol in het conflict trachten te spelen.
Zij die dicht bij Israël wonen en voortdurend blootstaan aan represailles van
Israëlische zijde, nemen over het algemeen een gematigde positie in. Dat zijn:
Jordanië, Egypte, Libanon en - sinds het nieuwe bewind van kolonel Al Assad - ook
Syrië. Binnen deze groep van vier landen moet nog onderscheid gemaakt worden
tussen de socialistisch georiënteerde regimes (Egypte en Syrië) en de meer liberale
regimes van de landen waar sinds de onafhankelijkheid geen revolutie heeft plaats
gehad: Jordanië en Libanon. Hét onderscheid tussen deze twee groepen komt niet
alleen voort uit het verschil - of de afwezigheid - van een ideologie, maar ook uit de
aanwezigheid van een groot aantal Palestijnse vluchtelingen in Jordanië en Libanon,
1
wat de positie van deze landen buitengewoon delicaat maakt .

1

Cf. Thom Sicking, Libanon neutraal? in Streven, oktober 1970, pp. 12-24.
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Zij die veraf wonen, kunnen zich een veel radicalere stellingname veroorloven.
Landen als Algerijë, Lybië en Irak zijn daarvan duidelijke voorbeelden. Maar het
hoeft niet! Saoedi-Arabië, de emiraten aan de Perzische Golf, Tunis, Marokko en
Soedan zijn meestal heel genuanceerd in hun posities. Opvallend is dat alle landen
die een monarchale structuur hebben, onder de gematigden gerekend kunnen
worden.
Een tweede spanning - en waarschijnlijk de belangrijkste - is die tussen de
Russische en de Amerikaanse invloedssfeer. Het lijdt geen enkele twijfel dat het
bruggehoofd van de Amerikaanse invloed in het Nabije Oosten Israël is. Verder
staan onder Amerikaans ‘toezicht’: Saoedi-Arabië, Koeweit en de emiraten aan de
Perzische Golf vanwege de oliebelangen, Libanon vanwege de talrijke Libanese
emigranten in Amerika en vanwege zijn blanken. Jordanië is sinds zijn
onafhankelijkheid sterk op Engeland gericht gebleven, maar Hoesseins troon wordt
voortdurend bedreigd door zijn meer marxistisch georiënteerde buren en die dreiging
heeft het de Verenigde Staten mogelijk gemaakt er een stevige voet aan de grond
te krijgen. Deze Arabische landen zijn in oorlog met Israël, maar hun afhankelijkheid
van de Verenigde Staten verklaart waarom hun houding minder krijgszuchtig is dan
die van andere Arabische landen.
Deze vrij massieve Amerikaanse invloed in het Nabije Oosten heeft het Rusland
mogelijk gemaakt een plaats te vinden in dit gebied. Het is logisch dat de Verenigde
Staten geen wapens leveren die tegen Israël gebruikt kunnen worden. Als de
Arabieren zich dus willen bewapenen, zullen ze die wapens bij de tweede leverancier
moeten zoeken. Het is vooral deze noodzaak die Egypte steeds meer naar Rusland
toegedreven heeft. Syrië en Irak zijn op analoge wijze al eerder in de Russische
belangensfeer terecht gekomen. China heeft met name in Syrië serieus geprobeerd
Rusland van zijn plaats te dringen, maar is daar toch niet in geslaagd.
Rusland en Amerika staan zo tegenover elkaar. Als een Arabisch land zich van
de één los wil maken, kan het dat alleen maar door zich tot de ander te wenden.
Maar de twee grote mogendheden willen een directe confrontatie voorkomen; daarom
is de situatie sinds 1967 praktisch bevroren. Een stilzwijgende overeenkomst is er
de garantie van: Amerika bewapent Israël net niet genoeg om een nieuwe
agressieoorlog te beginnen en Rusland verschaft Egypte juist genoeg materiaal om
zich te kunnen verdedigen, maar te weinig om het bezette land te heroveren.
2
Zoals we in een vorig artikel hebben laten zien , verzetten de Palestijnen zich niet
alleen tegen Israël - en dus tegen de Amerikaanse invloed in het
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Cf. Thom Sicking, De Palestijnse verzetsbewegingen, in Streven, juli 1970, pp. 1044-1055.
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Nabije Oosten - maar ook tegen de gematigde regimes uit de omgeving, die om
diverse redenen de open strijd niet aandurven. De meest radicalen in het verzet
zouden ook graag de socialistische regimes van Syrië en Egypte zien vallen, omdat
ook zij in feite ‘vazallen van het kapitalisme’ zijn. Deze radicalen vinden geen steun
bij Rusland en nog minder bij Amerika. Daarom is China hun beschermheer
geworden. De meer gematigde verzetsstrijders - en dat is de meerderheid - sloten
zich met min of meer moeite bij Egypte en Syrië aan.
Dan blijft er tenslotte nog een groep landen over waar de dominantie van één van
de twee groten minder duidelijk is. Algerijë is in grote mate van Frankrijk afhankelijk
gebleven, hoewel het pas belangrijke stappen ondernomen heeft om die
afhankelijkheid te reduceren. Het houdt een betrekkelijk neutrale positie tussen de
grote blokken. Maar Algerijë zou graag een leidende positie innemen in de Derde
Wereld. Het ondersteunt daarom met veel enthousiasme het Palestijnse verzet,
waarin het zijn eigen tragische en lange strijd herkent. Ook Marokko en Tunis zijn
vooral in contact gebleven met Frankrijk. Maar hun rol in de Arabische wereld is tot
nu toe beperkt. Zijn neutrale positie maakt het Tunis op het ogenblik mogelijk een
actieve rol te spelen bij de bemiddelingspogingen tussen Hoessein en het Palestijnse
verzet.
Soedan heeft zich sinds het bewind van generaal Noumeyri vooral op Egypte
gericht. De recente moeilijkheden in het land maken de situatie ingewikkeld. Lybië
tenslotte staat, sinds kolonel Kadhafi er aan de macht is, onder het teken van de
Islam. Hoewel het communisme in vrijwel geen enkel Arabisch land werkelijk populair
is, zijn er maar weinig regeringen die er zo tegen gekant zijn als die van kolonel
Kadhafi. Maar ook voor hem betekent dat nog niet dat hij militaire steun uit Rusland
weigert, al is de aankoop van mirages in Frankrijk wel een poging om de
onafhankelijkheid te garanderen. Hij kan dat doen omdat zijn land financieel gezond
is.
Bij dit korte overzicht moet niet vergeten worden dat we steeds te maken hebben
met ontwikkelingslanden. Geen enkel land ter wereld kan op het ogenblik een volledig
onafhankelijke politiek voeren. Maar het minst onafhankelijk zijn de landen van de
Derde Wereld. Zowel economisch als militair staan zij onmiddellijk aan grote pressies
bloot zodra zij afwijken van de lijn die de ‘beschermende’ mogendheid hun aanwijst.
Spotten met het voortdurend zoeken en weer mislukken van de Arabische eenheid
is daarom misplaatst. De verantwoordelijkheid voor deze mislukkingen ligt voor het
grootste deel bij de werkelijk machtigen die deze eenheid verhinderen. Natuurlijk
zijn er ook plaatselijke en persoonlijke belangen in het spel. Maar dat is beslist niet
karakteristiek voor de Arabische wereld! Een vergelijking tussen Europa's streven
naar eenheid en dat van de
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Arabieren gaat in veel opzichten mank, maar neemt toch veel van het sarcastische
en neerbuigende plezier over het mislukken van de Arabische pogingen, dat in
sommige kranten te vinden is, weg.
Gewapend met dit globale overzicht van de invloedssferen in het Nabije Oosten
kunnen we nu drie knelpunten in de Arabische wereld van naderbij bekijken: Jordanië,
Egypte en Soedan.

Jordanië en het Palestijnse verzet
De Palestijnse verzetsorganisaties zijn globaal in drie groepen in te delen: FATH
probeert de Arabische regimes te respecteren voorzover mogelijk; FPLP en FDPLP
zoeken een revolutie in de Arabische wereld te bewerken; de overige organisaties
zijn in het leven geroepen door één van de Arabische landen en zijn in principe
trouw aan de politiek van dat land. De grootste is Al-Saïka, die de verzetsstrijders
in Syrië groepeert.
In Jordanië vormen de Palestijnen bijna de helft van de bevolking. Ze leefden
zowel in de steden als in de meer afgelegen gebieden, waar ze hun bases hadden.
De radicalen onder hen - vooral de FPLP onder leiding van George Habache vormden een staat in de staat en dwongen koning Hoessein tot concessies. Hoewel
FATH het met deze lijn niet eens was, was deze organisatie toch gedwongen,
vanwege de populariteit van Habache bij hen die de hoop verloren hadden en
omwille van de eenheid binnen het verzet, om zich achter deze radicalere organisatie
te scharen. En dat liep steeds duidelijker uit op een open conflict tussen Hoessein
en het verzet.
In dit conflict kon Hoessein rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn goed
georganiseerde leger, dat de Palestijnen steeds meer als ongewenste indringers
ging beschouwen naarmate dezen zich verzetten tegen ‘hun’ koning. Daarbij speelt
het grote culturele verschil tussen Bedoeinen en Palestijnen een belangrijke rol. De
Bedoeinen zijn woestijnbewoners, gewend aan een hard en vrij mager leven,
geïsoleerd van de rest van de wereld. De Palestijnen bewoonden voor 1948 de
kuststrook, zijn intellectueel beter gevormd en stonden in voortdurend contact met
de cultuurstromingen van buiten. Het ligt voor de hand dat twee zo verschillende
groepen moeilijk in één land samen kunnen leven. Deze tegenstelling verklaart
waarom de repressie van de Palestijnen door Hoesseins leger zo hard kan zijn. Bij
deze repressie heeft Hoessein niets te vrezen van Israëlische zijde. Israël heeft er
zelf alle belang bij dat de Palestijnen geen enkele reële macht hebben in het Nabije
Oosten, zodat deze eerste belanghebbenden bij eventuele onderhandelingen niet
als serieuze partners beschouwd hoeven te worden. Omdat de Amerikaanse en
Israëlische belangen in het
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Nabije Oosten samenvallen, kan Hoessein ook rekenen op een minstens morele
ondersteuning van Amerika's zesde vloot. Bovendien kunnen de Verenigde Staten
nooit toestaan dat er in Jordanië een communistische revolutie plaats heeft, gedekt
door Rusland en zelfs China.
Tegenover dat alles staat dat Rusland aan de Palestijnen steun tracht te verschaffen
via de regimes die onder zijn invloed staan: Syrië en Irak. In september vorig jaar
heeft Syrië - juist als een jaar tevoren in Libanon - steun verleend aan de Palestijnen,
zij het dat de Syrische tanks in Jordanië nooit erg actief geweest zijn uit angst voor
een invasie van de zesde vloot. Irak heeft sinds 1967 troepen gelegerd in Jordanië.
Het dreigde deze troepen in te zetten tegen Hoessein, maar in feite heeft het er
zorgvuldig voor gezorgd dat het leger van Irak zich steeds ergens anders bevond
dan daar waar gevochten werd. Zoals steeds was de steun die de Palestijnen van
de Arabische buurlanden ontvingen, puur verbaal en niet doeltreffend. De
burgeroorlog was buitengewoon bloedig. Nasser probeerde de vechtenden te
scheiden en de avond voor zijn dood leek hij daarin te slagen. Er kwam een akkoord
tot stand in Cairo: Hoessein en Arafat schudden elkaar de hand. Het akkoord stelde
zowel de soevereiniteit van Hoessein als de actievrijheid van de fedayîn veilig. Alle
troepen van het Jordaanse leger zouden zich uit Amman terugtrekken op hun gewone
bases. De troepen van de fedayîn moesten ook Amman verlaten om zich te
concentreren in de ‘gebieden die zich eigenen voor de acties van de commando's’.
Bovendien werd er een ‘hoger Arabisch comité’ in het leven geroepen om over de
nakoming van het akkoord te waken en de betrekkingen tussen de Jordaanse macht
en het Palestijnse verzet te coördineren. Het akkoord is ondertekend door Nasser
en nog tien andere Arabische staatshoofden. Maar van het begin af aan verwachtte
ieder dat het hier niet bij zou blijven: het eigenlijke probleem was immers niet
opgelost!
Na de verschillende serieuze crisissen waarin Hoessein erin slaagde de fedayîn
uit de steden te verdrijven, besloot hij nu in juli aan de laatste militaire bases van
de fedayîn de genadeslag toe te brengen. Nadat hij daarin geslaagd was, verklaarde
zijn woordvoerder: ‘De Jordaanse regering hoeft niet langer het akkoord (van Cairo)
in acht te nemen, dat ondertekend is onder omstandigheden die nu niet meer
bestaan, maar de grondslag en de geest van het akkoord blijven. (...) De tijd is
voorbij dat de commando's volgens hun grillen konden handelen. Voortaan zullen
de fedayîn moeten stationeren in de gebieden die de Jordaanse staat hen aanwijst’
Onder de ‘grondslag en de geest’ van het akkoord verstaat Hoessein de soevereiniteit
van Jordanië en de vrijheid van handelen voor de fedayîn. Maar dat laatste dan wel
volgens de Jordaanse interpretatie: ‘Jordanië zal
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ook in de toekomst alle mogelijke steun verlenen aan hen die zich uitsluitend
3
verzetten tegen de bezetting van hun land’ .
Maar al lang is de Arabische publieke opinie gevoelig gemaakt voor de rechten
van de Palestijnen. In woord en propaganda hebben de Arabische regeringen zonder
uitzondering steeds de fedayîn verdedigd. Hoessein moest dus minstens een
verklaring vinden voor het gevecht tussen zijn leger en de verzetsstrijders. Hij deed
dat door een onderscheid te maken tussen de ‘ware’ fedayîn en de ‘indringers’. Hij
verklaarde aan de pers: ‘Jordanië heeft nooit gestreden tegen degenen die zich
verzetten tegen de bezetting van hun land. Aan hen hebben we altijd alle mogelijke
steun gegeven en dat zullen we blijven doen. Maar anderen hebben geprobeerd
het Arabische bolwerk dat Jordanië is, te vernietigen. Ze hebben dat zonder
ophouden gedaan met provocaties, beledigingen en leugens. Wij moesten de
veiligheid in enkele gebieden in het noorden van het land herstellen, zowel omwille
van de bevolking als omwille van het leger, dat talrijke verliezen geleden had. (...)
Als het er om gaat het recht van de Arabieren te verdedigen, dan zijn we allemaal
4
fedayîn’ . Een paar dagen later zei hij het nog sterker: ‘Het meeste profijt van deze
operatie trekt het verzet zelf, dat nu gezuiverd is van indringers en bevrijd van zijn
5
dwalingen’ .
De buurlanden namen deze verdediging niet voor zoete koek aan. Maar het is
merkwaardig dat ze, ondanks hun felle kritiek op Hoesseins zuiveringsoperatie, zijn
onderscheid tussen de ware fedayîn en de indringers overnamen. Irak was het enige
land dat direct reageerde zonder veel nuances: het verbrak de diplomatieke
betrekkingen en sloot de grens. Koning Feysal van Saoedi-Arabië stelde zich
daarentegen bijna geheel achter Hoessein. Egypte viel Hoessein fel aan, maar
6
onderhield tevens de beste betrekkingen met Saoedi-Arabië . Al sinds juni pogen
Egypte en Saoedi-Arabië samen te bemiddelen in het Jordaanse conflict. President
Sadat noemde in zijn redevoering bij gelegenheid van de Egyptische nationale
feestdag (23 juli) Hoessein ‘de beul van het Palestijnse verzet’ die ‘zijn misdaden
duur zal betalen’, zelfs al heeft hij ‘de onvoorwaardelijke steun van de Verenigde
Staten’. Maar in dezelfde redevoering zei hij: ‘Ik verklaar dat er zich
verraderselementen bevinden onder het Palestijnse verzet, met name de FPLP,
waarvan enkele leden de ambassades van Egypte en Saoedi-Arabië in Stokholm
7
bezet hebben’ . Heykal, de hoofdredacteur van Egyptes
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Le Monde, 20 juli 1971.
L'Orient-Le Jour, 17 juli 1971.
L'Orient-Le Jour, 23 juli 1971.
De verzoening tussen Feysal en Sadat is mogelijk geworden door de dood van Nasser: Feysal
heeft zich nooit aan Egyptes leiderschap over de Arabische wereld willen onderwerpen, en
daar is nu geen gevaar meer voor.
L'Orient-Le Jour, 24 juli 1971.
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grootste krant, Al Ahrâm, beschuldigt op zijn beurt Hoessein ervan een verdrag met
Israël te willen sluiten. Om tot dat verdrag te komen zou vicepremier Allon van Israël
de liquidatie van het verzet geëist hebben. Vandaar.... Maar aan deze argumentatie
wordt wel heel veel kracht ontnomen als men ziet hoe Egypte zelf alles in het werk
stelt om een akkoord met Israël te sluiten over het kanaal.
Kolonel Kadhafi van Lybië riep in zijn hoofdstad een Arabische topconferentie
bijeen over Jordanië, maar nodigde de eerste belanghebbende, Hoessein, niet uit
en evenmin Feysal. Met koning Hassan II van Marokko had hij juist de diplomatieke
betrekkingen verbroken, zodat ook deze geen convocatie ontving. En van de overige
landen die er wél een ontvingen, kwamen alleen Syrië, Egypte en de twee
Yemenitische republieken. De anderen vonden allen een excuus. Kadhafi wilde
komen tot een gewapende interventie in Jordanië, maar zijn partners voelden er
niets voor, zelfs Arafat, de leider van het Palestijnse verzet, niet. Verder wilde ook
hij de FPLP en de FDPLP als verraders beschouwd zien, maar ook daar vond hij
vooral bij Arafat geen medewerking.
Syrië tenslotte was evenmin erg consequent in zijn reacties. Het vorige Syrische
bewind van president Atassi was in september 1970 met het leger Jordanië
binnengetrokken. Dat was één van de redenen waarom dat bewind gevallen is: een
gedeelte van het leger was het niet met deze maatregel eens. Dat gedeelte, onder
leiding van Hafez Al-Assad, is nu aan de macht. Bij de incidenten van juni stuurde
Assad een groep Syrische officieren naar Jordanië om te proberen een eind te
maken aan de gevechten. Toen na het eind van de strijd deze officieren in Syrië
waren teruggekeerd, sloot Syrië de grens met Jordanië, zonder echter de
betrekkingen te verbreken. De gesloten grenzen betekenen voor Jordanië een
serieuze handicap. Het is nu voor zijn in- en uitvoer aangewezen op de haven van
Akaba en om van daaruit in Europa te komen moeten de schepen rond Afrika varen.
Maar van de andere kant trekken de fedayîn geen enkel voordeel uit deze gesloten
grenzen: ze kunnen nu niet vanuit Jordanië naar hun Syrische bases vluchten en
deze laatsten kunnen evenmin versterkingen naar hun collega's in Jordanië sturen.
Algerijë weigerde op de topconferentie van Tripoli te komen omdat het ‘dat gepraat’
als volkomen zinloos beschouwde. Het verbrak zijn betrekkingen met Jordanië en
gaf aan het verzet alle mogelijke steun.
Libanon liet aan Kadhafi weten dat het tot zijn spijt niet kon komen. De officiële
reden voor deze weigering was dat de bemiddelingspoging, in juni gestart door
Egypte en Saoedi-Arabië, nog in volle gang was en dat de resultaten daarvan beter
eerst afgewacht konden worden. Bovendien was de opperbevelhebber van het
Libanese leger juist bij een ongeluk om
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het leven gekomen, zodat president Frangie nu niet weg kon. De achtergrond van
deze weigering is natuurlijk dat Libanon zich niet te veel van Jordanië wil distantiëren.
Libanon kent zelf uit ervaring het probleem van de fedayîn die vanuit Libanon Israël
willen bestrijden en in het land vrij hun gang willen gaan.
In dit alles is de Arabische eenheid natuurlijk ver te zoeken. Elk land reageerde
volgens zijn eigenbelang en dat is logisch. De officiële reacties zijn slechts een
façcade die de werkelijke belangen moet verbergen. Het lijkt ons dat de Palestijnen
teveel hebben willen bereiken: ze waren niet sterk genoeg om tegelijkertijd een
groot deel van de Arabische wereld en Israël aan te vallen. Bovendien is het niet
evident dat hun recht om voor de bevrijding van hun land te vechten hun ook het
recht geeft om Jordanië te besturen. Maar dat neemt niet weg dat wat er nu gebeurd
is, buitengewoon tragisch is. Op de eerste plaats vanwege de vele slachtoffers die
er gevallen zijn. Maar ook omdat nu aan deze vluchtelingen - die het hun gastheren
buitengewoon moeilijk maken, dat is waar - alle middelen ontnomen zijn om hun
stem te laten horen. De grote mogendheden op de eerste plaats en vervolgens de
kleine Arabische machten en Israël gaan nu volgens hun eigen belangen over de
toekomst van dit volk beslissen. Naar de mening van de Palestijnen wordt nu
waarschijnlijk nauwelijks meer gevraagd.

Egypte en de weegschaal
President Nasser aanvaardde het plan Rogers, sloot een wapenstilstand van drie
maanden en accepteerde onderhandelingen over de heropening van het kanaal als
een eerste stap om tot een definitieve regeling met Israël te komen. Bovendien
verklaarde hij zich bereid om de staat Israël te erkennen. Al deze concessies hebben
nogal wat stof op doen waaien, maar zijn uiteindelijk door de meeste Arabische
landen goed ontvangen. President Sadat heeft de lijn van zijn voorganger in deze
kwestie voortgezet. Na geweigerd te hebben een derde wapenstilstandsperiode
van drie maanden af te kondigen, heeft hij toch besloten de vijandelijkheden aan
het kanaal niet te hervatten.
Nasser was een soort vader voor de presidenten van de twee buurlanden: Jaafar
An Noumeyri en Mouamar al Kadhafi. Na de dood van Nasser probeert Sadat deze
vriendschap te concretiseren in een federatie. Soedan is nog niet toegetreden
vanwege interne moeilijkheden, maar voelt zich toch heel nauw met Lybië en Egypte
verbonden. Kolonel Assad van Syrië wilde zijn land verlossen van het isolement
waarin de politiek van zijn voorgangers het land gedreven hadden. Hij sloot zich
daarom bij de federatie aan. Maar door het verleden wijs geworden mikt Sadat niet
te hoog:

Streven. Jaargang 25

34
de federatie respecteert de soevereiniteit van alle leden en zal pas heel geleidelijk
aan meer inhoud krijgen. Het grote voordeel van deze federatie is dat het een zekere
onafhankelijkheid geeft aan ieder lid tegenover Rusland en Amerika, en dat men
elkaar kan ondersteunen in geval van binnenlandse moeilijkheden.
Begin mei bezocht minister Rogers, op zijn tournee door het Nabije Oosten, Cairo.
Hij toonde zich optimistisch over de kansen op een heropening van het kanaal. Vlak
na dit bezoek ontsloeg Sadat Ali Sabri (vice-premier), Mohammed Fawzi (minister
van oorlog), Chaarawi Gomaa (minister van binnenlandse zaken), Mohammed
Fayek (minister van informatie) en nog vele anderen. Kort daarop werd bekend dat
deze groep en nog een hele serie belangrijke persoonlijkheden een complot op
touw hadden gezet tegen Sadat, in naam van hun ‘trouw aan Nasser’. In feite bleken
zij het niet eens te zijn met de federatie en wilden zij het land meer op Rusland
oriënteren. Persoonlijke belangen speelden zeker ook een belangrijke rol. In de
pers werd het ontslag van de Russisch gezinde persoonlijkheden gezien als een
toenaderingsgebaar tot Amerika. In feite was het eerder de epiloog van een
machtsstrijd waarop ieder eigenlijk wachtte na de dood van Nasser. Om zo snel en
doeltreffend te kunnen reageren moest Sadat echter wel stevig in zijn schoenen
staan. Hij had zich de bijval van het volk verzekerd door verschillende hinderlijke
politiemaatregelen af te schaffen en een grotere democratisering te beloven. Verder
steunde hij op het leger.
Hoewel het dus hoofdzakelijk om de binnenlandse politiek ging, was Rusland
inderdaad ongerust. De Russische soldaten en technici zijn in Egypte beslist niet
populair. Ze worden geduld als een noodzakelijk kwaad. Rusland weet dus dat zijn
positie in Egypte precair is. Daarom bracht president Podgorny zelf een bezoek aan
Cairo na deze gebeurtenissen. Dat bezoek leidde tot het sluiten van een
vriendschapsverdrag voor de komende 15 jaar tussen Rusland en Egypte. Dat bindt
Egypte natuurlijk weer meer aan Rusland, maar het geeft aan dat land ook een
militaire garantie tegen Israël, zonder al te veel tegenprestaties. Premier Meir
verklaarde niet zonder jaloersheid dat aan Sadat gelukt was wat nog geen enkel
land van het Oosteuropese blok voor elkaar had kunnen krijgen: steun van Rusland
8
voor zijn eigen, Egyptische politiek .
In de Europese pers was men bang dat Egypte nu alle bewegingsvrijheid verloren
had. Die angst bleek overdreven. Ondanks het verdrag gaat Sadat rustig door met
de zeer anticommunistische Kadhafi te ondersteunen. Toen Soedan in juli zijn
staatsgreep beleefde, die door de communistische partij gedekt werd, ging Sadat
door met Noumeyri te steunen. De zeer gespannen
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verhouding tussen Soedan en Rusland die volgde op de communistenjacht van
Noumeyri een week later, leidde eerder tot een verkoeling tussen Rusland en Egypte
dan tot moeilijkheden tussen Egypte en Soedan. Bij de onderhandelingen over de
heropening van het kanaal kon Sadat zelfs voorstellen om de Russische militairen
naar huis te sturen. Dat alles wijst erop dat Sadat de politiek van de weegschaal,
die Nasser al zo lang in praktijk bracht, doorzet: een vriendelijk gebaar naar rechts
dient steeds door een toenadering naar links gevolgd te worden, zodat beide
belanghebbenden steeds een voet aan de grond houden en steeds bang blijven
die invloed weer kwijt te raken. Op het eind van zijn leven was Nasser steeds meer
in het Russische kielzog terecht gekomen. Sadat doet serieuze pogingen om de
balans weer in evenwicht te brengen.
Maar dat betekent nog niet dat Sadat kan doen en laten wat hij wil. Toen hij in
mei zijn rivalen uit het zadel lichtte, kon hij dat slechts doen doordat hij zich de steun
van het leger verzekerd had. Maar het leger dringt voortdurend aan op het hervatten
van de vijandelijkheden. Wie zonder vrede te sluiten toch geen oorlog voert, geeft
zich gewonnen en legt zich bij de status quo neer. Het leger heeft al te hard
gevochten en te veel offers gebracht om dat te kunnen verdragen. Daarom gaf
Sadat verschillende malen de plechtige verzekering dat 1971 een beslissend jaar
zou zijn. In zijn redevoering van 23 juli zei hij: ‘Ik bevestig opnieuw dat het jaar 1971
niet voorbij zal gaan zonder dat het conflict met Israël geregeld is, zelfs al zou dat
9
een miljoen martelaren vergen’ . Omdat Sadat door de binnenlandse situatie tot
een dergelijke verklaring gedwongen is, weet Israël dat hiermee niet te spotten valt.
Generaal Dayan verklaarde: ‘Hoewel President Sadat ons vertrouwd heeft gemaakt
met ultimatums die hij iedere maand weer uitstelt, geeft de manier waarop hij zich
10
deze keer uitdrukte, aan dat zijn redevoering letterlijk opgevat moet worden’ . En
een hervatten van de vijandelijkheden is ook voor Israël een serieuze bedreiging,
omdat het dan de USSR zal moeten bevechten. De barometer kondigt slecht weer
aan. Daarom is de diplomatieke activiteit de laatste maanden buitengewoon groot:
alleen een verdrag kan de storm nog tegenhouden.
De belangen bij de heropening van het kanaal zijn veelvuldig. Voor Rusland blijft
het de weg naar India en de oostkust van Afrika. Ook voor Israël is het een
belangrijke route, te meer omdat de betrekkingen tussen Israël en Afrika steeds
intenser worden. Amerika heeft betrekkelijk weinig belang bij de opening van het
kanaal als scheepsroute, maar een betrekkelijke vrede, waarvan het bovendien de
promotor is, zou aan zijn prestige in
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het Nabije Oosten veel goed doen. Bovendien is het de voortdurende oorlogsdreiging
die het Rusland mogelijk maakt zich een plaats in het gebied te veroveren.
De berichten over de Amerikaanse bemiddelingspogingen zijn steeds weer
negatief. Alles zou voortdurend afstuiten op de onbuigzame houding van Israël. Een
feit is dat Israël sinds 1967 niet ophoudt garanties te eisen, maar zelf nog geen
enkele concessie gedaan heeft. Toch lijkt de starheid in de huidige onderhandelingen
eerder een camouflage. Er zijn verschillende aanwijzingen die er op duiden dat er
al zeer vergevorderde plannen voor een overeenkomst bestaan:
- het vertrouwen van Sadat dit jaar nog tot een regeling te kunnen komen;
- geruchten over hernieuwde diplomatieke betrekkingen tussen Moskou en Tel
Aviv;
- de grote Amerikaanse diplomatieke activiteit, vooral van Mr. Sisco;
- het liquideren van het Palestijnse verzet, zodat over de toekomst van de
vluchtelingen beslist kan worden zonder dat ze zelf genoeg macht hebben om hun
eisen naar voren te brengen;
- het feit dat Egypte de constructie van een pijpleiding van Suez naar Alexandrië
gaat beginnen (de constructie was tot nu toe tegengehouden door de
oorlogsdreiging);
- de Israëlische radio berichtte op 28 juli: ‘Een aantal vluchtelingengezinnen uit
het kamp van Djaballiah in Gaza zijn met geweld door de Israëlische autoriteiten
overgebracht naar de nieuwe huizen die voor hen in El Arish, in het Noorden van
11
de Sinaï, zijn gebouwd’ . Dit bericht wijst erop dat Israël de Palestijnen uit Gaza wil
plaatsen in het Noorden van de Sinaï, terwijl de vluchtelingen die naar Jordanië zijn
uitgeweken een plaats toegewezen zouden krijgen in het gebied ten oosten van de
Jordaan; deze twee gebieden zouden dan de Palestijnse staat kunnen vormen,
misschien door een smalle strook met elkaar verbonden. Een dergelijk plan zou
inhouden dat Hoessein en Sadat het in feite helemaal met elkaar eens zijn, maar
dat nog niet kunnen laten blijken.

Soedan en het communistische gevaar
Ook al hebben veel Arabische landen toenadering tot Rusland gezocht, er is er
geen één waar het communisme werkelijk populair is. Men verwacht van Rusland
militaire steun, maar men verzet zich tegen de marxistische ideologie. Bij de crisis
in Soedan bleek dat weer eens duidelijk. Soedan heeft al sinds lang een goed
georganiseerde communistische partij, mis-
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schien wel de meest serieuze van de hele Arabische wereld. Deze partij schaarde
zich achter de staatsgreep van kolonel El Atta. Lybië en vooral Egypte kregen het
benauwd. De federatie zou in een moeilijke positie komen te verkeren met een
communistisch regime zo dicht bij. In een artikel in Le Monde (3 augustus 1971)
beschrijft Maxime Rodinson de landen van de federatie (Egypte, Lybië, Syrië en
gedeeltelijk ook Soedan) als een groep regeringen die door de politieke conjunctuur
naar elkaar toegedreven zijn. Ze wensen de vrede, maar ze weten dat die slechts
te verkrijgen is met Russische militaire hulp en een Amerikaanse pressie op Israël
om diens onbuigzaamheid te overwinnen. De leiders van deze landen zijn militairen,
meestal van bescheiden afkomst. Hun doel is vooral de nationale onafhankelijkheid.
De sociale rechtvaardigheid is ook belangrijk, maar komt toch op de tweede plaats.
De unie van deze regeringen wil - volgens Rodinson - ‘de greep van de klasse die
zij vertegenwoordigt, op de economie handhaven (dat noemt men dan socialisme)
met een min of meer grote openheid, al naar gelang het land, jegens de liberale
economie die voor deze klasse zulke verleidelijke gevolgen heeft. Maar de unie wil
de macht van de groepen die zij vertegenwoordigt, in handen houden zonder haar
te delen met andere groepen die tactisch of ideologisch met Moskou verbonden
zijn’. De landen van de federatie staan dus voor de keus: ofwel de voorkeur geven
aan de nationale onafhankelijkheid - en dat betekent de lijn van de huidige regeringen
voortzetten - ofwel de sociale hervormingen de eerste plaats geven - en dat is wat
de Soedanese communisten zochten te bereiken.
Die keuze is niet eenvoudig. Nationale eenheid en een goed functionerende staat
zijn noodzakelijke voorwaarden om tot sociale rechtvaardigheid te komen. Maar
ook het omgekeerde is juist. Hoe dan ook, de huidige regimes zetten de nationale
eenheid voorop. Het communisme is voor hen daarom een voortdurende bedreiging:
de ontevredenen, georganiseerd in een communistische partij, zouden snel een
eind maken aan hun heerschappij.
De regeringen staan dus voor de moeilijke opgaaf om tegelijkertijd het
communisme te bestrijden en goede verhoudingen met Rusland te bewaren, zodat
ze verzekerd zijn van militaire steun. Ze doen dit door er de nadruk op te leggen
dat Islâm en communisme onverzoenbaar zijn en verder door een sterk
nationalistisch gerichte propaganda te voeren. Maar een communistische revolutie
in Soedan dreigt dit moeilijke evenwichtsspel te verstoren. Kadhafi nam toen een
groot risico: hij kidnapte kolonel El-Nour, die het nieuwe staatshoofd van Soedan
moest worden. Gelukkig voor hem en zijn bondgenoten slaagde het Soedanese
leger, dat voor een groot gedeelte trouw was gebleven aan Noumeyri, erin om deze
te bevrijden en de macht opnieuw in handen te nemen. Voor Noumeyri was dit alles
het sein
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tot een felle communistenjacht. De talrijke executies riepen veel protest op, vooral
in de communistische landen. Maar Noumeyri wilde definitief een eind maken aan
de communistische dreiging. Rusland protesteerde hevig en trok zijn ambassadeur
terug. De betrekkingen werden echter niet verbroken. Noumeyri zoekt nu paradoxaler
wijze zijn toevlucht bij Peking. Hij zou willen dat Chinese experts de Russische
komen vervangen, en dat onder het teken van de strijd tegen het communisme! En
om de maat vol te maken zoekt hij ook toenadering tot de Verenigde Staten.
Rusland zit in een moeilijke situatie: als het de banden met Khartoum verbreekt,
dreigen de Egyptisch-Russische betrekkingen daaronder te lijden. Bovendien ruimt
Rusland niet graag de plaats voor China of Amerika. Er moet dus heel voorzichtig
gemaneuvreerd worden. De beste bemiddelaar is nog Egypte. Het is daarom
interessant te zien hoe de hoofdredacteur van Al Ahrâm, Hassanein Heykal, de
Soedanese gebeurtenissen analyseert in zijn wekelijkse artikel ‘In alle eerlijkheid’
(bi Sarrâhat) op vrijdag 30 juli. Hij beschrijft de Soedanese communisten als
respectabele mensen, die een nuttige bijdrage kunnen leveren bij de opbouw van
de Soedanese natie, maar die de ‘blunder’ begingen zich tegen de nationalistisch
gezinde revolutie van generaal Noumeyri te keren. Hij schrijft: ‘De Soedanese
communistische partij - en het is een van de beste en eerlijkste in de hele Arabische
wereld - ging op een verschrikkelijke manier ten onder’, maar hij wenst dat de
gevolgen daarvan - en daarbij doelt hij waarschijnlijk zowel op de communistenjacht
als op de mogelijke verbreking van de relaties tussen Moskou en Khartoum - tot
een minimum beperkt blijven. De oorzaak van de val van de partij is volgens Heykal
dat zij niet begrepen heeft dat de rol van een communistische partij in een
ontwikkelingsland - en in het bijzonder in de Arabische wereld - geen hoofdrol kan
zijn om verschillende redenen:
- Omdat een communistische revolutie zeer diep ingrijpt in de fundamentele
waarden en geloofspunten van een moslimland, kan zo'n revolutie nooit de
volksmassa's leiden: ze is daarvoor te veel in tegenspraak met wat het volk denkt
en wil. Het communisme bereikt daarom slechts een intellectuele bovenlaag van
mensen die in contact staan met de culturele stromingen in de wereld. Deze groepen
van intellectuelen kunnen volgens Heykal heel nuttig zijn, op voorwaarde dat ze
hun plaats kennen.
- Verder is de ontwikkeling in Soedan nog niet ver genoeg gevorderd om een
talrijke arbeidersklasse gevormd te hebben; de dictatuur van het proletariaat is er
daarom ondenkbaar. De communistische partij kan in Soedan niets anders zijn dan
een politieke voorhoede.
- Tenslotte verwijt Heykal de Soedanese communisten het onderscheid niet
begrepen te hebben tussen een gewelddadige en een vreedzame opposi-
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tie. De partij is ten onder gegaan in een gewelddadige confrontatie met het
nationalistische bewind en dat was zijn grote vergissing.
Op een slimme manier verdedigt Heykal zo zowel de communistische partij als
generaal Noumeyri. In grote lijnen bevestigt zijn commentaar het artikel van Maxime
Rodinson waarover we hierboven spraken.

Conclusie
We zijn in dit artikel menige contradictie tegengekomen: communistenjacht en
vriendschap met Rusland; felle kritiek op koning Hoessein en verdediging van zijn
positie; Amerikaanse ondersteuning voor landen die met elkaar in oorlog zijn. De
Arabische wereld zoekt zijn eigen identiteit en onafhankelijkheid, vooral in
nationalisme en Islâm. Maar tegelijkertijd is zij gedwongen haar weg te zoeken
tussen de talrijke machtige invloeden van buiten. Hier ligt - lijkt ons - een van de
grote drama's van de Arabische wereld en van de hele Derde Wereld. De eigen
identiteit is verloren gegaan in de confrontatie met de machtige geëndustrialiseerde
wereld. En de voortdurende strijd waarin die wereld de ontwikkelingslanden gevangen
houdt, belet hen op werkelijk constructieve manier aan hun toekomst te werken.
Het is haast onmogelijk om over al deze gebeurtenissen een oordeel te vellen.
Hoessein had in zijn strijd om de soevereiniteit van Jordanië niet helemaal ongelijk,
maar had hij het recht om het Palestijnse verzet neer te slaan zoals hij dat gedaan
heeft? Hadden de omliggende Arabische landen niet de plicht om tussenbeide te
komen? Maar konden ze dat ook? Telkens weer zijn we de Amerikaanse of
Russische invloed tegengekomen als een van de belangrijkste factoren, zowel bij
het ontstaan van de conflicten als bij het zoeken naar hun oplossing. Het lijkt er op
het ogenblik op dat er een oplossing geforceerd gaat worden in het Nabije Oosten.
Maar het is nog niet duidelijk of we daar wel zo gelukkig mee moeten zijn. De
geschiedenis is vol voorbeelden van vredesconferenties die op papier nieuwe staten
en militaire verhoudingen scheppen, die dan later op hun beurt weer de aanleiding
tot een nieuwe oorlog worden. De huidige situatie in het Nabije Oosten vloeit voor
een groot deel voort uit de verdeling van het ottomaanse rijk tussen de westerse
mogendheden na de eerste wereldoorlog. De kunstmatige schepping van de joodse
staat heeft een vrijwel onoplosbaar probleem geschapen. Het lijkt ons onwaarschijnlijk
dat dat alles nu door overeenkomsten tussen Israël en enige nabuurlanden, onder
auspiciën van de Verenigde Naties, opgelost kan worden. Maar misschien kan het
tijdelijk aan deze wereld zo al geen vrede, dan toch wat rust brengen. En die rust
is broodnodig: als de Arabieren zich ongestoord aan hun eigen binnenlandse
problemen kunnen wijden, kunnen ze misschien wat meer zichzelf worden. Dan
wordt de situatie hopelijk rijp voor een meer definitieve oplossing.
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‘Libertarianism’, de opvolger van New Left
Guy de Maertelaere
Niet alleen de natuur, ook de politieke actualiteit verdraagt geen leegte. Zo gauw
een beweging van het toneel verdwijnt, staat er een andere klaar om haar plaats in
te nemen. ‘New Left’ in de Verenigde Staten, dat jarenlang in de actualiteit heeft
gestaan, is duidelijk op de terugweg. De leidende organisatie van de beweging, de
SDS (Students for a Democratic Society), is uiteengevallen in een aantal kleinere
groeperingen - Weatherman, Revolutionary Youth Movement en Worker Student
Alliance - die hetzij de Stalinistische, hetzij de zuiver terroristische weg zijn opgegaan
(cfr. het enthousiaste commentaar van Bernardine Dohrn, ex-SDS-leidster, op de
Manson-slachtpartijen). De intelligentsia voelt blijkbaar niet veel voor deze extremen;
aan de Amerikaanse universiteiten is een toenemende politieke apathie waar te
nemen. Het enige dat nodig was om New Left definitief ‘af te schrijven’, was.... een
opvolger, een nieuw politiek-ideologisch fenomeen om de tanden in te zetten. Die
opvolger schijnt al gevonden te zijn: het libertarisme - ‘libertarianism’. Dezelfde
belangstelling die tot voor kort het voorrecht van New Left scheen te zijn, wordt door
de Amerikaanse massa-media nu besteed aan deze nieuwe beweging. Artikelen in
de New York Times, Newsweek en de National Observer, TV-uitzendingen en
boeken dragen het nieuwe credo uit, waarvan het voornaamste artikel steeds weer
1
luidt: ‘libertarianism’ .
Etymologisch ligt het natuurlijk voor de hand, dit libertarisme te definiëren als het
nastreven van de vrijheid als het hoogste politieke goed. Maar daar komen we niet
veel mee vooruit. Want welke politieke beweging werpt zichzelf niét op als de ideale
weg naar de vrijheid? De beweging vormt overigens een zo merkwaardig mengsel
van linkse en rechtse, van progres-

1

Zie o.m. Stan Lehr and Louis Rossetto, The New Right Credo - Libertarianism, in The New
York Times Magazine, 10 jan. 1971; Youth: The New Right, in Newsweek, 7 dec. 1970; James
Dickenson, Abolish Government, in The National Observer, 1 maart 1971; Jerome Tucille,
Radical Libertarianism, Bobbs-Merrill, 1970; John Hospers, Libertarianism, the coming political
philosophy, Nash Publishing, 1971.
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sieve en conservatieve denkbeelden, dat voor een begrip een korte schets van haar
ontstaan niet overbodig is.

Conservatisme
Toen Franklin Roosevelt in de jaren dertig van wal stak met zijn New Deal, een
groots opgezet programma van staatsinterventie in de economie, had hij van
intellectuele zijde niet veel georganiseerde tegenstand te vrezen. Zoals in vele
landen waren immers ook in Amerika de intellectuelen de eersten geweest om het
laissez-faire-kapitalisme de rug toe te keren. Wel waren daar figuren als Albert J.
Nock, Garet Garett en Frank Chodorov, die het dirigisme nog probeerden tegen te
gaan. Ze genoten algemene achting en hun invloed is ook vandaag nog niet
uitgestorven. Maar om op dat ogenblik de trend der ideeën te wijzigen, bleken ze
niet in staat. Wie dat wel in een zekere mate zou zijn, was Friedrich A. Hayek met
2
zijn boek The Road to Serfdom , dat ook in Europa ophef heeft gemaakt. Hayek
zette uiteen waarom, naar zijn mening, tussenkomst van de staat in de economie
tot resultaten leidt die bijna iedereen onwenselijk zal achten. Maar een ware
ideologische beweging kon ook hij niet op gang brengen. In 1953 verscheen echter
3
een ander, even invloedrijk boek, The Conservative Mind van Russell Kirk . Zoals
in bijna alle landen ter wereld was ‘conservatief’ in het hypervernieuwende Amerika
tot dan toe een scheldwoord geweest: je kon er anderen mee brandmerken, maar
de anderen mochten het nooit op jou toepassen. Russell Kirk en zijn geestesgenoten
besloten daaraan een einde te maken. Fier proclameerden zij zichzelf tot de ‘nieuwe
conservatieven’. Aangezien toch niemand het begrip voor zichzelf opeiste, hadden
zij het recht er hun eigen inhoud aan te geven. Net als Hayek en andere
individualistisch georiënteerde denkers verzetten zij zich weliswaar tegen de
verdergaande staatstussenkomst in sociale en economische aangelegenheden,
maar dan om redenen die rechtstreeks niets met dit probleem van doen hadden.
Het ware probleem lag volgens hen niet in zo iets laag-bij-de-gronds als ‘staat
tegenover individuele vrijheid’ of ‘overheidstussenkomst tegenover vrije markt’; het
had te maken met metafysische, morele en religieuze waarden, met ‘het beschermen
van traditie, orde, christendom en goede manieren tegen de moderne kwalen van
4
rationalisme, bandeloosheid, atheësme en boertigheid’ .
Varianten op dit thema zijn er in de geschiedenis vaak geweest. De nieuwe

2
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Friedrich A. Hayek, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, 1944.
Russell Kirk, The Conservative Mind, Henry Regnery, 1953.
Formulering van Murray Rothbard in Confessions of a Right Wing Liberal, in Ramparts, 15
juni 1968.
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conservatieven zouden er enkele aan toevoegen. Het minste dat men daarbij kan
opmerken is dat ze weinig te maken hadden met wat men gewend was als
individualisme te beschouwen en wat men nu in toenemende mate ‘libertarisme’
ging noemen. Russell Kirk zelf vereert de Engelse staatsman Edmund Burke en
beklemtoont, net als deze, de typische themata van ‘door de eeuwen heen
opgestapelde wijsheid’, de noodzaak van ‘evolutie in plaats van revolutie’ en de
‘noodzakelijke continuëteit in het politieke gebeuren’; Gerhard Niemeyer verheerlijkt
de staat als ‘de instelling die openbaar de menselijke inzichten inzake God, mens,
natuur en tijd belichaamt’; Frederick Wilhelmsen wenst boven alles dat wij de kroon
van Sint-Stefaan zouden vereren; Willmoore Kendall tenslotte bestrijdt de ‘open
maatschappij’ en meent dat de Griekse samenleving de plicht (en dus a fortiori het
recht) had Socrates te vermoorden. Impliciet ligt hieronder de dikwijls onuitgesproken
veronderstelling dat het verdedigen van deze traditionele waarden alles wel
beschouwd de beste manier is om de echte vrijheid te realiseren, zodat deze
conservatieve denkers gemakkelijk steeds weer konden gewagen van een synthese
5
waarin zij traditionalisme en libertarisme wilden verzoenen .
De Goldwater-kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 1964 eiste alle ter
beschikking staande energie op en was niet van aard om de discussie over
theoretische geschillen in de conservatieve kringen aan te moedigen. Van toen af
gingen in toenemende mate de ‘splijtzwammen’ werken en kwamen de problemen
aan de oppervlakte die tot de uiteindelijke breuk onder de conservatieven en meteen
ook tot de autonomie van het libertarisme als politieke ideologie zouden leiden. Voor
een gedeelte lagen deze problemen op het zgn. morele gebied: seks, drugs,
pornografie.... De conservatieven kwamen op voor bescherming van het morele
klimaat, de libertariërs daarentegen voor de mogelijkheid om ieder zelf zijn eigen
gedragslijn in dit opzicht te laten bepalen. Hetzelfde gold voor de militaire dienstplicht,
al dan niet in Vietnam: de conservatieven waren er ofwel voorstander van, ofwel
wensten zij een vreedzame en wettelijke evolutie naar een beroepsleger; de
libertariërs van hun kant wensten, net als New Left, actief verzet op grond van het
6
principe van wettige zelfverdediging . Het rassenprobleem, het militair-industrieel
complex en de buitenlandse politiek, ‘wet en orde’ en het probleem van de
misdadigheid: steeds weer

5
6

Voor een uitvoerige bespreking van dit probleem vanuit de conservatieve gezichtshoek, zie
de anthologie What is Conservatism?, Holt, Rinehart and Winston, 1964.
De herrie die zou leiden tot de definitieve afsplitsing van de libertariëers van het conservatieve
kamp, is juist ontstaan op de jaarlijkse nationale bijeenkomst van de conservatieve ‘Young
Americans for Freedom’ in 1969, toen een lid van de libertarische groep zijn militair
oproepingsbevel in brand stak.
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gingen de libertariërs een standpunt innemen dat vaak evenveel, zoniet meer met
New Left dan met het conservatieve standpunt gemeen had.
Het gevolg van deze radicale opstelling was dat de libertarische rangen, die tot
dan toe haast uitsluitend uit rechtse ex-conservatieven hadden bestaan, nu
aangevuld werden met nieuw-linksen, die misschien niet zo onmiddellijk opgetogen
waren over de vrije markteconomie die de libertariërs verdedigden, maar zich
aangetrokken voelden tot de consequente manier waarop de libertariërs opkwamen
voor het individu tegen de staat, of het nu om economische of niet-economische
problemen ging. Enkele namen in dit verband: Carl Oglesby, ex-S.D.S.-leider, Tom
Hayden, één van de 7 beklaagden van het Chicago-proces en Paul Goodman,
theoreticus van de Amerikaanse New Left.

De stem van Europa
Zoals New Left Marcuse, heeft ook het libertarisme een Duitser als voornaamste
inspirator: de in 1881 geboren economist Ludwig von Mises. Van von Mises herinnert
men zich in Europa hoofdzakelijk dat hij heeft proberen aan te tonen dat een
socialistische maatschappij alleen maar op een primitief niveau kan functioneren.
Elke poging om, met behoud van het socialisme (de totale staatseigendom van de
produktiemiddelen), verder te komen, kon volgens hem alleen leiden tot totale chaos
en desintegratie van het sociaal apparaat. Belangrijk is echter dat von Mises in zijn
standaardwerk, Human Action, en in vele andere geschriften het probleem ook
positief heeft benaderd en heeft willen aantonen hoe de vrije markt leidt tot een zo
efficiënt mogelijk aan bod laten komen van alle menselijke behoeften en waarden.
Wat von Mises de libertariërs te bieden had, was dus niet alleen een
vrije-markt-economie (ook in conservatieve kringen werd deze min of meer
aanvaard), maar een echte vrije-markt-filosofie, de overtuiging dat de markt niet
alleen goed is om wat meer boter of staal te produceren, maar ook als instrument
tot het regelen van de menselijke verhoudingen.
Een andere sleutelfiguur voor het nieuwe libertarisme, en toevallig eveneens van
Europese, meer bepaald Russische afkomst, is de romanschrijfster Ayn Rand met
7
haar filosofie waaraan zij de naam ‘objectivisme’ heeft gegeven . In dit even
ambitieuze als veelomvattende systeem combineert Ayn Rand een Aristoteliaanse
logica, een rationeel-egoëstische ethiek, een libertarische vrije-markt-economie en
een romantische esthetiek. Het feit alleen al dat

7

Zie o.m. haar romans Atlas Shrugged en The Fountainhead, deze laatste in het Nederlands
vertaald als De eeuwige bron (uitg. Luitingh) en verfilmd met o.m. Gary Cooper in de hoofdrol.
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problemen van esthetiek en van maatschappelijke ordening met elkaar in verband
worden gebracht, is hier wel kenschetsend. De vraag kan dan ook gesteld worden
of men Ayn Rand moet bewonderen om haar koene onverschrokkenheid inzake de
standpunten die ze inneemt, of veroordelen wegens haar star dogmatisme.
In haar geschriften heeft Ayn Rand nog nooit het woord ‘libertarisme’ gebruikt.
Je aanvaardt haar systeem, je bent ‘student of objectivism’, of je verwerpt het,
daarmee houdt het op. Het objectivisme zien als een onderdeel van een wijdere
libertarische beweging is voor haar ondenkbaar. Maar zij kan het feit niet wegcijferen
dat steeds meer libertariërs het zo gaan zien. Ayn Rand's filosofie is voor hen ofwel
een fase in hun ontwikkeling (zoals de conservatieve fase, die de meesten van hen
hebben doorgemaakt), ofwel één van de vele ‘soorten’ libertarisch denken zonder
meer.

Wat is vrijheid?
Zoals reeds opgemerkt, kun je het libertarisme beschouwen als een poging om de
vrijheid te herwaarderen als hoogste politieke goed. Opmerkelijk is in deze zienswijze
dan wel de restrictie: als hoogste politieke goed. Vrijheid is voor de meeste libertariërs
immers geen absoluut goed. Het is een middel ‘to enjoy the good life’, een middel
waarvan we de precieze waarde, zoals we dat voor andere economische goederen
doen, op rationele wijze dienen af te wegen. Zoals de libertarische denkers Natalee
Hall en Skye d'Aureous het uitdrukken: ‘Veronderstel dat je een miljoen ons zilver
aangeboden krijgt als je twee minuten lang afziet van je vrijheid van spreken. Als
je absoluut zeker bent van dat aanbod, is het rationeel verantwoord het te
aanvaarden. Zoals andere economische goederen hebben ook vrijheid, waarheid,
schoonheid een bepaalde plaats in onze waardenhiërarchie.... Hoezeer men dit ook
wil ontkennen, zij maken deel uit van dezelfde markt .... Hoeveel waarde jij hecht
aan de vrijheid, hangt ervan af hoeveel je bereid bent op te geven om ze te
8
verkrijgen’ . Duidelijk blijkt hieruit de heel praktische en realistische, ja zelfs
utilitaristische visie op de vrijheid en meteen op het libertarisme, volledig in de lijn
van von Mises en de andere economisten van de Oostenrijkse school. Andere
libertariërs houden het meer bij de moreel gekleurde formulering van Ayn Rand. Zo
o.m. in de beginselverklaring van de ‘Society for Individual Liberty’, aangenomen
in oktober 1969: ‘Als verdedigers van de individuele vrijheid verklaren wij dat ieder
mens een onvervreemdbaar recht heeft op eigen leven, vrijheid en eigendom...’.
Maar ongeacht of zij ze utilitair dan wel moreel verant-

8

Natalee Hall en Skye d'Aureous, The Economics of Goods of the first Order, in The Libertarian
Connection, 15 juli 1970.
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woorden, alle libertariërs aanvaarden ongeveer de twee volgende stellingen: 1)
ieder individu bezit eigendom over zijn eigen persoon alsook over de stukken natuur
die hij vindt en als eerste met zijn persoonlijke energie omvormt (een soort ‘jus primi
occupantis’); 2) aangezien alle andere individuen een soortgelijke eigendom bezitten,
is een vrij overeengekomen contract het enige middel om tot samenwerking te
9
komen .
Ter illustratie nog enkele alternatieve formuleringen: ‘Schending van de menselijke
rechten bestaat in het als eerste gebruiken of dreigen met het gebruik van geweld
10
tegen een individu’ . ‘Libertarisme is de opvatting dat ieder mens absolute eigenaar
is van zijn eigen leven, dat hij kan gebruiken en waarover hij kan beschikken naar
willekeur; dat alle sociale handelingen van de mens vrijwillig moeten geschieden
en dat de ethische basis van de menswaardige en open maatschappij ligt in het
eerbiedigen van ieder anders gelijke recht op het leven en, bij uitbreiding, op de
eigendom en de opbrengst van dat leven. In deze optiek bestaat de enige functie
van wet en staat in de bescherming tegen geweld, waarvoor het individu, indien hij
11
daartoe machtig genoeg was, zelf zou zorgen’ .
Niet alleen is de theorie van het libertarisme een hoogst originele creatie, (in deze
zin, dat zij elementen samenbrengt die vroeger ofwel door de linkerzijde ofwel door
de rechterzijde verdedigd werden, maar nooit door beide samen), hetzelfde kan
worden gezegd van de tactische weg waarlangs zij hun doel wensen te bereiken.
Sommigen nemen hun toevlucht tot ‘dropping out’: zij zwerven als nomaden
(hoofdzakelijk in Californië), leven in communes, wonen op een schip (zoals de juist
geciteerde Karl Hess) of maken plannen voor het stichten van een libertarische
kolonie in een of andere vergeten hoek van de wereld. De meesten verwerpen
nochtans deze oplossingen, hetzij als onrealistisch, hetzij gewoon op grond van de
economische overweging dat de resultaten niet opwegen tegen de eraan verbonden
kosten en ongemakken.
Wie niet wil ‘vluchten’ maar toch zoveel mogelijk over zijn vrijheid van denken en
handelen wil beschikken, zelfs als het bestaande systeem dit niet toelaat, moet
ofwel trachten dit systeem te wijzigen ofwel gebruik maken van de ‘gaten’ die erin
zitten. Voor de conservatieven met hun verering voor ‘law and order’ is dit laatste
misschien uitgesloten, voor de libertariërs daarentegen, die uitdrukkelijk meer waarde
hechten aan de individuele vrijheid dan aan de wet, is het overtreden van deze
laatste, wanneer men daar voordeel bij heeft, een vanzelfsprekende zaak. Dat de
wetten op de

9
10
11

Murray Rothbard, The New Libertarian Creed, in The New York Times, 9 febr. 1971.
Society for Individual Liberty, Declaration of Principle, Adopted October 1969.
Karl Hess, The Death of Politics, in Playboy, maart 1969.
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dienstplicht en op het gebruik van marihuana allang openlijk en massaal overtreden
worden, is geen geheim. Belangrijk is echter dat ook het georganiseerde verzet
tegen de belastingwetten, juist onder leiding van activistische libertariërs, geweldig
toeneemt.
Het belangrijkste element, zelfs voor een weinig conventionele beweging als het
libertarisme, blijft echter de politiek-ideologische actie. Het louter overtreden van de
wetten kan immers moeilijk tot het einde doorgetrokken worden. Elk regime zal op
de lange duur ofwel de bestaande toestand legaliseren (b.v. drugs vrijgeven), ofwel
overgaan tot strengere strafmaatregelen en repressie. Het succes op lange termijn
van een beweging als het libertarisme moet dan ook afgewogen worden in functie
van de kansen die het heeft om het systeem in de gewenste richting te beënvloeden.
Het nauwkeurig afwegen van deze kansen zou meteen een grondige bespreking
van de huidige Amerikaanse politieke toestand vereisen, wat hier niet de bedoeling
kan zijn. Laten we het, op gevaar van oppervlakkigheid, bij de volgende
overwegingen houden. Sinds Roosevelt is wat men in Amerika het liberalisme noemt,
aan de macht geweest. Politici als Stevenson en Kennedy, kranten als de New York
Times en de Washington Post, academici als Galbraith en Schlesinger typeren dit
liberale blok. Daartegenover stond een gewoonlijk minoritair conservatief blok,
waarvan de ideologische ondergrond hierboven kort geschetst werd en dat op
politiek gebied zijn uiting vond in figuren als Goldwater, Reagan en Agnew. Een
derde richting, in vele opzichten een geradicaliseerde versie van het liberalisme,
was de New Left, de nieuwe linkerzijde, met haar Marcuse, haar underground-pers,
haar marihuana en L.S.D., haar seksuele vrijheid, haar communes, haar rock- en
popcultuur, haar soms tegenstrijdige mengeling van ultra-individualistische en
ultra-totalitaire elementen. De vierde richting tenslotte is het hier besproken
libertarisme, dat zowel aan de New Left als aan de conservatieven elementen heeft
ontleend.
Indien het libertarisme alleen maar ex-conservatieven en ex-nieuw-linksen zou
weten te recruteren, dan zouden de kansen van deze nieuwe beweging niet zo groot
zijn. Het meest verrassende feit van de jongste maanden is echter, dat ook in het
heersende ‘liberal establishment’ een groeiende belangstelling en in bepaalde
kringen zelfs sympathie voor het libertarisme aan het groeien is. Zodat een van de
leidende libertarische auteurs, Murray Rothbard, kan gaan zeggen: ‘Per slot van
rekening zijn de liberalen nu bijna veertig jaar aan de macht geweest en al wat zij
hebben tot stand gebracht is het Frankensteinmonster van presidentiële oorlog en
dictatuur, de oorlog in Vietnam (in het buitenland) en (anderzijds) de
Leviathanregering, het militair-industrieel complex en de uitgebreide bureaucratie
op binnenlands gebied. Vele liberalen zoeken dan ook een uitweg. De nieuwe
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linkerzijde is, voor zover ze nog bestaat, Stalinistisch en gek geworden; de
conservatieven, met hun verering van Troon, Altaar en Grote Bom, komen zelfs niet
in aanmerking. Wie blijven er dus nog over om een nieuwe weg te banen naar de
12
redding? Wij!’ .
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Balkanlanden onder druk door driehoeksverhouding
Amerika-Rusland-Peking
L.L.S. Bartalits
Men kan in het gelijklopende belang van Peking en Washington bij de
onafhankelijkheid van Joegoslavië en Roemenië en hun vooralsnog vage garanties
daarvoor een eerste element zien van een toenadering tussen beide mogendheden.
Anderzijds is het tekenend voor de nieuwe verhoudingen in Europa dat de
Roemeense en Joegoslavische leiders zich voor hun veiligheid niet tot het Westen
richten maar tot Peking. Moskou voelt zich niet gelukkig met de jongste activiteiten
van de Chinese diplomatie die tijdens de laatste maanden steeds actiever is
geworden in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie in Europa. Het directe Chinese
ingrijpen in Zuidoost-Europa is een deel van de prijs die Moskou nog altijd betaalt
voor de inval in Tsjechoslowakije en de Brezjnev-doctrine. Nu Peking zich steeds
meer de vriend van kleine landen toont, blijkt duidelijk waar landen als Roemenië,
Joegoslavië en Albanië, die op hun onafhankelijkheid gesteld zijn, hun slogans
vandaan halen en door de wereldpolitieke emancipatie van China in hun
1
zelfbewustzijn gesterkt worden .
Vooral in Belgrado voelt men zich door de Sovjet-Unie bedreigd. Men spreekt er
openlijk over dat het centrum van spanning na de regeling van de kwestie-Berlijn
zich verplaatst van Centraal-Europa naar de Middellandse Zee. De stijgende
interesse van de Sovjet-Unie voor de Middellandse Zee bedreigt Joegoslavië met
zijn Adriatische kust steeds meer, omdat het Moskou juist te doen is om een
kustgebied-met-achterland. Daaruit wordt geconcludeerd dat de vrij geladen
ontwikkeling rond de Middellandse Zee zelfs de neiging toont het zwaartepunt te
2
verplaatsen naar de Balkan . Een

1
2

Cf. The Times, 3 augustus 1971.
Volgens tot op heden onbevestigde berichten werden de leiders in Belgrado gealarmeerd
door twee zeer dwingend geformuleerde nota's van de Sovjet regering waarin Moskou behalve
om een snelle oplossing van de interne moeilijkheden in Joegoslavië ook faciliteiten eiste
voor de Sovjet vloot en luchtmacht aan de Adriatische Zee. Begin mei arriveerde in Belgrado
de eerste nota en die was in zulke dreigende termen gesteld dat in politieke kringen al
gesproken werd over een ultimatum. Kort daarop, eind juni, ontvingen de Joegoslaven een
tweede nota uit Moskou, die de opschudding nog verergerde. Moskou verlangde in de eerste
nota een snelle oplossing van de nationale problemen die, ook volgens neutrale waarnemers,
tot een totale desintegratie van Joegoslavië dreigden te leiden. In de tweede nota zouden de
leiders van het Kremlin hun al lang bekende, maar nog nooit expliciet uitgedrukte verlangens
geformuleerd hebben met betrekking tot faciliteiten voor het Sovjet militaire apparaat aan de
Adriatische kust.
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aanval op Turkije zou voor de Russen te riskant zijn, een interventie in Joegoslavië
onder het voorwendsel het socialisme te redden misschien niet, temeer omdat
Moskou de zwenking van Tito in 1948 uit het Sovjet blok niet vergeten en niet
vergeven heeft en een terugkeer van de Joegoslaven in de ogen van de leiders van
het Kremlin stimulerend wordt geacht voor een herstel van de eenheid der
communistische beweging. De verleiding is des te groter voor de Russen naarmate
zij ook in Joegoslavië zelf aangrijpingspunten voor een actie vinden. Tito is zeer
oud en velen staan gereed een na Tito's vertrek of overlijden ontstaan vacuum op
te vullen. Enerzijds zijn er de oude kominformaanhangers, anderzijds zijn er
extremistische emigranten die zich voor een deel tegen Belgrado en met de
Sovjet-Unie verbonden voelen, omdat zij van Moskou hulp verwachten bij het
uiteenslaan van de op de Servische ‘overheersing’ gebaseerde federale staat.
Op het terrein van de buitenlandse politiek toont Roemenië zich actiever dan ooit.
Boekarest heeft met nieuwe kracht gepleit voor de omvorming van de Balkan tot
3
een zone van vrede en goede nabuurschap . Om zijn positie tegenover eventuele
verhoging van de druk der Sovjet-Unie en haar bondgenoten te weerstaan, reikt
Roemenië de vriendschapshand aan alle Balkanlanden, ongeacht hun ideologische,
politieke en sociale systeem. Om verwijten van de overige socialistische landen in
de strijd tegen het Roemeense onafhankelijkheidsstreven te ontgaan, wordt
geaccentueerd dat de samenwerking op de Balkan beschouwd moet worden als
4
een integrerend onderdeel van de opbouw der Europese veiligheid . Dat de Balkan
‘nach dem Vorstoss’ van de Sovjet-Unie ‘ins Mittelmeer strategisch aufgewertet
wurde und sich deswegen die typische Konstellation dieser Gegend - Durchmengung
5
nationaler und grossmachtsaspirationen - verstärkt hat’ , wordt in Joegoslavië
duidelijk gezien. Daarom staat men in Belgrado sceptisch tegenover een door
6
Roemenië gepropageerde uitbreiding van de samenwerking op de Balkan .

3
4
5
6

Cf. Scinteia (Boekarest), 30 juli 1971.
De Roemeense vertegenwoordiger bij de ontwapeningsconferentie in Geneve had voordien
reeds gepleit voor de noodzaak om van de Balkan een atoomvrije zone te maken.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 10 juli 1971.
Hier zij vermeld, dat Josip Djerdja in het tijdschrift Review of International Affairs constateert
dat de Sovjet-Unie en de Warschaupactlanden Europa schijnbaar in twee verschillende zones
willen verdelen: ‘Bereffend die Beziehungen mit dem nördlichen und dem mittleren Teil des
Kontinents gibt es seitens der osteuropäischen Staaten konstruktive Vorschläge und
vernünftige Ideen. Für den südlichen Teil Europas oder, um es genauer zu sagen, für das
Gebiet zwischen dem Sozialistischen Lager und dem Mittelmeer, in dem die unabhängigen
sozialistischen Länder liegen, scheint die Regelung der Beziehungen auf einer anderen Linie
angestrebt zu werden - ausgehend von der Doktrin eingeschränkter Souveränität, aus der
das gross-sozialistische Lager das Recht zur Intervention und Manipulation ableitet’.
Aansluitend meent Djerdja te mogen vaststellen dat het onderscheid in de Sovjet politiek
tegenover West-Europa en de Balkan niet lang meer kan duren, ‘ohne für Europa als Ganzes
das Risiko zu vergrössern, der Vorteile verlustig zu gehen, die sich aus den weltpolitischen
Veränderungen und Neugruppierungen ergeben könnten’. Geciteerd in: Neue Zürcher Zeitung,
3 september 1971.
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Ondanks deze sceptische stemmen wordt door de Roemeense diplomatie onderzocht
wat de samenwerking tussen de Balkanstaten in de praktijk zal betekenen.
Ceausescu heeft in de afgelopen twaalf maanden de staatsresp. partijleiders van
Turkije, Joegoslavië en Bulgarije ontmoet, terwijl Manescu onderhandelde met zijn
Bulgaarse, Griekse en Joegoslavische ambtgenoten. Vermelding verdienen voorts
het bezoek van generaal Ionita aan Joegoslavië en het feit dat de betrekkingen
tussen Griekenland, Joegoslavië en Albanië voortdurend verbeteren. Alleen de
verhouding van Bulgarije tot Joegoslavië en Albanië mag tamelijk slecht worden
7
genoemd ‘als Spiegelbild der Abneigung Moskaus’ tegenover die landen . Naar
aanleiding van de snelle verbetering van de bilaterale betrekkingen en de schijnbaar
relatieve machteloosheid van de Sovjet-Unie om dit proces van toenadering te
verhinderen, resp. te vertragen reageerde zelfs het geprononceerd pro-Russische
Bulgarije positief op het Roemeense plan. Minister Basjew bezocht in juni Boekarest
en stemde o.m. toe in samenwerking ten aanzien van hydro-elektrische projecten
8
in de Donauvallei . In het kader van hun pleidooi voor solidariteit van de Balkanstaten
voeren de Roemenen een zeer elastische politiek tegenover Bulgarije. Zij bevorderen
de contacten met Sofia en proberen de sterke Sovjet invloed op de Bulgaarse politiek
door de attractiviteit van de idee van een Balkan voor de Balkanvolkeren te
neutraliseren.
Al deze ontwikkelingen zijn niet bepaald naar de zin van de Sovjetleiders. Toch
geven de Roemenen geen enkel wettig excuus voor een directe interventie. Daarom
kan Moskou weinig anders doen dan zijn ongenoegen te kennen geven over het
feit dat de Chinezen erin slaagden een machtspositie op de Balkan te vestigen,
door een serie Warschaupact-manoeuvers langs de Joegoslavische en Roemeense
grenzen. Deze demonstraties van militaire macht werden door politieke maatregelen
begeleid. De partijleiders van het Sovjet blok hebben op 2 augustus op de Krim een
geheime conferentie gehouden. Ceausescu was uiteraard niet aanwezig. Op deze
topconferentie werd o.a. een plan besproken tegen het offensief van Peking op het
gebied van de buitenlandse politiek. Men zou ook over de wenselijkheid gesproken

7
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Cf. Neue Zürcher Zeitung, 10 juli 1971.
Cf. Scinteia, 9 juni 1971.
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hebben, dat er voor Nixons reis naar Peking een ontmoeting tussen hem en Kosygin
tot stand zou worden gebracht, bijv. bij de ondertekening van het
vier-mogendhedenakkoord over Berlijn. Voorts zou men willen streven naar een
wereldconferentie van alle anti-imperialistische partijen, die o.a. ten doel zou moeten
hebben het binnendringen van de militant-orthodoxe Chinese ideologie in de Derde
Wereld tegen te gaan. In het kader van eventuele militaire maatregelen tegen China
zou ook de mogelijkheid zijn besproken de Mongoolse Volksrepubliek - die tot op
heden slechts als waarnemer de bijeenkomsten van de Warschaupactlanden heeft
9
bijgewoond - nauwer aan deze organisatie te verbinden .
Terwijl men zich in de westelijke hoofdsteden bezig houdt met de dollarcrisis en
de eventuele dramatische gevolgen van deze door Nixon eenzijdig genomen
beslissing op de Atlantische samenwerking en terecht verheugd is over de oplossing
van de kwestie-Berlijn, staat in Oost-Europa de door Moskou met toenemende
intensiteit gevoerde campagne tegen drie min of meer geëmancipeerde Balkanlanden
in het middelpunt van de politieke belangstelling. De Sovjetleiders zijn verontrust,
omdat de ene Chinese delegatie na de andere in Belgrado, Boekarest en Tirana
haar opwachting komt maken. In het Kremlin worden deze diplomatieke activiteiten
beschouwd als een penetratie in de sfeer van de Sovjet machtsbelangen. Daarom
is het met onmogelijk dat het Westen voor de derde maal verrast gaat worden door
een Sovjet militaire interventie in Oost-Europa. De inval in Roemenië zouden de
westelijke landen niet kunnen verhinderen, als de heren van het Kremlin die per se
willen. Dat laatste is echter nog de vraag. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat
Moskou ‘den inneren Zerfall’ van de westelijke defensiegemeenschap door een
10
‘Wiederholung von Prag aufhalten werde’ . Volgens Boekarest is de huidige
atmosfeer op het terrein van de internationale betrekkingen allerminst gunstig voor
een ernstige crisis. Dit neemt echter niet weg dat er een wanhopige toestand zou
11
kunnen ontstaan, die tot wanhoopsdaden zou kunnen leiden ; want de groeiende
Chinese interesse voor de Balkan en de uitbreiding van de contacten tussen
Boekarest en Peking hebben Moskou gealarmeerd. Het Westen mag dan door
Moskou als tegenstander worden beschouwd, de Sovjetleiders zien China als de
vijand. De Chinezen zijn des te gevaarlijker geworden, nu zij zich bereid hebben
12
getoond met Washington over de normalisering van de betrekkingen te praten .

9
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Cf. Neue Zürcher Zeitung, 2 september 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 augustus 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 augustus 1971.
Ondanks de besprekingen in Peking ter normalisering van de betrekkingen van staat tot staat
tussen de Sovjet-Unie en China is het Sovjet leger langs de Chinese grenzen niet
teruggetrokken of verminderd. Nu uit het zuiden de Amerikaanse soldaten vertrekken en in
het noorden de tot de tanden gewapende Russen met tanks, raketten en atoomwapens blijven,
is het niet verwonderlijk dat de Sovjet-Unie de voornaamste vijand van Peking wordt. Volgens
Raymon Aron hebben de Russische en Chinese continentale mogendheden met
gemeenschappelijke grenzen meer reden tot onderlinge strijd dan ooit Russen en Amerikanen
of de Verenigde Staten en de Chinezen hadden. Cf. Le Figaro, 12 augustus 1971.
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De vrees van het Kremlin voor omsingeling of tenminste verzwakking van de
Russische hegemoniale positie in Oost-Europa en in de Sovjet-Unie zelf is allerminst
denkbeeldig. De Chinezen zijn niet alleen op de zuidwestflank alsmede in het
Oosteuropese voorterrein van het Sovjet imperium aanwezig, maar Peking volgt
een politieke strategie die ook de nationaal-communistische tendensen in de
Sovjet-Unie zou moeten bevorderen. De Chinezen willen dus het
nationaal-communisme bij de niet Russische volkeren mobiliseren. ‘Offensichtlich
erblickt dabei Peking in der Ukraine ein wichtiges Potential in seinem Versuch, die
13
zentrifugalen Kräfte’ in de Sovjet-Unie te versterken en te steunen .
Na de ondertekening in Peking van het Chinees-Roemeense communiqué, dat
sprak van de militante vriendschap tussen beide socialistische landen en waarin
China beloofde de gerechtvaardigde strijd van het Roemeense volk ter verdediging
van zijn nationale onafhankelijkheid te blijven steunen, ging aanvankelijk het
14
Moskouse misnoegen uit naar de ‘scheurmakers-activiteiten’ van Peking . Enkele
dagen later volgde echter een van de meest spectaculaire politieke sensaties sedert
jaren: de aankondiging van Nixons bezoek aan Peking. Daarna kreeg de vriendschap
tussen Roemenië en

13
14

Cf. Neue Zürcher Zeitung, 4 juli 1971.
Tussen 1 en 24 juni bracht president en partijleider Ceausescu samen met premier Maurer
en andere bewindslieden een bezoek achtereenvolgens aan de Volksrepubliek China, de
Koreaanse Volksdemocratische Republiek, de Democratische Republiek Vietnam en de
Mongoolse Volksrepubliek. Met Ceausescu's bezoek bereikten de vriendschappelijke contacten
tussen Roemenië en China een nieuw hoogtepunt. Ceausescu's bezoek was het eerste
officiële bezoek aan China van een Oosteuropese partijleider sinds het conflict tussen Moskou
en Peking openbaar werd. In Peking benadrukte Ceausescu de noodzaak van het herstel
der eenheid van de communistische beweging. Vervolgens deed hij zich voor als advocaat
van nucleaire ontwapening, de terugtrekking van de troepen binnen de nationale grenzen,
de liquidatie van militaire blokken, de opheffing van militaire steunpunten en de verlaging van
militaire begrotingen, hetgeen aan Brezjnevs vredesvoorstellen doet denken. Ceausescu
ontweek voorzichtig een directe aanval op Moskou, maar beklemtoonde de gelijkheid en
autonomie van elke communistische partij. Hij wees met zoveel woorden een centrum van
de communistische beweging af als onnodig en onmogelijk. De kunstmatig in het leven
gehouden aanspraken van het Kremlin op een leidende rol in de socialistische gemeenschap
werden dus afgeslagen. Aan de andere kant hebben de Roemenen geweigerd zich aan de
anti-Russische lijn van Peking te conformeren. Bij herhaling heeft Ceausescu in zijn
redevoeringen gewezen op het belang van de samenwerking van alle socialistische landen
als voorwaarde voor een overwinning van de revolutionaire krachten. Onmiddellijk na het
vertrek van Ceausescu uit Peking arriveerde sinds 1957 de eerste Joegoslavische staatsman,
Mirko Tepavac, voor een bezoek van acht dagen.
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Peking in de ogen van het Kremlin een ander perspectief. De erkenning van China
door Washington als derde supermogendheid noopte de Sovjet-Unie tot een
heroriëntatie van haar internationaal beleid. De Roemenen werden indirect
gewaarschuwd dat zij met hun politiek verraad plegen aan het proletarische
internationalisme en dat zij zich ten dienste van de ‘Chinese fascisten’ lenen tot de
versnippering van de eenheid van het socialistische blok. De perscampagne is
heftiger geworden sinds Tsjoe En-lai een bezoek in het najaar aan Joegoslavië,
Albanië en Roemenië heeft toegezegd en een Chinese militaire delegatie een bezoek
15
bracht aan Tirana en Boekarest . Hoezeer dat Moskou irriteerde, blijkt uit een artikel
van het Magyar Hirlap dat zelfs beweerde dat Belgrado, Tirana en Boekarest een
16
anti-sovjetische as zouden smeden . De vorming van deze alliantie zal op de Balkan
tot een uiterst gevaarlijke toestand leiden. De druk die de Warschaupactlanden op
Roemenië en Joegoslavië uitoefenen, bepaalt de gehele ontwikkeling op de Balkan.
De Sovjet-Unie drijft Roemenië, Joegoslavië en Albanië in feite nauwer tezamen en
deze solidariteit versterkt hun moed om vastberaden te getuigen van hun wil: vast
te houden aan hun eigen weg in de ontwikkeling van het socialisme.
Men mag geen enkele illusie koesteren over de cynische machtspolitiek van de
Sovjet-Unie. De gevolgtrekking is echter onjuist dat Moskou deze staten zonder
meer zou kunnen ‘disciplineren’ door middel van een militaire strafexpeditie. De
strategische positie van Roemenië is zeer zwak. Daarbij wordt de waarde van het
leger door deskundigen niet hoog aangeslagen. Niettemin weigert Ceausescu zijn
neutrale positie tussen Brezjnev en Mao-Tsjetoeng alsmede de vriendschappelijke
betrekkingen met Peking prijs te geven, omdat hij vermoedelijk in geval van nood
17
rekent op Chinese bijstand . Zij zouden hun Roemeense kameraden bij het verzet
tegen een

15

16

17

Op 31 augustus is deze militaire afvaardiging onder leiding van het plaatsvervangend lid van
het politburo en hoofd van de politieke afdeling van het Chinese volksleger, Li Tesjeng, na
een bezoek van negen dagen aan Roemenië uit Boekarest vertrokken. Op 30 augustus heeft
de delegatie nog een onderhoud gehad met Ceausescu en zijn naaste medewerkers. Daarbij
kwam men tot de conclusie dat de contacten, de uitwisseling van delegaties en samenwerking
op velerlei gebied tussen China en Roemenië in het belang van beide landen, de socialistische
zaak en de vrede in de wereld bevorderd moeten worden. Cf. Neue Zürcher Zeitung, 1
september 1971.
Voorts waarschuwde het Hongaarse blad voor een groeiende Chinese invloed in dit gebied
en daarbij werd voor het eerst een verbinding gelegd tussen het niet-gebonden Joegoslavië,
het tot het Warschaupact behorende Roemenië en het pro-Chinese Albanië.
Als duidelijke waarschuwing aan het adres van de Sovjet-Unie waardeerden diplomatieke
kringen te Peking het gelukwenstelegram ter gelegenheid van de 27ste verjaardag van de
omverwerping van het pro-Duitse regime van maarschalk Antonescu, dat, zoals gewoonlijk,
niet alleen door Tsjoe En-lai, maar ook door Mao Tsetoeng en Lin Piao ondertekend werd.
‘In der Botschaft wurde betont, dass sich China und Rumänien im Kampf für die Verteidigung
ihrer nationalen Unabhängigkeit und Souveränität stets gegenseitig helfen und unterstützen
werden’. Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 augustus 1971.
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Sovjet militaire interventie, althans voorlopig, niet moeten helpen. Want de Roemenen
kunnen zich het een en ander permitteren, maar dan slechts zolang Moskou zijn
positie op de Balkan niet werkelijk in gevaar ziet. De houding van de Sovjet-Unie
tegenover Roemenië zou bijv. kunnen veranderen wanneer in Joegoslavië een
omwenteling zou plaatsvinden. Dat zou een reden kunnen zijn om in te grijpen, want
de Sovjet-Unie wil in Europa elke ontwikkeling die het machtsevenwicht ten nadele
van Moskou zou kunnen verstoren, tegenhouden. Zoals het Westen niet een door
het Sovjetblok overheerst ‘Nach-Tito-Jugoslawien’ wenst, wil Moskou geen door de
‘vrije wereld’ gecontroleerd Belgrado. Het Kremlin moet in staat zijn door middel
van militaire demonstraties, zoals de Warschaupact-manoeuvers YUG en OPAL 71
langs de grenzen van Joegoslavië, de politieke ontwikkelingen in dat land te
beënvloeden. Een Russische inval in Roemenië ‘käme aus Moskauer Sicht in
18

Betracht, wenn Jugoslawien seinen kommunistischen Charakter völlig verlöre’ .
Joegoslavië en Albanië zouden zeker tegen een agressor moordend verzet plegen.
Bovendien weet men zowel in Belgrado als Tirana dat de V.S. een bezetting door
het Sovjet leger niet zullen tolereren.
Uit een zorgvuldige analyse van de naoorlogse Moskouse politieke en strategische
doeleinden is gebleken dat het Sovjet leger nooit blindelings een land is
binnengevallen. Zowel in 1956 als in 1968 hebben de leiders van het Kremlin hun
militaire acties politiek-propagandistisch nagenoeg perfect voorbereid. Een langdurig
en bloedig verzet in Albanië en in Joegoslavië tegen de bezetters of a fortiori een
eventueel open conflict met de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten vormen
echter een te hoge prijs voor de Sovjet-Unie. De doorbraak van China als derde
supermogendheid heeft een wereldomspannende driehoeksverhouding ingeleid.
Van dit feit hangen voor de Zuidoosteuropese landen hun veiligheid en de
handhaving van hun staatkundige onafhankelijkheid af.
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Shakespeare en het hedendaagse toneel
Jozef De Vos
Shakespeare was niet alleen een ongeëvenaard literair genie, doch tevens een
uiterst bekwaam theatervakman, wiens drama's voorbeelden zijn van een perfecte
harmonie tussen tekst en theaterelementen. Mede hierdoor biedt zijn werk regisseurs
en acteurs voortdurend nieuwe interpretatie-mogelijkheden. In de stormachtige
evolutie van het moderne theater met zijn steeds wisselende en elkaar opvolgende
tendensen - episch theater, theater van de wreedheid, ritueel, absurd, politiek en
documentair theater - zien wij dan ook steeds opnieuw hoe theatermensen een
eigen hedendaagse visie op Shakespeares stukken proberen te brengen. Zij hebben
vaak veel minder de bedoeling een ‘authentieke’ Shakespeare te monteren dan
bepaalde aspecten van een of ander werk te beklemtonen die passen in hun eigen
theateropvattingen, hun eigen levensvisie of die zij relevant achten voor de
samenleving van vandaag. Of men dat goed- of afkeurt, hangt voornamelijk af van
de opvatting die men erop nahoudt inzake de functie van het theater in de
maatschappij.

Een voorbeeld: Brecht
Brechts theorie van het episch theater gaat uit van een uitgesproken maatschappelijk
engagement. De wereld is veranderbaar, sociale rechtvaardigheid is inderdaad
mogelijk. En het theater kan een directe rol spelen om dit doel te bereiken. Op
verscheidene plaatsen in zijn Schriften zum Theater verwijst Brecht naar
Shakespeare. Hamlet bijvoorbeeld leest hij vanuit zijn visie op theater en
maatschappij als volgt:
‘Hamlets vader, de koning van Denemarken, heeft in een roofoorlog de
koning van Noorwegen verslagen. Als diens zoon, Fortinbras, een nieuwe
oorlog voorbereidt, wordt ook de Deense koning vermoord - door zijn
eigen broer. De broers van de vermoorde koningen, nu zelf koningen,
wenden de oorlog af, doordat de Noorse troepen toelating krijgen om,
voor een roofoorlog tegen Polen, door Denemarken te trekken. De jonge
Hamlet heeft van de geest van zijn krijgszuchtige vader de opdracht
gekregen, de moord op zijn vader te wreken. Hij deinst ervoor terug: moet
hij een bloedige daad vergelden met een andere bloedige daad? Hij wil
reeds in ballingschap vertrekken, maar aan de kust ontmoet hij de jonge
Fortinbras, die met
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zijn troepen op weg is naar Polen. Overweldigd door dit krijgshaftige
voorbeeld, keert hij op zijn stappen terug, vermoordt zijn vader, zijn
moeder en zichzelf.... In diesen Vorgängen sieht man den jungen, aber
schon etwas beleibten Menschen die neue Vernunft, die er an der
Universität in Wittenberg bezogen hat, recht unzulänglich anwenden. Sie
kommt ihm bei den feudalen Geschäften, in die er zurückkehrt, in die
Quere. Gegenüber der unvernünftigen Praxis ist seine Vernunft ganz
unpraktisch. Dem Widerspruch zwischen solchem Räsonieren und solcher
Tat fällt er tragisch zum Opfer. Deze lectuur van het stuk - één van de
1
vele die mogelijk zijn - kan mijns inziens ons publiek wel interesseren’ .
Deze interpretatie van Hamlet lijkt vreemd en eenzijdig - allicht - maar ze steunt op
elementen die in de tekst zelf aanwezig zijn. Natuurlijk moet dan wel grote aandacht
besteed worden aan passages die in traditionele interpretaties vaak weggelaten
worden. Reeds in de eerste scène geeft Horatio een overzicht van de politieke
situatie en de plannen van Fortinbras (I, 1, vers 79-107). Onmisbaar wordt ook het
bericht van de ambassadeurs Valtemand en Cornelius over het compromisvoorstel
van Noorwegen, dat overigens onmiddellijk door Claudius wordt aanvaard (II, 2,
58-85). De ontmoeting van Hamlet met de troepen van Fortinbras in IV, 4 krijgt in
Brechts interpretatie een cruciaal belang. Het voorbeeld van de jonge Fortinbras,
die vecht voor ‘a little patch of ground’, is voor de weifelende Hamlet een bijzonder
sterke spoorslag: ‘O from this time forth / My thoughts be bloody, or be nothing
worth!’
Meer bekend (door de opvoeringen van het Berliner Ensemble) is Brechts
interpretatie van Coriolanus. Dit drama illustreert volgens hem in de eerste plaats
de klassenstrijd, tussen plebejers en patriciërs. Deze strijd wordt aan de
toeschouwers getoond en zij moeten beslissen aan welke zijde zij staan. In een
uitvoerige studie van de openingsscène legt Brecht o.m. de nadruk op de
verschillende conflictsituaties, gevoelens en stemmingen die hier geëxposeerd
worden:
‘Und alle grossen und kleinen Zerwürfnisse sogleich auf die Szene
geworfen: Der Aufruhr der hungernden Plebejer und der Krieg mit dem
Nachbarvolk der Volsker; der Hass der Plebejer auf dem Volksfeind
Marcius und sein Patriotismus; die Entstehung des Volkstribunats und
die Uebergabe einer führenden Rolle an den Marcius im Krieg. - Nun,
2
was davon sehen wir auf dem bürgerlichen Theater’? .
Het traditionele, burgerlijke theater heeft vele van deze aspecten inderdaad
verdoezeld en vooral Marcius (Coriolanus), de ‘held’, in het licht gesteld. Op die
manier wordt het publiek ertoe gebracht, niet de zaak van de plebejers maar die
van de patriciërs tot de zijne te maken. ‘Die Plebejer werden als komische und
3
jämmerliche (nicht etwa als humorvolle und Jammer erleidende) Typen dargestellt’ .
Brecht daarentegen wil laten zien

1
2
3

B. Brecht, Schriften zum Theater, 1957, pp. 167-168.
Ibid., pp. 179-180.
Dr. Johnson sprak reeds van de ‘plebeian malignity and tribunitian insolence’.
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dat Shakespeare de plebejers helemaal niet als een domme troep behandelt, maar
ze integendeel bedenkt met humor en ze sterke argumenten meegeeft.

Artaud
Ook Artaud, wiens opvattingen lijnrecht tegenover het rationeel ingestelde episch
theater staan, verwijst in zijn theoretische geschriften naar de Elisabethaanse
literatuur. Wel beschuldigt hij Shakespeare ervan een louter descriptief en
psychologisch drama te schrijven en uiteindelijk verantwoordelijk te zijn voor de
scheiding tussen kunst en leven, tussen toneel en publiek. Intussen hebben
toneelgeschiedenis en kritiek echter aangetoond dat de magische kracht van het
theater, de bezwering die de diepste waarheid aan het licht moet brengen, beslist
ook bij Shakespeare een rol spelen. In Le théâtre et son double vergelijkt Artaud
het theater met de pest. Beide zijn ‘une crise qui se dénoue par la mort ou la
guérison. Et la peste est un mal supérieur parce qu'elle est une crise complète après
laquelle il ne reste rien que la mort ou qu'une extrême purification. De même le
théâtre est un mal parce qu'il est l'équilibre suprême qui ne s'acquiert pas sans
4
destruction’ . Het theater is een afschuwelijke bedreiging, die slechts tot de dood of
tot de ultieme loutering kan leiden. Hoe extreem deze conceptie ook mag lijken,
toch kan ze, geloof ik, in verband worden gebracht met twee groepen van
Shakespeares drama's die algemeen als zijn rijpste en gaafste werken worden
beschouwd: enerzijds de grote tragedies, zoals Hamlet, Macbeth en King Lear;
anderzijds de late komedies, zoals The Winter's Tale en The Tempest.
In Hamlet worden wij van bij het begin geconfronteerd met de onthutsende
verschijning van de geest van Hamlets vader. De jonge prins walgt niet alleen voor
zijn moeders huwelijk, doch ook voor het laag-bij-de-grondse bestaan van de koning
en zijn hofhouding. ‘Something is rotten...’. Het woordgebruik verschilt nauwelijks
van Artauds vergelijking. ‘The time is out of joint. O curséd spite / That ever I was
born to set it right!’. En de tragedie leidt tot de dood van alle erbij betrokken
personages.
Macbeth speelt zich af in een beangstigende wereld van duistere machten.
5
‘Darkness, we may even say blackness, broods over this tragedy’ . Er treden niet
alleen geesten op, maar ook heksen, ‘instruments of darkness’.
De hoogst coherente en doordringende beeldspraak van het hele stuk wordt
beheerst door de tegenstelling tussen licht en donker, dag en nacht. Rituele en
magische elementen werken in op de actie én op de toeschouwers. Het
slaapwandelen van Lady Macbeth (begin V) is een beangstigende rituele handeling,
waarin de moord op Duncan als het ware herhaald wordt. Ook

4
5

A. Artaud, Le théâtre et son double, 1964 (Idées nrf), p. 44.
A.C. Bradley, Shakespearean Tragedy, 1906, p. 333.
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de banket-scène, evenals de door de heksen opgeroepen verschijningen in IV, 1,
dragen een ritueel karakter.
In zijn ‘Deuxième lettre sur la cruauté’ schrijft Artaud wel dat hij het woord
‘wreedheid’ gebruikt in de betekenis van ‘appétit de vie, de rigueur comique et de
nécessité implacable, dans le sens gnostique de tourbillon de vie qui dévore les
6
ténèbres...’ , maar het is duidelijk dat ook wreedheid in de gewone betekenis van
het woord hierbij een rol speelt. Voor de hand liggende bewijzen hiervoor zijn Artauds
7
eigen werk Les Cenci en zijn enthousiasme voor John Fords Tis Pity She's a Whore .
Overigens schrijft hij in zijn eerste manifest zelf: ‘Sans un élément de cruauté à la
base de tout spectacle, le théâtre n'est pas possible. Dans l'état de dégénérescence
où nous sommes, c'est par la peau qu'on fera rentrer la métaphysique dans les
8
esprits’ . Dit brengt ons terug bij Macbeth. De wreedaardige moord op Duncan zet
als het ware een mechanisme in werking dat een keten van afschuwelijke misdaden
veroorzaakt. Macbeth kan niet meer terug: ‘I am in blood / Stepp'd in sofar that,
should I wade no more, / Returning were as tedious as go o'er’. Pas wanneer die
keten van moorden bijna ten einde loopt en hij ook de dood van zijn echtgenote
heeft vernomen, wordt Macbeth geconfronteerd met essentiële metafysische vragen.
Wreedheid was voor hem voorwaarde om tot het inzicht te komen dat
‘Life's but a walking shadow (...) a tale
Told bij an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing’ (V, 5, 24-28).

Dood of loutering, zei Artaud. Hamlet en Macbeth lopen uit op dood; de zogenaamde
‘romances’ uit Shakespeares laatste periode leiden tot volledige loutering. Ook de
echte tragedie eindigt altijd, over dood en vernieling heen, met een gevoel van
verzoening (katharsis). Maar de ‘romances’ stijgen boven die verzoening uit. Zij
kunnen beschouwd worden als een verdere ontwikkeling van de tragedie. Zij bevatten
immers niet alleen dood, maar ook wederopstanding, wedergeboorte. Cymbeline,
The Winter's Tale en The Tempest vertonen telkens weer, zegt E.M.W. Tillyard,
hetzelfde algemene schema van welzijn, vernieling en herschepping:
‘The main character is a King. At the beginning he is in prosperity. He
then does an evil or misguided deed. Great suffering follows, but during
this suffering or at its height the seeds of something new to issue from it
are germinating, usually in secret. In the end this new element assimilates
and transforms the old evil (...) and the play issues into a fairer prosperity
9
than had first existed’ .
Deze komedies dragen bijgevolg een tragedie in zich. Het duidelijkst is dat

6
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A. Artaud, op. Cit., p. 155.
Cfr. het hoofdstuk ‘Le théâtre et la peste’, in Le théâtre et son double.
A. Artaud, op. Cit., p. 151.
E.M.W. Tillyard, Shakespeare's Last Plays, London, 1958, p. 26.
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in The Winter's Tale (Leemtes' jaloezie ten opzichte van zijn vrouw Hermione
herinnert aan de obsessie van Othello), maar juist hier is (met de als het ware
opnieuw tot leven gewekte Hermione) sprake van een ‘wedergeboorte’ bijna in de
letterlijke zin. In The Tempest is de tragische situatie minder duidelijk. Het stuk opent
echter met een geweldige storm, waarvan John Dover Wilson zegt: ‘It is as if
Shakespeare had packed his whole tragic vision of life into one brief scene before
10
bestowing his new vision upon us’ , en de beginsituatie draagt de kiemen van een
tragedie in zich. Prospero, de hertog van Milaan, wordt door zijn broer Antonio
verjaagd; samen met zijn dochtertje Miranda belandt hij op het mysterieuze eiland.
Was Prospero vermoord en had hij een zoon in plaats van een dochter gehad, dan
11
waren hier alle elementen aanwezig voor een perfecte ‘revengetragedy’ . Nu echter
staat Prospero boven de wraak. Het betoverde eiland is een aparte wereld waarin
verzoening en vergeving een plaats krijgen. ‘The rarer action is / In virtue than in
vengeance’.
Het is niet toevallig dat Shakespeare in zijn ‘late comedies’ zo vaak een beroep
doet op bovennatuurlijke, fantastische elementen. Zijn stukken stijgen uit boven het
louter beschrijvende, psychologische drama. De werking van oerprincipes als leven,
geboorte, dood, wederopstanding liggen eraan ten grondslag. Daarin ligt de verklaring
voor het feit dat Artauds opvattingen zo sterk hun invloed hebben kunnen doen
gelden op hedendaagse Shakespeare-opvoeringen. Verschillende produkties hebben
inderdaad bewezen dat een rituele vormgeving vaak de juiste toon van sommige
werken kan treffen.

Wetenschappelijke studies
Uit wat voorafgaat moge blijken hoe twee voor het moderne theater bepalende en
volledig tegenstrijdige opvattingen hun sporen kunnen nalaten op hedendaagse
Shakespeare-interpretaties. Zij hebben in Shakespeare vaak dankbaar materiaal
gevonden. Maar ook de wetenschappelijke studie is steeds meer de nadruk gaan
leggen op de ‘theatrische’, naast de literaire rijkdom van Shakespeares stukken.
In 1927 reeds verscheen de ‘first series’ van Granville-Barkers Prefaces to
Shakespeare, die een onderzoek wilden ondernemen ‘into Shakespeare's stagecraft,
by examining the plays, one after another, in the light of the interpretation he designed
for them, so far as this can be deduced or imagined; to discover, if possible, the
12
production he would have desired for them’ . Deze tendens kon geleidelijk aan
belang winnen nadat de kennis
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Geciteerd door E.M.W. Tillyard. op. cit., p. 49.
Ibid..
12 H. Granville-Barker, Prefaces to Shakespeare. First Series, London, 1927, p. XIII.
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van het Elizabethaans theater en zijn publiek aanzienlijk was toegenomen door het
werk van A.C. Sprague (Shakespeare and the Audience, 1935), Muriel Bradbrook
(Themes and Conventions of Elizabethan Tragedy, 1935), Alfred Harbage
(Shakespeare's Audience, 1941), en anderen.
Een prachtig voorbeeld van Shakespeare-onderzoek vanuit dit oogpunt levert
13
John Russell Brown. In zijn Shakespeare's Plays in Performance laat hij, aan de
hand van talrijke voorbeelden, zien dat Shakespeares literaire tekst tevens een
ongewone rijkdom aan theaterelementen bevat. Telkens weer krijgen korte,
ogenschijnlijk betekenisloze zinsneden slechts hun volle draagwijdte en intensiteit
wanneer men ze plaatst in hun dramatische context. Browns principe is, dat men
zich steeds de vraag moet stellen ‘What is the effect?’, eerder dan ‘What is the
14
meaning?’ , d.w.z. dat men niet alleen open moet staan voor woord en beeld maar
tevens voor alle elementen van het spektakel.
Bovendien werden in de jaren zestig enkele kritische benaderingen van
Shakespeare gepubliceerd die, hoe sceptisch men er ook tegenover moge staan,
een onmiskenbare invloed op de moderne Shakespeare-visie hebben gehad. De
voornaamste zijn die van Jan Kott en van John Wain.
Hoe eenzijdig en extravagant ook, de studie van Jan Kott heeft ongetwijfeld een
stimulerende invloed gehad op het theater. De titel van zijn werk, Shakespeare Our
Contemporary, geeft goed zijn bedoelingen weer. Haast alle moderne denksferen
zijn hier vertegenwoordigd. Marx en Brecht, Freud en Artaud, Sartre en Beckett:
hun wereld is potentieel reeds aanwezig in Shakespeare en het is in het licht van
hun ideeën dat Kott het oeuvre benadert. Boeiend is alleszins zijn visie op de
history-plays. De geschiedenis verschijnt daar niet als een gerichte ontwikkeling,
zoals Marx ze zag, maar als een voortdurende herhaling van dezelfde cyclus. Net
zoals de mens machteloos staat tegenover de natuurelementen en de dood, staat
hij ook machteloos tegenover het Grote Mechanisme, de zich steeds herhalende
wrede kringloop van de geschiedenis: met geweld baant iemand zich een weg naar
de koningstroon, maar zelf ondergaat hij hetzelfde lot als zijn voorganger. De politiek
15
is slechts een kunst die erop gericht is de macht te veroveren , een spel dat zich
afspeelt boven de hoofden van de mensen.
Een karakteristiek hoofdstuk uit Kotts boek is dat over King Lear. Dit stuk plaatst
hij resoluut naast Becketts Endgame en beschouwt hij als Shakespeares ‘drama
van het absurde’. Een treffend kenmerk van het nieuwe theater is het groteske. De
val van een tragische held is een bevestiging van
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John Russell Brown, Shakespeare's Plays in Performance, Penguin Books. 1969.
Id., pp. 26-27.
Jan Kott, Shakespeare Our Contemporary, London, 1965, p. 40. Ned. vert.
Shakespeare-tijdgenoot, Amsterdam, 1967, p. 52.
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het absolute; de val van een grotesk acteur daarentegen is een ontluistering van
16
het absolute . Centraal in Kotts Lear-interpretatie staat de ‘Dovercliff scene’, die hij
beschouwt als een duidelijke vorm van pantomime. Wanneer Gloster zelfmoord wil
plegen door van de rots te springen, blijkt dat de hele situatie slechts een illusie is:
hij valt op een lege scène. De pantomime is grotesk en lijkt op een circusnummer.
17
Glosters zelfmoord lost niets op en verandert niets aan de situatie . De enige figuur
die zich met deze zinloze menselijke situatie reeds verzoend heeft, is de nar. De
18
waanzin is een filosofie . Heel deze interpretatie steunt echter op de Dover-cliff
scène en op de figuur van de nar. Met geen woord rept Kott over Cordelia. En
daarmee vallen natuurlijk alle positieve interpretatiemogelijkheden weg.
Voor zijn interpretatie van A Midsummer Night's Dream doet Kott dan weer een
beroep op Freud. Het geheel wordt gezien als een Freudiaanse, erotische droom
waarin liefdespartners uitgewisseld worden. Na de droom verschijnt weer de dag,
maar de nacht heeft de personages van zichzelf bevrijd. In hun dromen waren zij
pas werkelijk zichzelf. Verder wordt Kotts werk gekenmerkt door politieke
(Marxistische) benaderingen (zoals die van Coriolanus bijvoorbeeld), die eigenlijk
bij Brecht aansluiten (zie boven).
19
Heel wat bedachtzamer is het werk van John Wain . Ook zijn bedoeling is,
Shakespeares relevantie voor onze tijd aan te tonen. Zijn opvattingen inzake de
koningsdrama's staan dicht bij die van Jan Kott. Ook hij wijst op de uiterste
onbarmhartigheid die de wereld van deze stukken kenmerkt. Niemand houdt ooit
rekening met de wil van het volk. Alle personages erkennen het goddelijk recht van
het koningschap, maar niemand weet precies wie de kroon rechtmatig toekomt.
Oppervlakkig gezien schrijft Shakespeare over Engelands roem en over het heilige
karakter van het koningschap, dat uiteindelijk bloed en ambitie zal overschaduwen.
De algemene indruk nochtans is er een van anarchie. Opmerkelijk is Wains
interpretatie van The Tempest. Prospero ziet zijn magie vooral als een
machtsinstrument, waardoor hij zijn positie kan heroveren. Ook op het eiland stelt
20
hij zijn kennis in dienst van zijn macht. Hij heeft het eiland ‘gekoloniseerd’ . Caliban
daarentegen ‘has the pathos of the exploited peoples everywhere, poignantly
expressed at the beginning of a three-hundred-year wave of European colonization’.
Wanneer Caliban zich beklaagt, luidt
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Prospero's antwoord, dat hij hem kennis en vaardigheid heeft bijgebracht: het
21
onvermijdelijke argument van de kolonist .

Eigentijdse opvoeringen
Vele van bovengenoemde ideeën en interpretaties hebben de jongste decennia
gestalte gekregen in de schouwburg. In 1955 wekte Peter Brook verbazing met zijn
produktie van het sedert lang niet meer opgevoerde Titus Andronicus, met in de
hoofdrol Sir Laurence Olivier. De invloed van Artaud was wellicht niet vreemd aan
de ‘revival’ van deze bloed- en wraaktragedie. De produktie werd bestempeld als
‘puur theater’. Titus verscheen als een waarachtig-menselijke figuur. Tegelijkertijd
echter schonk Olivier hem, door zijn toenemend heroisch acteren, bovenmenselijke
afmetingen. Bovendien plaatste Brook het geheel in een ‘remote, almost lunar world
22
of Rome’ . De hele fantasmagorie ontvouwde zich zonder enige aarzeling, vanaf
het begin, wanneer de burgers, gehuld in donkere mantels, hun toejuichingen
afbreken voor de uitvaart van Titus' zonen, tot in de slotscène, wanneer, in de gloed
van de toortsen, de slachtoffers als een rij kegels de een na de ander op de eettafel
vallen. Het was alsof de acteurs een vloeiend doch nauwgezet ritueel uitvoerden.
De dwingende en bezwerende aard van de produktie was ook weerspiegeld in
muzikale effecten zoals het drumgeluid voor de gevelde Andronici, het samenspel
van elektronische bellen die de schaking van Lavinia inluidden en het trage tokkelen
op harpsnaren, als neervallende bloeddruppels, dat haar terugkeer op de scène
23
begeleidde .
Ten nauwste verbonden met Peter Brook's naam is de Stratford opvoering van
King Lear in 1962. Op deze produktie schijnen zowel Brechts episch toneel als
existentialistische invloeden ingewerkt te hebben. Het decor bestond slechts uit
vaalwitte doeken, waartegen een aantal metalen, abstracte voorwerpen geplaatst
werden. Paul Scofield (Lear) verscheen als een arrogante figuur; later, gehuld in
een leren mantel en laarzen, leek hij een ruwe, oude schipper die de kosmische
24
wetten tart, terwijl zijn schip, zonder bemanning, de ondergang tegemoet gaat .
Brooks bedoeling was duidelijk: hij wilde niet zonder meer aanvaarden dat Lear het
bij het rechte eind heeft; hij wilde, zoals Brecht, het oordeel overlaten aan de
toeschouwer. Hij streefde morele objectiviteit na. Maar of hij die ook bereikte? Zoals
Jan Kott stelde Brook ook de ‘Dover-cliff scene’, gezien als een grotesk spel over
leven en dood, centraal in zijn interpretatie. Hij zag het stuk
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‘through an existentialist microscope.... and intended to convey his belief that Lear
25
is not a play about redemption but despair’ . Hij bracht belangrijke coupures aan
in de tekst; o.m. liet hij Edmunds berouwvolle woorden in V, 3 weg. Op die manier
drong de regisseur zijn eigen interpretatie op en kan men nog moeilijk spreken van
morele objectiviteit.
De basisideeën van Brooks produktie vinden we ook terug in de uitstekende versie
die Walter Tillemans begin 1969 in de Antwerpse K.N.S. bracht. Ook hier werd
gebruik gemaakt van ruwe kostuums; de scène gaf de indruk van een lege ruimte.
Het absurde van de Dover-cliff scène werd beklemtoond en de storm op de heide
was indrukwekkend. Zoals V.R. in De Nieuwe opmerkte, plaatste Tillemans deze
scènes in een soort maanlandschap: als ruimtevaarders die uit hun baan gedreven
zijn, wentelden de personages in het luchtledige.
Reeds eerder trouwens, in 1967, ensceneerde Tillemans op een boeiende,
eigentijdse wijze, Shakespeares Coriolanus. Zoals Brecht en Kott beklemtoonde hij
in plaats van de persoonlijke tragedie van het hoofdpersonage (die hij overigens
niet uitsloot) veeleer de strijd tussen plebejers en patriciërs.
Een niet erg opgemerkte produktie, die niettemin op treffende wijze gestalte gaf
aan hedendaagse inzichten zoals die bijvoorbeeld door John Wain werden
uiteengezet, was Jonathan Miller's versie van The Tempest, die in de zomer van
1970 liep in het Londense Mermaid Theatre. De overheersende idee was duidelijk:
Prospero heeft zich de macht van de kolonist toegemeten, en vooraleer hij kan
terugkeren naar zijn eigen beschaafde gemeenschap, moet hij zijn onrechtmatig
toegeëigend gezag afstaan. Graham Crowden speelde Prospero inderdaad enigszins
als een koloniaal machthebber. Door de rol van Ariel aan een kleurling (Norman
Beaton) toe te vertrouwen en van Caliban een volledig onderdrukte primitieve
inboorling te maken, liet Miller niet de minste twijfel bestaan omtrent zijn bedoelingen.
Vele ‘eigentijdse’ interpretaties vormen een bijdrage tot een dieper begrip van
Shakespeare. Dikwijls kunnen zij het werk nieuw leven schenken voor een
hedendaags publiek. Al te vaak echter - en dit hebben we hier enkele keren laten
verstaan - vertrekken zij vanuit een bepaalde visie, die Shakespeare dan wordt
opgelegd. Zijn wereldbeeld wordt dan verschrompeld, in een existentialistisch,
marxistisch of ander keurslijf gewrongen. Accentverschuivingen daarentegen die
het oorspronkelijke werk respecteren, kunnen onze kennis en appreciatie van
Shakespeare slechts verrijken.
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Terzijde
Het levenswerk van Knuvelder en zijn motto
K. Fens
Dr. G.P.M. Knuvelder gaf het ‘Woord vooraf’ bij de vijfde druk van zijn Handboek
1
tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde dit motto mee: ‘er is geen einde
aan het maken van vele boeken’. Hij vond het aan het slot van het boek Prediker.
Je zou er de strenge man die zich Qohelet noemde en de auteur is van het kleine
geschrift dat Prediker is, bijna van verdenken eigen beknoptheid te versluieren in
veroordeling van de veelschrijverij van anderen. Het motto laat zich op Knuvelders
eigen werkzaamheden betrekken, al zal de auteur het niet bedoeld hebben. Zijn
Handboek, waarvan het eerste deel in eerste druk verscheen aan het einde van de
veertiger jaren, is in dubbele zin zijn levenswerk geworden: het beste en
omvangrijkste dat hij schreef, maar ook een boek dat hem zijn verdere leven heeft
gebonden. Toen in 1956 de tweede druk begon te verschijnen, bleek die, met name
voor het derde deel, sterk herzien te zijn. De derde en vierde druk verschenen
ongewijzigd en het leek erop dat ‘Prediker’ in Knuvelders werkzaamheden geen
gelijk zou krijgen. Maar nu bij het verschijnen van de vijfde druk blijken de
bewonderenswaardige hardnekkigheid en de vakliefde van de auteur: wat men,
gezien zijn leeftijd (met welke opmerking ik hem niet tot ouderdom wil veroordelen,
maar rust in zijn leven zou willen veronderstellen) moeilijk verwacht had: hij heeft
zijn Handboek voor de nieuwe druk zo grondig herzien, dat van de nu verschenen
twee delen een groot gedeelte werd herschreven en aanzienlijk uitgebreid. Wie
alleen het herschrijven en uitbreiden ziet, hem ontgaat het omvangrijkste deel van
het werk. En daarmee kom ik op de vermoedelijk door Knuvelder bedoelde betekenis
van Qohelets woorden.
Sinds het verschijnen der eerste druk van Knuvelders Handboek heeft de
literatuurwetenschap zich enorm ontwikkeld. Met alle gevolgen, ook voor de literaire
geschiedschrijving. Uit afzonderlijke publikaties is gebleken, dat Knuvelder die
ontwikkeling is blijven volgen. De resultaten ervan zijn in de jongste druk van het
Handboek duidelijk te merken, al is de auteur er - uiteraard - niet in geslaagd zijn
hele werk om te gooien: het zou bij een toch al ongelooflijke prestatie als dit
eenmanswerk een onmogelijkheid zijn. Meer dan in vroegere drukken krijgt de
Nederlandse literatuur nu een

1
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internationale omkadering. Die omlijsting eiste het lezen van vele boeken. Maar dat
is nog lang niet alles. Ook op een toch zo beperkt terrein als dat van de Nederlandse
literatuur komt er geen einde aan het verschijnen van vele boeken en artikelen. De
auteur van een compilatiewerk dat een eenpersoonsliteratuurgeschiedenis
noodzakelijkerwijs is (tenzij men essayistisch te werk gaat als David Daiches in zijn
eigenzinnige maar zeer boeiende A Critical History of English Literature) moet dat
vele verwerken en het daarvoor grondig lezen. En Knuvelder heeft dat vele misschien niet zonder enige wanhoop, want in die zin laat zich het motto ook
interpreteren - gelezen en in de tekst van zijn Handboek opgenomen. Bewondering
wordt soms uitgelegd als een sublimatie van jaloezie - nu dan wil ik hier graag
bewonderen. (Wie een volledig beeld wil krijgen van het vele dat op het gebied van
taal- en literatuurwetenschap wordt geschreven, kan terecht bij de onlangs
verschenen Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap, een
bewonderenswaardig naslagwerk door instanties in noord en zuid samengesteld.
De nu uitgekomen eerste jaargang beslaat 1970).
De twee tot op heden verschenen delen van de vijfde druk van het Handboek
tellen samen bijna twaalfhonderd pagina's. En wie de twee delen legt naast die over
dezelfde periode van de vorige druk, kan vaststellen dat in feite een heel nieuw
boek is ontstaan. Men kan dat al aan een enkele passage geëllustreerd zien: de
behandeling van de lyriek van Bredero bijvoorbeeld. Met name de studie van
Keersmaekers heeft een aantal verzen uit het biografische naar het zuiver dichterlijke
gehaald: de tekst blijkt geen verslag van persoonlijke ervaringen. Keersmaekers'
studie komt uitvoerig ter sprake, maar de invloed ervan is een halve bladzijde tevoren
al merkbaar: sprak Knuvelder vroeger over ‘hij’, daarmee de in het gedicht sprekende
figuur en de mens Bredero vereenzelvigend, nu heeft hij het over de ‘ik’ van het
gedicht. Waarover ik me dan in dat gedeelte over Bredero weer verwonder, is dat
Knuvelder blijft verwijzen naar Costers karakteristiek van Boeren-gezelschap als
zijnde voortreffelijk: juist die impressionistische behandeling van een gedicht, die
in feite meer over Costers voelen en kunst van navertellen zegt dan over het gedicht,
past niet meer in de benaderingswijze die Knuvelder nu in zijn Handboek toepast.
Een ander voorbeeld uit het tweede deel: het stuk over Vondel is van een artikel,
kan men zeggen, in de vroegere drukken, uitgegroeid tot een klein boekje, waarvan
vooral de laatste paragrafen, waarin vanuit moderne literatuur-theoretische
opvattingen wordt geschreven, van heel groot belang zijn, en uitzicht openen op
weer vele nieuwe boeken.... Want de kolossale hoeveelheid Vondel-literatuur ten
spijt, naar de nieuwe eisen moet er aan zijn werk nog heel veel onderzocht worden.
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Dit Handboek is een studieboek en haast elke pagina staat op een basis van veel
geraadpleegde literatuur. Misschien mag men daarom aan de wijze van schrijven
niet al te persoonlijke eisen stellen. Knuvelder is voortdurend aanwezig, maar toch
meer met zijn kennis dan met zijn pen. Wie zijn Handboek leest, zal zelden door
een formulering gepakt, geprikkeld of gestoken worden. Op het negende deel dat
Van Duinkerken jaren geleden schreef voor de onvoltooide Geschiedenis van de
letterkunde der Nederlanden zijn heel wat aanmerkingen te maken; ze zijn ook
gemaakt. Wat hij aan informatie geeft, doet echt niet onder voor wat Knuvelder
verstrekt in het vierde deel van zijn Handboek. Maar in Van Duinkerkens boek
lezend, blijf je geboeid mede door de uiterst compacte stijl waarin het geschreven
is. Als schrijf-stuk is aan dit boek te weinig aandacht besteed. Knuvelder boeit niet
of nauwelijks door zijn stijl, die wat vlak is en soms een beetje hinderlijk door
gemeenplaatsen. Ik ben me ervan bewust, met dit te schrijven, een bijna niet
gerechtvaardigd verwijt uit te spreken: wat wil men bij een dergelijke omvang en
zodanige opzet. Maar toch.... Als ik bijvoorbeeld op bladzijde 392 van het tweede
deel het volgende lees: ‘Op tien augustus 1668 kreeg Vondel ontslag aan de bank
van lening; hij werd eervol ontslagen met “levenslang” behoud van zijn volle
bezoldiging. Op deze wijze eerde de stedelijke overheid van Amsterdam haar grote
zoon. Dit ontslag betekende geenszins een “odium cum dignitate”’, als ik dat lees,
word ik, althans door de taal, wat vermoeid. Van de andere kant ontkomt Knuvelder
met zijn wijze van schrijven aan het gevaar dat de waarheid verdwijnt achter een
rake of geestdriftige formulering en de stylist het wint van de historicus.
Het spel is al vaak gespeeld: vertalingen vergelijken. Ik weet niet waar Knuvelder
zijn regel uit Prediker aan ontleende. Had hij andere vertalingen gebruikt, dan was
de tekst als motto veel minder bruikbaar geweest, geloof ik. Ik laat hier enkele
vertalingen volgen. De Bible de Jérusalem: ‘faire des livres est un travail sans fin’.
Dat is geen verwoording van vermoeidheid door de hoeveelheid, maar zou
geënterpreteerd kunnen worden op wat moderne wijze: een boek is nooit af; alle
schrijven is een benaderen. De vertaling in de Bibliothèque de la Pléiade komt iets
dichter bij Knuvelders versie: ‘faire des livres en grand nombre serait sans fin’. Heel
radicaal zijn Pius Drijvers en Pé Hawinkels die ervan maken: ‘boeken volschrijven
is onbegonnen werk’. Als je hier diep over nadenkt, wordt het steeds duisterder; de
moeilijkheid lijkt verlegd naar het begin: je kunt veel beter helemaal niet schrijven.
Zo zwart ziet de auteur van Prediker het ook weer niet. De oude
Petrus-Canisiusvertaling ontkleurt de mededeling door ze in direct verband te
brengen met de erop volgende zin: ‘Men kan boeken schrijven

Streven. Jaargang 25

67
zonder eind, maar veel studeren vermoeit het vlees’. De waarschuwing geldt hier
meer het voorwerk dan het schrijven zelf. De New English Bible vergroot het raadsel;
zijn vertaling laat zich zeer positief interpreteren; er lijkt het omgekeerde te staan
van alle andere vertalingen, met nog dit verschil dat de betrokkene hier niet de
schrijver maar de lezer is: ‘the use of books is endless’. Veel lezen dus maar. Ronald
Knox staat weer meer in de traditie met zijn: ‘The writing of books is an endless
matter’. De Vulgaat tenslotte benadert de door Knuvelder gebruikte vertaling het
meest: ‘Faciendi plures libros mullius est finis’. Maar als je de bovengegeven
interpretaties vergeet, staat er in het motto bij Knuvelder in feite een waarheid als
een koe: aan het schrijven van vele boeken kan nooit een einde komen. Er is geen
einde aan het rijden van vele fietstochten.
Wie modern wil, kan ook nog deze vertaling leveren: de boekenproduktie wordt
steeds groter. Dat betekent voor de consument, de lezer: er komt geen einde aan
het vergeten van vele boeken. En dat in twee betekenissen: je laat gedwongen heel
veel ongelezen. Dat kan verontrustend zijn. Erger is: vast te stellen van hoeveel
gelezen boeken je bijna alles vergeten bent, behalve een enkele zin of een steeds
vager wordende indruk. Nog erger is het wellicht vast te moeten stellen hoe weinige
van die bijna vergeten boeken je zou willen herlezen. Ik geloof dat ieder op een
bepaalde leeftijd zijn boekenbezit rigoureus moet uitkammen en alleen die boeken
bewaren die naar zijn inzicht het herlezen waard zijn. En dat zijn er werkelijk niet
zo verschrikkelijk veel, tenzij men een kast met alleen maar meesterwerken heeft.
Wat mij intrigeert is: hoe komt het dat het ene boek in je hersens nagenoeg spoorloos
verdwijnt en een ander, om het zo maar te zeggen, beslag weet te leggen op een
aantal cellen. Met kwaliteit alleen kom je er bij de beantwoording van die vraag niet.
Bij lezen denk je vaak: dat zal ik nooit vergeten; jaren later is er geen herinnering
meer. Toch zeg ik het maar. Van een onlangs in Engeland herdrukt boek, de uit
1938 daterende biografie Héloëse van Enid McLeod, zal ik behalve de knapheid
van het boek - de historische gegevens zijn niet zo talrijk, maar het is
bewonderenswaardig hoe de schrijfster met die gegevens het beeld van deze grote
minnares weet op te roepen - en de liefdesbrieven van Héloëse - hierin betrap je
de tweezijdigheid van een eeuw, want, met enige veranderingen, zouden deze
brieven zich als puur mystieke ontboezemingen laten lezen - nooit vergeten een
heel kleine passage aan het slot van het levensverhaal, een brokje ware legende
zonder weerga. Een indrukwekkender apotheose van deze biografie, die de
geschiedenis van een grote liefde is, is niet denkbaar. Uit wat zij noemt de Chronicle
of St. Martin of Tours citeert de schrijfster het volgende (Abelard stierf lang vóór
Héloïse; hij werd in het

Streven. Jaargang 25

68
klooster waarvan zij abdis was, begraven. Zij na haar dood naast hem): ‘Toen zij
op haar sterfbed lag, verordende zij dat, wanneer zij dood was, zij in het graf van
haar echtgenoot zou gelegd worden. En toen haar dode lichaam naast de open
graftombe werd gebracht, strekte haar echtgenoot, die lang tevoren gestorven was,
zijn armen uit om haar te ontvangen, omhelsde haar en sloot zijn armen vast om
haar heen’.
Tegen de kracht van de leugen van deze legende kan geen historische waarheid
op. Deze passage zegt over de verhouding van Héloïse tot Abelard alles en dat
alles onovertrefbaar. Zo'n stukje proza kan je even duidelijk maken waarom je
literatuur leest. (Het boek van Enid McLeod verscheen bij Chatto and Windus te
London. Het is gezien ook het enorme wetenschappelijke werk dat eraan ten
grondslag ligt, een standaardwerk, zoals J.G. Sikes dat in 1932 over Abelard
publiceerde, een nu onvindbaar geworden boek dat eveneens een herdruk ten volle
verdient).
Vroeger is hier geschreven over de fraaie Engelse uitgave van de Très Riches
Heures du Duc de Berry. Mijn bezwaar tegen het boek was, dat men bij de herdruk
het volle gewicht aan de onovertroffen platen had gegeven; het boek kwam als
getijdenboek niet tot zijn recht. Hetzelfde bezwaar kan aangevoerd worden tegen
de uitgave van ‘Een getijdenboek voor Engelbert van Nassau’, gemaakt door de
2
anonymus die men ‘De meester van Maria van Bourgondië’ noemt. De
Nederlandstalige editie van deze door J.G. Alexander ingeleide en toegelichte
uitgave verscheen bij Het Spectrum te Utrecht. Ook hier krijgen de miniaturen alle
licht. Zo'n uitgave is in feite een platenbloemlezing. Het raffinement van de
gebroeders Van Limburg bereikt de anonieme meester nergens. Zijn miniaturen zijn
veel simpeler, maar daardoor misschien ook treffender: de platen zijn aandoenlijker,
vromer dan de meesterwerken die de Hertog van Berry liet maken. Dat er,
kunsthistorisch gezien, heel veel oorspronkelijks en in zijn tijd gezien ook veel
raffinement in het getijdenboek zit, laat de inleider duidelijk zien. Ik heb dat gelezen,
maar zal het wel weer met zijn vele details vergeten. Moeilijk te vergeten lijkt een
miniatuur die Maria laat zien op weg naar Elisabeth: een tederder plaat ken ik niet.
Zij heeft de grootheid van alle kunst, die ik het best kan omschrijven met de woorden
van Prediker, die ik nu maar helemaal naar eigen inzicht en geheel buiten zijn
bedoelingen interpreteer, naar de vertaling van Drijvers-Hawinkels: ‘En iets, waarvan
de mensen zeggen: “Dit is iets nieuws”, was al oud in de eeuwen van weleer’. Iets
dat groot is maakt de indruk niet gemaakt te zijn, maar er altijd geweest te zijn.
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Politiek Overzicht
Veranderende wereldsituatie
De president van de Verenigde Staten, Nixon, heeft de laatste maanden gebruikt
om twee opzienbarende veranderingen aan te brengen in de verhouding tussen zijn
land en de rest van de wereld.
De eerste betreft zijn mededeling op 15 juli, dat hij in het voorjaar van 1972 een
bezoek zal brengen aan Peking en zal confereren met de Chinese leiders. Hoewel
er reeds eerder tekenen waren van enige verbetering tussen Washington en Peking
- pingpong diplomatie - had niemand meer dan gewone aandacht besteed aan de
Zuidoostaziatische reis van de persoonlijke adviseur van de president voor nationale
veiligheid, Kissinger. Toch werd juist op deze reis de wereldpers om de tuin geleid,
want van een voorgewende ziekte maakte Kissinger gebruik om in diep geheim een
bezoek aan Peking te brengen - mogelijk reeds voorbereid door de Roemeense
partijleider Ceausescu tijdens diens visite aan Peking - en na enkele urenlange
besprekingen terug te keren met de Chinese uitnodiging aan Nixon.
De president was verstandig genoeg om te waarschuwen tegen al te groot
optimisme over de resultaten van de komende besprekingen; ook wenste hij niets
te zeggen over de onderwerpen die Kissinger met Tsjoe En-lai had behandeld, maar
het is duidelijk, dat Zuid-Vietnam, Formosa en de toelating van Peking tot de
Verenigde Naties op de agenda moeten hebben gestaan.
Eigenlijk hebben wij daarmee ook die kwesties genoemd die voorbarig optimisme
moeten afremmen. Peking heeft wel interesse in toelating tot de Verenigde Naties,
maar het wil tot nu toe absoluut niets weten van een twee-China-politiek zoals die
in Washington en elders naar voren wordt geschoven; het eist Tsjiang Kai Tsjeks
zetel in de Veiligheidsraad op en de uitstoting van Taiwan uit de organisatie.
Het is aannemelijk, dat Nixon hoopt dat Peking invloed zal kunnen uitoefenen op
Hanoi om de Verenigde Staten de mogelijkheid te verschaffen zich op een zo eervol
mogelijke manier uit Vietnam terug te trekken; het is ook best mogelijk, dat Mao er
prijs op stelt dat er een einde komt aan de Vietnamese oorlog. Het is echter de
vraag of China in staat is om Hanoi zover te krijgen; het ligt voor de hand dat Hanoi
- steeds sterk nationalistisch georiënteerd en ook vroeger reeds Moskou tegen
Peking uitspelend - nu meer naar Moskou gaat overhellen en dit zal zich deze kans
om het Chinese prestige te ondermijnen niet zo maar laten ontnemen.
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Daarmee zijn wij al aangeland bij de reactie van de diverse mogendheden op het
aangekondigde bezoek. Schrik en beperkte woede op Formosa; weinig enthousiasme
in Tokio, waar men evenmin als elders op de hoogte was van de Amerikaanse
plannen en zich als trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten in de steek gelaten
voelde; niet gemeende instemming in Saigon; duidelijke goedkeuring in diverse
Westerse landen. En Moskou?
Nixon verklaarde uitdrukkelijk dat zijn China-politiek niet ging ten koste van oude
vrienden (Formosa) en niet gericht was tegen enige andere natie (Rusland). Maar
hoe ziet Brezjnev dit? Alle al dan niet oprechte pogingen om de meningsverschillen
tussen Moskou en Peking bij te leggen hebben geen resultaat gehad. Beide partijen
spreken daar over grensgeschillen en verwijten elkaar afwijkingen van de zuivere
leer, maar het gaat eigenlijk over de hegemonie in de Aziatische communistische
wereld en uiteindelijk in het wereldcommunisme. En al wordt het verwijt van Mao
aan Moskou dat het laatste heult met het Amerikaanse imperialisme, door de
contacten van Peking met Washington wat vreemd en mogelijk voor Mao minder
bruikbaar, Mao houdt er in elk geval een vergroting van zijn prestige in de wereld
aan over. En hieraan kan de Sovjet-Unie niet zonder meer voorbijgaan, te meer
daar ook in andere voor Rusland belangrijke gebieden de Chinese invloed groter
wordt. In dit verband wijzen wij naar Zuid-Oost-Azië, waar Peking reeds lang steun
verleent aan Pakistan en waar nu na het hardhandig onderdrukken van de pogingen
van sjeik Moejiboer Rahman om een onafhankelijk Bengalen te stichten de
mogelijkheid van een conflict tussen Pakistan en India levensgroot is geworden
tengevolge van de guerilla-activiteiten van de Bengaalse vrijheidsstrijders en de
voor India niet te verwerken stroom van Bengaalse vluchtelingen als gevolg van het
meer dan hardhandige optreden van de Pakistaanse troepen. De situatie waarin
Rusland zoals in Tasjkent in 1966 bemiddelend tussen beide kon komen, is verleden
tijd, maar Moskou voelt er toch weinig voor om het terrein geheel aan Peking over
te laten en sloot daarom met India een niet-aanvalsverdrag, waarin beide partijen
elkaar tevens hulp beloofden tegen een agressor. Ook elders verliest Rusland aan
invloed; Egypte gaat steeds meer een eigen weg en spreekt herhaaldelijk over de
noodzaak geweld tegen Israël te gebruiken, hetgeen niet strookt met de opvattingen
van de Egyptische wapenleveranciers in Moskou; in Soedan wist Numeiry een
aanvankelijk geslaagde revolutie tegen zijn bewind toch nog met Egyptische en
Lybische hulp de kop in te drukken, waarna hij een hevige jacht op de communisten,
aan wie hij de revolutionaire poging verweet, begon, hetgeen leidde tot een
verslechtering van de verstandhouding met Moskou. Het ontstaan van een federatie
tussen Egypte, Libië en Syrië met de al aangekondigde toetreding van Soedan is
voor Moskou al evenmin aangenaam, daar strijd tegen Israël het voornaamste punt
van overeenstemming is, en het is mogelijk dat er toch waarheid zit in de geruchten
over zeer geheim gehouden contacten tussen Rusland en Israël, omdat Moskou er
veel aan gelegen is niet in een groot conflict verzeild te raken. Overigens moeten
wij natuurlijk afwachten hoelang de nieuwe federatie tussen deze Arabische staten
het zal uithouden.
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Een versterking van de Chinese invloed is ook merkbaar op de Balkan; Albanië was
reeds lang pro communistisch-China; Ceausescu van Roemenië zocht ook reeds
enkele jaren geleden contact met Peking om sterker te staan in zijn pogingen om
zich onafhankelijker op te stellen tegenover Rusland, terwijl de laatste tijd ook de
president van Joego-Slavië meer toenadering zoekt. Beiden hebben hiervoor
grondige redenen; beiden zijn bevreesd dat Moskou zich op een voor hem geschikt
ogenblik zal beroepen op de Brezjnev-leer van beperkte souvereiniteit van de landen
in de communistische wereld. Om Rusland de gelegenheid te ontnemen ideologische
afwijkingen in Roemenië als voorwendsel voor een ingrijpen te gebruiken ging
Ceausescu er toe over in zijn land harder op te treden tegen bourgeois-invloeden
om zo de zuiverheid van de communistische leer te bewaren. Deze houding en de
mogelijkheid dat Ceausescu als intermediair tussen Washington en Peking optrad,
irriteerde Moskou toch zo hevig, dat Boekarest niet werd uitgenodigd voor
topbesprekingen op de Krim. Mogelijk wacht Rusland een geschikter ogenblik om
in te grijpen af. Dit zou kunnen komen als in Joego-Slavië Tito overlijdt. De
maarschalk is 79 jaar en maakt zich ernstige zorgen over het voortbestaan van zijn
land als de band die hij wist te handhaven tussen de zes republieken en twee
autonome provincies, wegvalt. Hij probeert de gevaren te bezweren door een nieuw
leidinggevend orgaan in te stellen van 22 uit de verschillende delen van het land
afkomstige leden onder Tito zelf als gekozen voorzitter en door grotere autonomie
te verlenen aan de verschillende onderdelen. Dit zou op zichzelf al moeilijkheden
genoeg opleveren en deze worden nog groter door de verslechterende economische
situatie van het land.
Over een eventueel optreden van Rusland valt natuurlijk weinig te zeggen; angst
voor te grote invloed van China kan zowel leiden tot militair ingrijpen als de
Sovjet-Unie hiervan doen afzien; angst voor een in Joego-Slavië te voeren
guerilla-oorlog - vooropgezet dat de onderlinge saamhorigheid in het land bewaard
blijft - kan ook van invloed zijn op Moskou's beslissing.
Het is aannemelijk dat de positie waarin Moskou zich bevindt, ook zijn weerslag
heeft op de Russische houding tegenover het Westen. Het stelt steeds groter prijs
op verbetering van de verstandhouding met de Verenigde Staten en de daarmee
verbonden landen. Vandaar een soepeler houding in de SALT-besprekingen, die
in diep geheim voortgaan, maar waarvan gezegd wordt dat er nog dit jaar een
akkoord tot stand zou komen. Zijn dit mogelijk vrome wensen, realiteit is het pas
gesloten vier-mogendhedenakkoord over de status van West-Berlijn, waardoor een
einde kwam aan een kwestie die gedurende de laatste 25 jaren herhaaldelijk
aanleiding gaf tot ernstige spanningen. In Westelijke kringen is men over het
algemeen tevreden; Rusland waarborgt het ongehinderd verkeer naar en van de
stad en belooft verbetering van de verbindingen tussen het oostelijk en het westelijk
deel, dat geen constitutioneel deel van de Bondsrepubliek is en niet door Bonn
wordt geregeerd, daarmee echter wel speciale binding heeft. Voor de DDR is de
overeenkomst moeilijk te accepteren - al heeft zij er een zekere officiële erkenning
aan overgehouden - maar het Russische verlangen naar ratificatie van het verdrag
van de Sovjet-Unie met de
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BRD en dat tussen Warschau en Bonn heeft de doorslag gegeven. Onderlinge
besprekingen tussen beide Duitse landen moeten nog veel moeilijkheden uit de
weg ruimen, maar mogelijk zal ook hier Moskou zijn invloed doen gelden om een
goed resultaat te bereiken. De Sovjet-Unie wenst nu eenmaal het klimaat te
verbeteren voor haar reeds lang geleden voorgestelde Europese
veiligheidsconferentie; het kan zich dan gedekt voelen aan zijn Westgrens en meer
aandacht aan het Oosten wijden. Ook aan het Zuid-Westen?

Dollar in gevaar
Nixon hoopt met zijn gewijzigde China-politiek natuurlijk de kans op een spoedig
einde van de oorlog in Vietnam te vergroten; als hij hierin slaagt, zouden zijn kansen
op een tweede ambtstermijn stijgen. Maar hij weet ook, dat voor de Amerikaanse
kiezer de binnenlandse ontwikkeling zwaarder telt dan de buitenlandse. Hij ontdekte
plotseling dat er iets gedaan moest worden aan de zeer ongunstige betalings- en
handelsbalans en aan de zware speculatie tegen de dollar. Tot nu toe was hij steeds
een groot voorstander van een vrije economie, maar de voortdurend verslechterende
toestand kwam hem te staan op ernstig verlies aan populariteit. Vandaar dat hij nu
een tegenovergesteld stadpunt gaat innemen en juist die maatregelen neemt die
hij in voorgaande jaren steeds openlijk heeft verworpen.
Zelf noemde hij zijn maatregelen de belangrijkste sedert 40 jaren, daarmee
verwijzend naar de New Deal van de democraat Roosevelt. Hij zette plotseling de
inwisselbaarheid van de dollar tegen goud stop om de rust in de internationale
monetaire wereld te herstellen, kondigde een loon- en prijsstop aan voor 90 dagen,
verhoogde met enkele uitzonderingen de invoerrechten met 10% en besnoeide de
federale uitgaven en de buitenlandse hulp om zo de werkloosheid te verminderen
en de economie te stimuleren. Eigenlijk nam hij hiermee een belangrijk deel van
het economische plan van de Democraten over en als hij succes heeft, ontkracht
hij de oppositie en kan tot op zekere hoogte haar winst opstrijken.
Zijn beslissing om de dollar niet meer tegen goud in te wisselen heeft echter
gevolgen voor het internationaal betalingsverkeer, dat sedert de overeenkomst van
Bretton Woods in 1944 berust op de dollar en komt in feite neer op een devaluatie
van deze munteenheid. Daar Nixon de schijn van onaantastbaarheid van deze munt
wil ophouden, acht hij het beter dat andere munteenheden revalueren. Deze
maatregel en de verhoging van de invoerrechten hebben ernstige gevolgen voor
het handelsverkeer en roepen reminiscenties op aan de dertiger jaren, toen
tengevolge van soortgelijke maatregelen de wereld verdeeld raakte in economische
blokken, waardoor de internationale handel praktisch stil kwam te liggen, hetgeen
weer leidde tot een economisch imperialisme. Speciaal de export van Duitsland en
Japan wordt ernstig bedreigd en dit heeft weer gevolgen voor talrijke andere landen,
om van die voor talrijke ontwikkelingsgebieden - Latijns-Amerika - maar niet te
spreken. Nixons maatregelen
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roepen tegenmaatregelen op en noch een handelsoorlog noch het ontbreken van
min of meer vaste wisselkoersen zijn zaken waar de geheel wereld mee gediend
is.
De diverse landen zouden gezamenlijk naar een oplossing voor de monetaire
problemen moeten zoeken, maar daarvoor is samenwerking nodig en deze ontbrak
niet alleen op de vergadering van de EEG-landen in Brussel, waar men het niet
eens kon worden over positieve voorstellen om de moeilijkheden te lijf te gaan.
En wat te verwachten van Japan? Tokio werd drie minuten voor de officiële
mededeling van het bezoek van Nixon aan Peking ingelicht en voelde zich daardoor
miskend; nu werd het tien minuten van te voren meegedeeld, m.a.w. zonder ook
maar enigszins in staat te zijn geweest mee te denken over een maatregel die toch
uiterst belangrijk is voor de Japanse belangen.
Maar als Nixon zijn persoonlijke economische adviseurs van vandaag op morgen
volkomen in de steek laat, wat kan dan een verre bondgenoot tegen Peking
verwachten, zeker als hij mogelijk overbodig wordt?
10-9-'71
J. Oomes

België

De Belgen zijn arrangeurs
Vakantie geeft je de gelegenheid de zaken eens van op afstand te bekijken. In
september terugkijkend op het afgelopen seizoen, kom je dan gemakkelijk tot de
conclusie: de Belgen zijn arrangeurs. Zij weten de boel zo te regelen, dat alles goed
blijft draaien, maar hoe dat gebeurt is niet zo duidelijk en waar het uiteindelijk allemaal
naartoe moet, nog veel minder. De Belgische politiek is in feite niets anders dan
één groot arrangement. Na elke onderhandeling kun je een compromis verwachten
waarin nog nauwelijks enige resten van het oorspronkelijk opzet zijn te bespeuren.
Zo was de grondwetsherziening zonder twijfel opgevat als een grootse hervorming
van de Belgische Staat. Maar om die erdoor te kunnen krijgen moest er links en
rechts en in het midden zoveel onderhandeld worden, dat ‘het cultureel federalisme,
het economisch regionalisme, en het politiek unitarisme’ een compositie is geworden
waarvan praktisch niemand nog een jota begrijpt. Wie daar een drama van maakt,
heeft niets begrepen van de mentaliteit der dierbare Belgen. Zij geven een aparte
plaats aan al dat officiële gedoe. Leven en institutionalisering houden zij gescheiden.
Juist dat stelt hen in staat alles te laten marcheren zonder dat er ook maar iets echt
geregeld is.
Midden augustus werden wij nog eens verrast door het Koninklijk Besluit dat de
leden van de Gewestelijke Economische Raad (GER) voor Vlaanderen benoemt.
Alle partijen vonden er de horde van de oude getrouwe vrienden in terug, die in een
oneindige litanie van dergelijke raden zetelen. Van de meesten
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van hen was tot op dat ogenblik volkomen onbekend dat ze genoeg van economie
afwisten om er raad in te kunnen geven. En dan stel je je de vraag: hoe kan dat nu
marcheren? Maar dat is een verkeerde redenering. Die raad zelf hoeft helemaal
niet te marcheren. Hij wordt opgericht als een soort reservaat, waar in volkomen
apartheid allerlei politieke en andere strubbelingen uitgeleefd kunnen worden; dan
kan ondertussen het economische leven rustig zijn eigen gang gaan.
Elke politieke of sociale crisis wordt opgelost door een nieuwe reeks raden te
voegen bij de massa die we er al hebben. Maar zij vormen het geheim van onze
goede gang van zaken. In een klein land als België lopen alle mensen die iets te
vertellen hebben, elkaar regelmatig tegen het lijf. Dus worden er raden gecreëerd
- die officieel een ander doel hebben - waar de prominenten al hun frustraties kwijt
kunnen (een raad per frustratie) en waar ze ruimschoots de gelegenheid hebben
elkaar de huid vol te schelden. Na de vergadering kunnen zij dan met opgelucht
gemoed aan het werk gaan, terwijl alle beslissingen in één enkel comité genomen
kunnen worden, waar regering en sociale partners, al volkomen afgereageerd, elkaar
kunnen ontmoeten.
Wanneer komt het moment dat de Belgen zelf uit het netwerk van hun raden niet
meer wijs raken? Er komen er immers altijd maar bij, er worden er nooit afgeschaft.
Nemen we bijvoorbeeld ‘indeling van België in gewesten’ (107 quater). Dit artikel
van de grondwet moet nog volledig worden uitgewerkt, maar ondertussen wordt al,
ingevolge een andere wet, een volledige structuur van economische regionalisatie
met GERs en GOMs (gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen) uitgebouwd. Er
is echter geen gevaar voor verwarring. Elke raad is er immers gekomen om zijn
eigen specifieke reden. Over het algemeen vervaagt het officiële doel dat bij de
oprichting voorzat, vrij vlug. Vanaf dat ogenblik is de bestaansreden van de raad
definitief aanvaard.
Zo is de algemene hoofdbekommernis bij de oprichting van GERs en GOMs niet
een democratische economische besluitvorming mogelijk te maken, maar simpelweg
de BSP tevreden te stellen die hierover enkele congresbesluiten had. Nu kan de
regering tenminste doorwerken met (voorlopig) tevreden socialisten. We kregen er
ook een planbureau en een Dienst voor Nijverheidsbevordering bij. Nu komen er
zonder twijfel flinke economische plannen, maar wie ze zal uitvoeren, is niet voorzien.
Dat hoeft ook niet. Socialisten plannen graag. Dus laat men hen doen, maar de
industriëlen plannen hun eigen weg, en zo is iedereen tevreden. We hebben nog
niemand ontmoet die gelooft in een nationale dienst waarvan de talloze ambtenaren
de privé-nijverheid een nieuw dynamisme en één geniale inspiratie zullen geven.
Maar naar verluidt heeft één van de regeringspartijen een onbedwingbare lust om
benoemingen te doen, en daar is die dienst goed voor.
Ondertussen ploegen de Belgen voort. Allemaal wat ‘liberaal’, dat wil zeggen
individualistisch. Ieder wil ‘zijn eigen plan trekken’, en heeft een broertje dood aan
plannen die anderen voor hem maken. Een voorbeeldje daarvan vonden we bij
dokter Wynen, die op 4 september op de stichtingsvergadering van het Belgisch
Verbond der Syndikale Artsenkamers een toespraak hield over de
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houding van de arts tegenover de maatschappij. Hij verklaarde, echt waar: ‘In feite
komt een gezondheidsbeleid er op neer in koelen bloede te beslissen wie mag leven
en wie moet sterven’. Hij was niet bereid die ‘tragische optie’ te nemen. Ten minste
niet samen met anderen. Wel individueel.
Een ander hoofdthema in het Belgische arrangeren komt voort uit het feit dat we
met vele soorten volk moeten samenleven. Er zijn Vlamingen, Walen, Duitstaligen
en mensen uit de Brusselse caleidoscoop. We kennen klerikale en antiklerikale
stromingen, gelovige christenen en christenen die alleen nog maar hopen, religieuze
socialisten en socialistische godsdiensthaters. Er zijn zelfs nog vreemdelingen in
het land, in bepaalde gemeenten zelfs tot 30% van de bevolking. Om dit allegaartje
in een klein land zoet bijeen te bundelen, is een vernuftig systeem uitgevonden van
grendels, pariteiten, speciale meerderheden, evenredige vertegenwoordigingen en
alarmprocedures, zodat niemand - de vreemdelingen tellen niet mee - ook maar
enigszins geminoriseerd zou worden. Dit te realiseren is een heel belangrijke
bezigheid van de politieke onderhandelaars en ook bij de grondwetsherziening zijn
heel spannende ogenblikken geladen en ontladen naargelang de
vertegenwoordigingen balanceerden of gecompenseerd konden worden door andere
niet te versmaden voordelen. Zo ontstond ook de merkwaardige samenstelling van
het agglomeratiecollege voor Brussel: pariteit tussen Vlamingen en Franssprekenden,
de voorzitter uitgezonderd. Deze uitzondering was een doorslaggevende
compensatie. Niettemin zal het een ware heksentoer worden om dit college samen
te stellen, daar de beloofde pariteit gecombineerd zal moeten worden met de
evenzeer beloofde evenredige vertegenwoordiging. Die evenredige
vertegenwoordiging, waarbij alle partijen meepikken uit de bestuurspot, lijkt politiek
wel knettergek, maar zo wordt het mogelijk de Brusselse zaak te arrangeren.
Trouwens heel dit agglomeratie- en federatiegeval, waarvoor nog een twintigtal
uitvoeringsbesluiten genomen moeten worden, hangt heel subtiel aaneen. Naast
de technische behoefte aan een agglomeratievorming voor de vijf grote steden ging
het er eigenlijk om, door de fameuze gordel van smaragd - de Vlaamse federaties
rond Brussel - de Brusselse expansiedrang in te perken. Gezien het echter enigszins
opzichtig is voor Brussel alleen een uitzondering te maken, heeft men er maar ineens
een algemene regel bijgevoegd, dus voor heel het land vijf agglomeraties en
daarbuiten federaties van gemeenten. Maar enkele parlementariërs-partijmensen
hebben tijdig uitgerekend welke electorale gevolgen deze nieuwe structuren tot
stand zouden brengen. Ze kwamen tot ergerlijke minderheden en kregen de schrik
op het lijf. Maar ook hier werd tijdig de oplossing gevonden: buiten de Brusselse
contour legt de wet geen enkele verplichting op, zodat alles kan blijven zoals het
was. Goed gearrangeerd. Ook het voornemen om de vele duizenden piep-kleine
en dus onbestuurbare (geen middelen) gemeenten tot grotere eenheden samen te
voegen kreeg dezelfde oplossing. Er zetelen zowat 99 burgemeesters en 255
gemeentemandatarissen op de 390 leden in het parlement, die er gewoon niets
voor voelen om gemeenten te fusilleren en wie kan hen ongelijk geven? Zeker niet
de kiezer.
Dit brengt natuurlijk mee dat onze politici vele mandaten cumuleren. Een
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onderzoek wees uit dat onze kampioen-cumulard 23 zetels verzamelt. Dit is
spreekwoordelijk geworden voor de spreiding van de macht op zijn Belgisch:
onvoorstelbaar veel zetels onder één gat, maar dan natuurlijk onder een breed en
competent gat. (Onze kinderen zingen: Mohamed is groot, Mohamed is machtig,
hij heeft een broek van twee meter tachtig).
Ieder kan begrijpen dat het dus van het grootste belang is dat de bestaande
machtsverhoudingen niet uit het evenwicht geraken, zodat er geen wanorde komt
in dit voortvarend land. Dat is het ook wat men beoogt met het cultuurpact dat in de
eerstkomende tijd moet worden uitgekiend na de beloften van juli, toen de PVV in
ruil voor deze compensatie haar stemmen gaf aan de cultuurautonomie. Er lopen
hardnekkige geruchten dat de mensen die deze idee lanceerden, vooral beoogden
twee belangrijke zetels in de beheersraad van de BRT te beschermen door het
bevriezen van de benoemings- en subsidiëringspolitiek. Men speurde immers gevaar
nu de federalistische cultuurraden vanaf 1 december autonoom iets kunnen gaan
doen.
Van die gelegenheid hopen sommige verlichte geesten gebruik te maken om
bepaalde begeerde voordelen in het vernieuwde schoolpact af te kopen met
toegevingen in het cultuurpact. Dit is weer een schitterend voorbeeld van de
onvolprezen handigheid van de Belgische politici om door koehandel de beste
compromissen te bereiken die iedereen die wat is of wat heeft, tevreden stellen. En
zowat alles kan tegen alles geruild worden. De Brusselaars die razend waren om
het keurslijf rond Brussel (‘non au carcan’), iets wat geen mens in Brussel vermag
te begrijpen, paaide men met de ‘liberté du père de famille’. De Vlamingen liet men
de beschimpte ‘peerdefamillie’ slikken met een ferme slok uit de staatskas voor het
uitbouwen van de infrastructuur van Vlaamse schooltjes en peutertuinen. Op 1
september schoten er een 45-tal peutertuintjes, de helft van het geplande aantal,
in gang; zij proberen nu ieder gemiddeld 10 Vlaamse kinderen op te voeden in de
moedertaal.
Wie zich met fijnzinnig genoegen wil verkneukelen in de Belgische politieke tactiek
moet nu nauwkeurig de zaak van de Voer volgen. Eertijds, in beruchte tijden, zijn
deze zes gemeenten losgeweekt uit Wallonië en aan Limburg toegevoegd als
bescheiden compensatie voor Komen-Moeskroen, dat over de taalgrens werd
geveegd. Een grote massa mensen uit deze zes gemeenten zijn nooit in vervoering
geraakt over dit arrangement en willen dit nu weer - eenzijdig dan - ongedaan maken.
Dit kreeg in zachte vorm zijn beslag in een regeringsvoorstel en ligt nu als
wetsontwerp ter tafel: de zes Voergemeenten vallen rechtstreeks onder het Rijk en
blijven toch Vlaams grondgebied. Deze heksentoer bleek de enig mogelijke oplossing
maar wekt ongenoegen en zet kwaad Vlaams bloed.
De Voerkwestie maakt elk politiek steekspel mogelijk. Flamingante CVP-ers die
een deel kiezers terug willen halen uit de VU-stal, dreigen de regering er over te
laten vallen. Voor Leburton en Co komt dit erg gelegen. Als de @@CVP-PSC
uiteenvallen over deze kwestie, wordt de BSP de sterkste partij en dus Leburton
eerste minister. Ook de Brusselaars kijken met genoegen naar de Voer. Het werd
tijd dat Vlamingen en Walen die elkaar begonnen te verstaan
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om de Brusselse pretenties in te dijken, weer tegen elkaar in het harnas worden
gejaagd. De regering zelf houdt de zaak wat in reserve, zodat ze, als ze toch zou
moeten vallen, kan kiezen tussen een Vlaams-Waals of een financieel motief.
Dit prachtige spel wordt mogelijk gemaakt door de Belgische pers. Een paar
Vlaamse kranten trachten hun lezerstal op te drijven door om strijd in de bres te
springen voor de Voer. Anderzijds kon voor vakantiekopij gezorgd worden door
dramatische verhalen te schilderen over onze financiële situatie. Het invoeren van
de BTW zou tot rampzalige tekorten in de staatskas leiden. Naar we vernamen uit
tot nu toe altijd betrouwbaar gebleken bron zou de BTW het nog zo slecht niet doen.
Er zijn een vijf miljard minder inkomsten dan voorzien, wat altijd nog wel geregeld
kan worden. Maar als dit tekort wordt samengeteld met bijvoorbeeld een dertien
miljard die nodig zouden kunnen zijn om aan de syndicale eisen van het
overheidspersoneel te voldoen, dan wordt het mogelijk een financiële crisis te
arrangeren als dat interessanter is om mee naar de verkiezingen te gaan.
Zo leven wij Belgen in een gezegend land, waar niets geregeld is, maar alles
marcheert, waar je honderden redenen vindt om je kwaad te maken als je dat wenst,
maar waar je je ook perfect gelukkig kunt voelen omdat je altijd je ‘goesting’ mag
doen.
Er is geen sprake van ruimtelijke ordening; ieder heeft zijn eigen huis en bouwt
waar en wanneer het hem lust. Pas als de wanorde onuitstaanbaar wordt, wordt
een minimumregeling aanvaard. Dit is dan zo verrassend nieuw voor de Belgen,
dat elke partij met dit thema naar de verkiezingen wil. Elke stad die zich respecteert,
wil haar eigen luchthaven en zeehaven. Zo hebben wij zelfs verschillende zeehavens
midden in het land. We halen fabrieken binnen die men in Nederland niet wil. Er
worden leidingen gebouwd om pitch te vervoeren, maar op de plaats waar het goedje
moet binnenkomen, wordt het gebruik ervan verboden. De farmaceutische firma's
worden door de éne minister wettelijk verplicht hun prijzen te doen dalen om de
rekeningen van de ziekteverzekering te saneren, maar de minister van Economische
Zaken maakt er een lijstje met uitzonderingen op.
Ook de dollarcrisis wordt voorlopig - in Europees verband - weggearrangeerd.
Hoe kunnen we tegelijkertijd VS kapitaal en ‘know how’ aantrekken voor onze
investeringen, weigeren onze zogenaamde verdediging zelf te betalen en de
ontwikkelingshulp aan onze laarzen lappen, en de Amerikanen dwingen tot een
gezonde internationale monetaire toestand? De voorlopige regelingen zullen nog
wel wat duren. Misschien zullen onze gezamenlijke zwevende geldbeugels de
vriendschapsbanden tussen Belgen en Nederlanders definitief grondvesten.
Wie met al dat gearrangeer niet akkoord kan gaan, kunnen we gelukkig troosten.
De verkiezingen zijn niet meer zo ver af. Dan zal alles veranderen.
12-9-'71
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Depressie in de Sovjet literatuur?
Van 29 juni tot 2 juli vond in Moskou het vijfde schrijverscongres plaats. Er werd
vier dagen lang bijna ononderbroken gepraat, maar de afgevaardigden hadden
eigenlijk niets te zeggen. De grauwe eentonigheid van de declamatorische
verklaringen werd maar zelden door moedige woorden onderbroken. Men hoeft niet
lang te zoeken naar de redenen hiervoor. K. Simonov sprak die aan het eind van
zijn rede heel duidelijk uit: ‘We zijn naar dit congres gekomen met het vaste
voornemen door onze daden het vertrouwen te rechtvaardigen dat het XXIVe
partijcongres ons geschonken heeft’. Er viel niets te zeggen, omdat op het genoemde
partijcongres (april van dit jaar) de grote lijnen voor een verdere ontwikkeling van
de literatuur al waren vastgelegd. De schrijvers hadden nu nog slechts de taak om
het met de besluiten van het partijcongres eens te zijn en beterschap te beloven,
want Brezjnev had hun op het congres veel kritiek gegeven. Zijn verwijt luidde met
name dat men zich niet voldoende inspande. Hij dreigde met een verscherpte
censuur: ‘Ongetwijfeld zouden de successen van de Sovjet literatuur en kunst nog
belangrijker zijn en de fouten nog sneller verbeterd, als onze literatuur- en kunstkritiek
actiever de partijlijn zou doorvoeren, actiever zou optreden...’. Belangrijk is de
volgende passage in Brezjnevs rede: ‘De makers van literatuur en van kunst bevinden
zich op een kwetsbare plaats in de ideologische strijd. Zoals tot nu toe zullen partij
en volk geen pogingen dulden - van welke kant die ook gedaan zouden worden om onze wapens af te stompen of ons vaandel te besmeuren. Als een schepper
van literatuur de Sovjet realiteit belastert, onze ideologische tegenstanders helpt
om tegen het socialisme te strijden, dan verdient hij slechts één ding: de algemene
verachting’. Er werd geen naam genoemd, maar het is waarschijnlijk dat hij op
Alexander Solsjenitzyn doelde. Natuurlijk moest ook een zo partijgetrouwe schrijver
als de Nobelprijswinnaar Michail Sjolochov op de partijdag een grote rede houden.
Hij volgde Brezjnev heel onderdanig, maar wist door uitvoerige beschouwingen,
zelfs teruggaande tot Maxim Gorki, zichzelf en de oudere generatie van schrijvers
van de kritiek vrij te pleiten. Ook hij noemde geen namen, viel niet uit tegen mensen
die van de juiste weg afweken, doch constateerde fijntjes: ‘Over iemand die men
veracht, spreekt men niet. Dat zou teveel eer zijn!’ Sjolochov herhaalde nogmaals
dat de oudere generatie nog een taak had, omdat men op haar in elke omstandigheid
en onder elke voorwaarde kon rekenen.
Dit pleidooi vond zijn tegenhanger in de rede van Jevtoesjenko op het
schrijverscongres, in zover hij allereerst tot waardering van de jongere generatie
opriep. ‘Wij zijn er trots op’, zei Jevtoesjenko, ‘dat de eerste mens in de kosmos,
onze voortreffelijke Juri Gagarin, een mens van onze generatie was, een generatie
die door de grote vaderlandse oorlog is
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opgevoed. Mijn leeftijdgenoten staan ook heden ten dage aan het roer van
ruimteschepen, en het enige roer dat hun thans niet wordt toevertrouwd is helaas
het roer van onze literatuurtijdschriften. Men denkt nog altijd dat wij kinderen zijn
en dat men het volwassenenspeelgoed niet aan onze handen kan toevertrouwen.
Maar nu zijn wij kinderen die zelf weer kinderen hebben en dat geeft ons een nog
groter verantwoordelijkheidsgevoel als vroeger, toen we nog alleen voor ons zelf
verantwoordelijk waren’.
Jevtoesjenko, eens het enfant terrible van de Sovjet literatuur, ging veel gematigder
te werk als vroeger. Volgens hem was het nu niet de tijd om lawaai te maken en te
weeklagen, maar om de afgelegde weg grondig te analyseren, om de eigen fouten
en successen en die van anderen te overdenken. Toch bevatte de rede van
Jevtoesjenko heel wat explosieve passages die men kon opvatten als een verkapt
antwoord aan Leonid Brezjnev. De secretaris-generaal van de Communistische
Partij had namelijk ook gezegd: ‘Bepaalde mensen hebben geprobeerd de
pluriformiteit van de huidige Sovjet maatschappij te reduceren tot problemen die
onherroepelijk tot het verleden zijn gaan behoren dank zij de moeite die de Partij
gedaan heeft om de persoonsverheerlijking en de gevolgen daarvan te overwinnen.
Een ander extreem punt dat ook bij enige literatoren voorkwam, zijn de pogingen
om verschijnselen uit het verleden, die door de Partij zeer beslist en principieel
afgewezen zijn, goed te praten en voorstellingen en opvattingen te handhaven die
ingaan tegen het nieuwe en creatieve dat de Partij in de laatste jaren in haar
praktische en theoretische arbeid heeft gerealiseerd. Eigenlijk ging het in het ene
zowel als in het andere geval om pogingen om de betekenis te verkleinen van
datgene wat de Partij en het volk al gepresteerd hebben en de aandacht af te leiden
van de problemen van het hedendaagse leven, van de constructieve koers van de
Partij en van de creatieve arbeid van de Sovjet mens’.
Op eenzelfde schoolmeesterlijke toon stelde Jevtoesjenko hiertegenover: ‘Een
van de grootste verworvenheden van het socialisme bestaat hierin dat het woord
“schrijver” bij ons klinkt als “leraar”. Werkelijk leraar zijn heeft niets te maken met
didactiek en moraliseren. De grote leraar Makarenko was nooit een droge
redeneerder, maar een kunstenaar-psycholoog.... Bij een goede leraar zijn er geen
vragen die men niet mag stellen. Anders houden de kinderen op met vragen als ze
merken hoe hij uitvluchten zoekt en hen aanblaft. En toch is er niets zo gevaarlijk
als een gewelddadig verdrongen vraag. Zo zou er in de literatuur ook alleen maar
een verboden manier moeten zijn om thema's aan te pakken, maar geen verboden
thema's. Feiten verzwijgen over het een of andere deel van onze geschiedenis of
deze feiten onder een bepaalde hoek belichten, afhankelijk van conjuncturen, naar
de behoefte van het ogenblik, is in de literatuur erg gevaarlijk, want literatuur is
emotionele informatie en een onvoldoende geïnformeerde of verkeerd geïnformeerde
lezer is geen volwaardig lid van de gemeenschap’.
Heel handig wees Jevtoesjenko erop, dat de Sovjet lezer - wederom een
verworvenheid van het socialisme - ‘de beste lezer ter wereld’ is. En een dergelijke
lezer is volledig in staat om het werkelijk begaafde te onderscheiden van het
middelmatige, evengoed als hij een satire van een boosaardige venijnigheid weet
te onderscheiden.
Maar de stem van de thans 38-jarige schrijver bleef de stem van een roepende
in de woestijn. Zelfstandig denken werd op dit schrijverscongres niet gevraagd; het
was zelf een document van onzelfstandigheid. Van de tribune klonk alleen maar,
met twee of drie loffelijke uitzonderingen, ‘his master's voice’.
Robert Hotz
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Dood en aanwezigheid
De dood heeft de mens altijd beziggehouden. Is het einde van zijn leven ook het
einde van het leven? De vraag dringt zich steeds weer onweerstaanbaar
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op. In alle culturen is zij aanwezig als toetssteen of sluitsteen van de menselijke
zorg en het menselijke denken. Algemeen nemen de antropologen als stelregel aan
dat sporen van doden- of begrafenis-riten, hoe primitief ook, onmiskenbaar wijzen
op menselijke wezens. Nu lijkt het wel dat de vooruitgang van wetenschap en
techniek de hedendaagse mens afzijdig heeft gemaakt van een dergelijke
onontkoombare maar pijnlijke vraagstelling, die onvermijdelijk een confrontatie
oproept met de beperktheid van het menselijke bestaan. Wie opgaat in de
verrassende ontdekkingen van een zeer reële vooruitgang, gaat allicht de vraag
naar de begrensdheid van deze vooruitgang uit de weg. Meteen is het dan echter
ook geboden de dood te verdoezelen voor hen die hem nabij zijn. Anders bestaat
het gevaar dat serene of beangstigende vragen van hunnentwege tot een ernstig
beraad zouden nopen. Naarmate kennis en techniek toenamen, werd een rookgordijn
opgetrokken rond allen die de dood onder ogen hadden te zien. Wie regelmatig in
contact kwam met stervenden, nam de gewoonte aan tegenover allen die in
doodsgevaar verkeerden stellig te beweren dat de dood nog ver af was of luchtig
iedere allusie aan een nakend einde af te wimpelen. Achteraf troostte men zich met
de gedachte de overledene veel leed te hebben bespaard omdat hij niets had
geweten.
Hoezeer een dergelijke houding ondoeltreffend is, blijkt ten overvloede uit de
onbevangen en moedige benadering die zich sedert een vijftal jaren hoe langer hoe
sterker doorzet bij een aantal psychologen. Vooral in de Verenigde Staten en in
Engeland werden heel wat onderzoekingen verricht aangaande de doodsverwachting
van zieken en stervenden en aangaande een aangepaste en oprechte begeleiding
van hen die vroeg- of laattijdig hun einde tegemoet gaan.
In dezelfde lijn werd het vijfde ‘Cahier de psychologie religieuse’, uitgegeven door
André Godin, professor in de godsdienstpsychologie aan het Internationaal Instituut
voor Catechese ‘Lumen Vitae’ te Brussel, gewijd aan het thema: Dood en
1
Aanwezigheid . De bundel bevat vooreerst een beschrijvend deel, gebaseerd op
interviews en enquêtes aangaande de doodsverwachting en haar verwoording. Het
tweede deel vergaart vakkundig onderzoeksmateriaal betreffende de houdingen
tegenover de dood, de vrees voor de dood en de zin die aan het sterven wordt
gegeven. In het derde deel gaat de aandacht naar specifieke vragen van
pedagogische en pastorale aard: de voorstelling van de verrijzenis en het
hiernamaals aan kinderen en adolescenten en hun begeleiding bij het overlijden
van anderen of bij hun eigen vroegtijdige dood. Het vierde deel biedt een uiterst
waardevol overzicht van het huidige onderzoek, waarin André Godin kernachtig de
tot nu toe behandelde vragen en de daarbij toegepaste onderzoeksmethoden
voorstelt en afweegt. Tot slot zijn twee belangwekkende bijdragen opgenomen van
William H. Poteat et Denis Vasse. De eerste benadert als linguist en de tweede als
psychanalist de zin van de eigen dood.
Het is onmogelijk in een kort bestek de vele facetten te behandelen die in de
zestien bijdragen van deze lijvige bundel worden belicht. We staan liever even stil
bij de overweging die Godin tot conclusie van zijn overzicht naar voren brengt. De
vele studies sedert 1965 gepubliceerd zijn praktisch alle gewijd aan het onderzoek
van de houdingen en reacties van personen tegenover hun eigen ‘naderende’ dood.
Zo goed als geen houdt zich bezig met de ervaring van de dood van voor de
bevraagden ‘betekenisvolle’ personen of naastbestaanden Ook in de bundel is
slechts één van de zestien bijdragen gewijd aan een dergelijke benadering. En toch
biedt alleen een dergelijke situatie de mogelijkheid om de voorstellingen en de
1

Mort et Présence. Etudes de psychologie, présentées par A. Godin. - Les Cahiers de
psychologie religieuse: 5. Editions Lumen Vitae, Brussel, 1971, 340 pp., BF. 290.
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gedragingen, de emotionele en de symbolische uitingen ten overstaan van een
actueel doorleefde doodservaring te achterhalen en te onderkennen. Er blijven dus
nog heel wat onderzoeksgebieden open die vragen om
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ernstige en diepgaande studie.
Het verduidelijken van wat nog te doen blijft, is één der zeer waardevolle aspecten
van deze bundel. Hij is dan ook voor allen die met de doodservaring en haar
begeleiding te maken hebben, een zeer waardevol werkinstrument, dat zowel een
inzicht geeft in vele technische benaderingswijzen en hun resultaten als een
aansporing inhoudt om verder te werken en te zoeken.
Raymond Hostie

Gebruik en misbruik van Wilhelm Reich
1

Het leven en het werk van Wilhelm Reich (1897-1957) zitten vol contradicties,
inconsequenties en geheimzinnige duisterheden. Een controversiële figuur bij uitstek,
doordat hij het moeilijke verband trachtte te analyseren tussen het psychische van
het individu en het sociopolitieke van de maatschappelijke orde, meer precies omdat
hij (althans aanvankelijk) de seksuele revolutie trachtte te koppelen aan een ruim
maatschappelijke revolutie. Het gevolg was, dat hij in het begin van de jaren dertig
zowel uit de Internationale Psychoanalytische Vereniging als uit de Communistische
Partij werd gestoten. Later trachtte hij een misschien nog meer gewaagde symbiose
te ontwerpen tussen het individu en de ‘natuur’. Zijn werk en figuur lijken voorlopig
onvatbaar te zijn, vooral vanwege de tegenstelling die schijnt te bestaan tussen de
‘Europese’ Reich (die van de seksuele revolutie en de sociaal geëngageerde
geschriften, tot 1934) en de ‘Amerikaanse’ Reich (met een steeds meer antipolitieke
houding, geobsedeerd door laboratoriumonderzoek over de seksuele energie, dat
hem uiteindelijk voerde tot een ‘pan-energie’, de zgn. orgonomie met pantheïstische
bijsmaak, vanaf 1938). Die twee tendensen lijken zo antithetisch, het materiaal
waarover wij beschikken is daarenboven zo chaotisch en/of (ten dele door Reich
zelf) gemanipuleerd, dat een volledige en genuanceerde approach nog altijd niet
mogelijk schijnt te zijn. De Amerikaanse bibliografie bijvoorbeeld is bijna volledig
ontoegankelijk; zelfs Reichs weduwe, Ilse Ollendorf, kon voor haar biografie geen
beroep doen op sommige belangrijke documenten en andere bibliografische
gegevens. Bovendien is Reich gestorven in gevangenschap, vervolgd door de United
States Food and Drugs Administration. Kortom, genoeg om van Reich een geniale
zwendelaar of een miskende wetenschapsman-martelaar te maken.
Drie nieuwe boeken (onder de vele) over het onderwerp vormen een aanleiding
2
om er even bij stil te staan. Naar het eerste grijpt de Reich-lezer met dankbare
gretigheid: het pretendeert immers een kritische lectuur te zijn, een poging om
Reichs geschriften kritisch en gedetailleerd door te lezen samen met de lezer. Maar
dat valt erg tegen. Het tweedelige werk van Sinelnikoff is door zijn onvolledigheid,
zijn gebrek aan de voor zijn opzet noodzakelijke vulgariserende helderheid en zijn
tekort aan inzicht in de context zo goed als onbruikbaar. Omgezet in het Frans,
wordt Reichs al niet zo heldere schrijftrant eerst recht onverstaanbaar. Nog
vervelender is, dat Sinelnikoff iedere poging om zijn materie te verduidelijken, uit
de weg gaat. Het is, zoals Rycroft in zijn hieronder vermeld boekje bewijst, helemaal
1

2

Der triebhafte Charakter, 1925; Die Funktion des Orgasmus, 1927; Der sexuelle Kampf der
Jugend, 1932; Die Massenpsychologie des Faschismus, 1933; Charakteranalyse, 1933; Die
Sexualität im Kulturkampf, 1936 (The Sexual Revolution, 1945; Die sexuelle Revolution,
1966); Ether, God and Devil, 1951; The Murder of Christ, 1953.
Constantin Sinelnikoff, L'Oeuvre de Wilhelm Riech, F. Maspéro, Paris, 1970, twee delen, 137
en 145 pp..
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niet zo moeilijk om de leek enkele psychoanalytische basisbegrippen mee te geven;
gebeurt dat niet, dan is een kritische lectuur van Reich slechts een loos en zinloos
paraderen met teksten. Zonder ernstige verantwoording meent Sinelnikoff
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verder de ‘Amerikaanse’ Reich te moeten verwaarlozen. Maar gezien de huidige
stand van de ‘Reichologie’ is voorzichtige nuancering op zijn minst een kwestie van
eerlijkheid. ‘L'Oeuvre de Wilhelm Reich handelt dus uitsluitend over Reichs
marxistische werken. Ook dat zal niet bijdragen tot een betere kennis van Reich en
daar bestaat nochtans, vooral in Frankrijk, veel behoefte aan. Het is namelijk zo dat
bijna uitsluitend de politieke Reich uit de Europese periode gebruikt en misbruikt
wordt in de strijd om de seksuele revolutie. Hij wordt dan ‘benut’ om zijn kreten
(Sexpol) en zijn ‘wetenschappelijke’ garantie. In beide gevallen een verkeerd,
onvolledig en vervormend gebruik in deze tijd. Een heel ander gezicht van Reich
krijg je wanneer je probeert de man die politieke beschouwingen maakte over de
seksualiteit in het vooroorlogse Berlijn, te doen samenvallen met de man die enkele
jaren later in zijn Amerikaans laboratorium zijn met mysticisme omgeven ecologische
experimenten ‘opdroeg’ aan Eisenhower. Deze contradictie van een - in feite sociaal bewuste utopische dichter-mysticus, die zich alleen maar kon en wilde uiten
in de enige communicatie en denkmethode die hij verantwoord achtte, de
experimenteel-wetenschappelijke, moet tot het wezen van de figuur zelf worden
herleid. Dan kun je van deze Reich nù, anno 1971, een beter gebruik maken dan
doorgaans gebeurt.
3
Ilse Ollendorf tracht in haar biografie deze verbanden te leggen. Zij doet dat met
enorm veel gevoel voor nuances en schetst met veel warmte een portret van haar
man, die uiteindelijk uit het boek te voorschijn treedt als een ietwat zielige en trieste,
eenzame en autoritaire mens, een typisch produkt van zijn milieu, bijna een illustratie
van de mentaliteit (autoritair-burgerlijk-paternalistisch) waartegen Reich zijn leven
lang geschreven heeft. Ilse Ollendorf is Reichs echtgenote geweest in zijn
Amerikaanse periode, zodat vooral deze fase van zijn bestaan in deze biografische
schets reliëf heeft gekregen.
De absurde tragiek van Reichs figuur is te verklaren, geloof ik, door het feit dat
hij altijd tegendraads dacht (wat bijzonder nuttige resultaten kan opleveren), maar
jammer genoeg zijn nonconformistische ideeën altijd op een verkeerde,
4
onaangepaste of onduidelijke manier trachtte mee te delen. In een kort essay heeft
Charles Rycroft dit bijzonder mooi aangevoeld. Hij toont bondig, helder, spits en fris
aan waarin Reich een voorloper is geweest op het vlak van de zgn. seksuele revolutie
(hij zou eraan toegevoegd kunnen hebben de ecologische bekommering en de
Jezus-obsessie die Reichs laatste jaren hebben gekenmerkt). En tegelijk laat hij op
overtuigende wijze zien waar Reichs tekorten liggen: altijd weer op wetenschappelijk
gebied. Van de andere kant erkent hij: hoe ongefundeerd Reichs wetenschappelijke
methoden en inzichten ook waren, dat neemt niet weg dat hij pertinente ideeën
gehad kan hebben. Dit getuigt van een generositeit die niet zo gewoon is. Meestal
gebeurt immers het tegenovergestelde: wordt aangetoond hoe gebrekkig de rationele
en wetenschappelijke fundering is, dan meent men meteen ook alle daaruit
voortvloeiende inzichten te moeten verwerpen.
Het ziet er dus wel naar uit dat we Reich steeds meer zullen moeten gaan zien
als een ‘dichter’ (wat die term dan ook allemaal moge dekken), vermomd in een
wetenschapsman. Tot op heden werd vooral het omgekeerde gedaan: Reich moest
wetenschappelijk garant staan om de gaten te vullen in de socioseksuele
hervormingsactiviteiten. Reich kan een test case worden. Een juister en eerlijker
benadering van het werk en de figuur houdt in een juister en eerlijker, kritischer
benadering van onze socioseksuele hervormingsbezigheden.
3
4
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De Bijbel, het paddestoelenboek
Altijd nog worden er over het Christendom boeken geschreven door mensen die
belust zijn op sensatie en de goedgelovigheid van de lezer. Ging het boek van
1
Johannes Lehmann over de persoon van Jezus , het werk dat wij nu bespreken,
2
wil ons vertellen over de cultus van het Christendom . De these van het boek is, dat
‘alle wegen in het Nabije Oosten terug voeren naar het stroomgebied van
Mesopotamië, naar het oude Soemerië. Op dezelfde wijze grijpen de belangrijkste
religies en mythologieën uit dat gebied terug op de paddestoelencultus van Soemerië’
(p. 19).
Wat is het geval? De schrijver - die goed op de hoogte is van de feitelijke gegevens
aangaande het Oude Testament en de Dode-Zeerollen - meent zeer veel bewijzen
te bezitten om aan te tonen dat zowel Jodendom als Christendom niets anders zijn
dan een cultus die zich bezighoudt met de verering van de Amanita Muscaria, een
paddestoel die ons beter bekend is onder de naam ‘vliegenzwam’.
Elke groep, elke sekte kent geheimen die ze voor de buitenwereld wil verbergen.
De ingewijden vertrouwen hun speciale kennis zo min mogelijk aan het schrift toe.
Normaal worden de geheimen van de sekte mondeling overgeleverd; van de
nieuwelingen vraagt men ze samen met hun mentoren uit het hoofd te leren. Toch
kan het soms nodig zijn om dergelijke geheimen, zoals formules en initiatie-woorden,
op te schrijven. Schrijft men ze in de gewone taal op, dan is het zeer goed denkbaar
dat iedereen achter de geheimen van de groep, van de sekte kan komen. Een soort
geheimtaal is dus vereist, wil men de beslotenheid en het eigen gezicht van de
groep niet verliezen. Aldus worden de informatie, de toverformules of speciale namen
in een document verborgen dat zich schijnbaar met een heel ander onderwerp bezig
houdt (pp. 72-73).
In De heilige paddestoel en het kruis wil Allegro aantonen dat het Oude en het
Nieuwe Testament in wezen een codeboek is: het líjkt alsof er doodgewone religieuze
verhalen worden verteld (over Mozes, over Abraham, over Jezus), maar in feite is
heel de Bijbel een boek vol met geheimzinnige namen en formules. De schrijver
meent nu de sleutel gevonden te hebben om zowel het Oude als het Nieuwe
Testament te kunnen ontcijferen. En wat blijkt dan? Dat Jodendom en Christendom
geen oorspronkelijke godsdiensten zijn (zoals altijd wordt beweerd) maar
drug-cultussen voortkomend uit een vruchtbaarheidsritueel rond de vliegenzwam,
die in de geheimtaal ‘Christus’ wordt genoemd. Een passage als: ‘Indien Christus
in u is’ (Rom. 8:10) betekent dus niets anders dan: als u eet van de heilige
paddestoel.
Het is de paddestoel die door alle eeuwen heen de mensen aanleiding geeft tot
seksuele voorstellingen en seksuele terminologieën, met name door zijn vorm en
de wijze waarop hij groeit. Bezeten als de schrijver is door zijn ‘vondst’, wil hij nu
ook alle namen die in het Oude en Nieuwe Testament voorkomen op deze seksuele
terminologie van de paddestoelencultus laten teruggaan. De naam Jahweh betekent
naar zijn zeggen levenszaad. Dit is wel een vreemde bewering, als men weet dat
het in wetenschappelijke kringen een punt van voortdurende discussie is hoe men
de naam Jahweh moet verklaren; reeds tientallen jaren verschijnen er artikelen over
de betekenis van de naam Jahweh, die alle moeten toegeven dat het een probleem
blijft wat hij precies betekent. Ook de naam Jozef, evenals de naam Jezus, wordt
1
2

Johannes Lehmann, Jezus-rapport, opheldering van een misvatting, Kluwer, 1971, cf. P.
Beentjes, Wie was Jezus in werkelijkheid?, in Streven, april 1971, p. 763.
John M. Allegro, De heilige paddestoel en het kruis. Een studie van de aard en de oorsprong
van het Christendom binnen de vruchtbaarheidscultussen van het Nabije Oosten, De Haan,
Bussum, 1971, 387 pp., f 19,90.
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seksueel geduid (resp. Jahweh's penis en zaad dat redt). En alsof dit nog niet genoeg
is worden ook de betekenis

Streven. Jaargang 25

84
van Kain en Abel, Judas Iskarioth en vele anderen bijgezet in de seksuele
woordenkast.
Het moet mijns inziens voor de auteur een spookbeeld zijn, wanneer hij alle
bijbelse namen wil herleiden tot die paddestoelcultus. Niets wordt gespaard. In een
meedogenloze drift slaat Allegro aan het verklaren. Een aantal voorbeelden mogen
dit illustreren. De namen Annas, Hanna, Haman, Johannes, enz. zijn, naar zijn
zeggen, niet van het Semitische ‘God is genadig’ afgeleid, maar van de rode kap
van de Amanita Muscaria (p. 155). De betekenis van ‘Johannes de Doper’ is niets
anders dan de letterlijke vertaling van ‘paddestoel met de rode bovenkant’; het
verhaal van zijn onthoofding (Marcus 6: 16-28) is in elkaar gesponnen met woorden
die alle op de heilige paddestoel betrekking hebben. Zo is de naam Petrus een
‘overduidelijke woordspeling’ op het Semitische Pitra, dat paddestoel betekent; de
bijnaam Bar-Jona (zoon van Jona) duidt op een paddestoelensoort die verwant is
aan de pioen, zijn bijnaam Cephas zou een toespeling op het Latijnse woord voor
paddestoel (‘cepa’) zijn.
Ook diverse Bijbel-verhalen moeten het ontgelden. De boom waaronder Jona slaapt,
is zonder twijfel een paddestoel geweest, stelt hij; trouwens de naam Jona duidt
erop. Hoe dit dan wel te rijmen valt met de algemeen aanvaarde betekenis van de
naam Jona als ‘duif’ is mij volstrekt onduidelijk. Ook de parabel van Jotham (Rechters
9: 7-15), die vertelt hoe de bomen een koning willen kiezen, maar elke boom heeft
het te druk; tenslotte wil de doornstruik hun koning zijn, - moet het ontgelden: die
doornstruik is natuurlijk een paddestoel geweest! Het hele paradijsverhaal is
gebaseerd op een paddestoelmythologie, mede omdat de boom van kennis van
goed en kwaad eigenlijk de heilige paddestoel is (p. 110). Het Hooglied kunnen we
als een dramatische ode aan de heilige paddestoel en aan de zoeker ervan
beschouwen (p. 117). Het geweldig mooie visioen uit Ezechiël en uit de Openbaring
van Johannes (beide het eerste hoofdstuk) worden door de auteur gereduceerd tot
mannen die onder invloed van drug-achtige stoffen een hemels visioen denken te
zien, terwijl het gewoon de Amanita Muscaria is. Paulus die op weg is naar Damascus
(Handelingen 9) en plotseling blind wordt, is niets anders dan iemand die onder
invloed van drugs is die in de vliegenzwam verborgen zitten. Het verhaal van Jakob
en Ezau uit Genesis 27 is ‘gewoon’ een mytische variatie op het thema van de
paddestoel. De belangrijkste ingrediënten voor het Paasverhaal van Evodus 12
ontleende de verteller aan benamingen van de heilige paddestoel (p. 178).
Het Onze Vader wordt volledig verkracht: het zou niets anders zijn dan een
cultische gebedsaanroeping van de Redder-god, van de heilige paddestoel. Wijnstok
is in de Bijbel een pseudoniem voor de alruin. Nu begrijpen we beter (!), aldus
Allegro, dat Jezus in Johannes 15 kan zeggen: ik ben de ware wijnstok. Wanneer
wij aan het einde van deze afschuwelijke opsomming een korte indruk over het boek
mogen geven, dan constateren wij het volgende:
1) de grote steunpilaar waarop Allegro zijn betoog grondvest, is het Soemerisch.
Nu is het frappant dat ongeveer de helft van de Soemerische woorden die hij
aanhaalt, nooit zijn gevonden. Men weet niet eens of ze wel bestaan. Om op deze
wankele basis een sluitend betoog te bouwen - zoals hij beweert te doen - lijkt mij
nogal aanvechtbaar.
2) Vanaf de eerste pagina staat al vast welke de uitkomsten van het onderzoek
moeten zijn: het Jodendom en het Christendom zijn drug-cultussen geweest, zij
hebben de Amanita Muscaria, de heilige paddestoel, vereerd. Voor degene die dit
werk aandachtig doorleest - hetgeen ik hem sterk ontraad - moet het opvallen dat
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Allegro met de historische gegevens van zowel Jodendom als Christendom veel te
weinig rekening houdt: alles en alles is doordrenkt van zijn hypothese. 3) Tenslotte
moet mij nog van het hart de onbarmhartige en krenkende woorden waarmee de
auteur zich uitlaat over de wijze waarop de christenen de Eucharistie vieren (p. 227)
en de passage over hun Maria-verering (p. 98).
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Met spanning en afschuw tegelijk wacht ik op de ontcijferde en gedecodeerde
Bijbelvertaling van Allegro; te oordelen naar de gegevens van het boek moet dit
voor hem een werk van weinig inspanning zijn. Een dergelijk boek zal - naar ik hoop
- nooit behoeven te verschijnen.
P. Beentjes

Kerngedachten van Max Scheler
Het achtste deel van de serie ‘Kerngedachten’ is van de hand van de hoofdredacteur
1
Prof. Nota en is een model in zijn soort geworden . Dit ligt wel voor de hand omdat
hijzelf de eerste was die het idee voor de serie heeft geconcipieerd, ongetwijfeld
naar aanleiding van soortgelijke series die hij bij zijn werk in Amerika heeft leren
kennen.
Het is allereerst voortreffelijk door de prettig leesbare vertaling die mevrouw Lieske
van den Eeden-Visser in samenwerking met de auteur zelf ons heeft gegeven.
Ingewikkelde teksten van een Duitse filosoof in zo'n vertaling te brengen dat de
lezer het ondergaat alsof hij een oorspronkelijke Nederlandse tekst onder handen
heeft zonder storende germanismen en met nauwelijks een misgreep of zelfs een
drukfout, verdient toch wel een bijzondere waardering. Het boek zelf bevat zoals
alle andere deeltjes een inleiding op het leven en werken van Max Scheler, gevolgd
door een serie belangwekkende teksten die met grote zorg zijn gekozen als typerend
voor de verschillende stadia in de ontwikkeling van Scheler als denker. Een
methodologisch winstpunt is de voortdurende referentie in de inleiding aan de
opgenomen stukken, en bij de opgenomen stukken aan het revelante deel van de
inleiding. Dit draagt in grote mate bij tot een zich beter inleven in de fascinerende
figuur van Scheler, de getormenteerde Duitse mens en de serene en geniale denker.
Als de auteur in zijn inleiding tot de prachtige stelling komt: ‘dat alle authentieke
wijsbegeerte autobiographisch is’ (p. 9), dan hebben wij het gevoel dat hij die
formulering aan zijn ervaring van het meebeleven van Schelers leven en denken
heeft te danken. Wil dit zeggen dat Scheler ons eigenlijk niets te zeggen heeft? Dat
datgene wat voor hem persoonlijk gold als waarheid en vanzelfsprekend door zijn
persoonlijkheid was gekleurd, voor ons weinig te betekenen heeft? Het is een vraag
die ook aan de bejaarde Newman werd gesteld in de vorm van een verwijt dat
Newman scepticus zou zijn. Newman antwoordde: ‘Ik kan alleen maar
veronderstellen dat hij persoonlijk en wijsgerig tot een tegenstelling maakt.... die
onderscheiding begrijp ik niet’ (Stray Essays, 1890, p. 90).
Een van zijn commentatoren (Jonathan Robinson in The Apologia and the
Grammar of Assent, 1964) vond deze gelukkige opmerking: ‘that truth is not personal
in the sense of being peculiar to the individual who discovers it’. Zo kunnen wij ook
ons voordeel doen met de waarheid die Scheler voor ons op een heel eigen manier
ontdekt en aan ons bekend maakt, ofschoon onze geest er weer op een heel eigen
manier van zal gaan leven. Wij kunnen nog genieten van het licht dat Rembrandt
in zijn schilderijen brengt ofschoon wij hem nooit zullen kunnen imiteren: het blijft
immers licht dat zowel hij als wij ervaren en eventueel uitbeelden.
Dit is ook het geval bij Scheler. Hij moet ondanks alle wisselingen in zijn
ontwikkeling toch wel gekarakteriseerd worden als fenomenoloog. Hierdoor staat
1

Prof. Dr. J.H. Nota S.J., Kerngedachten van Max Scheler, Romen & Zn., Roermond, 1971,
220 pp., f 15,90.
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hij tevens midden in de actualiteit, omdat de fenomenologie in een of andere vorm
eenvoudig niet weg te denken is uit het wijsgerig leven van onze eigen tijd. Scheler
echter is een fenomenoloog van het eerste uur, had persoonlijk contact met Husserl,
maar bleef een onaf-
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hankelijk en kritisch denker. Het zou zeer de moeite lonen Schelers teksten te nemen
als leidraad bij een soort filosofisch gewetensonderzoek in de haastige dagen die
wij beleven.
Hier raken wij aan een andere kant van hetzelfde vraagstuk. Die persoonlijk
gebonden waarheid is per se ook aan een historische situatie gebonden. Wat moeten
wij beginnen met de historiciteit van de waarheid? Er is een merkwaardig spel aan
de gang met die feitelijkheid. De uitdrukking historiciteit is sinds vrij kort ingeburgerd
in ieder wijsgerig of theologisch gesprek. Wij ervaren het als de grote ontdekking
van onze tijd - hetgeen niet helemaal waar kan zijn als wij, als mens, de waarheid
in historische ontwikkeling ontdekken, benaderen, veroveren en bezitten. Het kan
dus zo maar niet uit de lucht gevallen zijn. Maar wij gaan nog een stapje verder en
verengen de historiciteit tot een waardebepaling van de menselijke waarheid, die
vooral pejoratief uitvalt: het is máár waarheid in historiciteit en komen dan tot de
enorme houding zo snel mogelijk afstand te doen van wat vroeger werd gezegd.
Alleen wat vandaag wordt gezegd, heeft voor vandaag waarde; wat vroeger werd
gezegd is voor de mens van nu waardeloos, want het is niet aangepast aan de
huidige historische situatie. Aangezien de veranderingen elkaar in een steeds sneller
tempo en omvang opvolgen, schijnt de tijd waarin een ‘waarheid’ of ‘waarde’ vigeert,
steeds korter te worden. Toch wordt er veelal nog wel een wissel op de toekomst
in vercalculeerd. Dit is eigenlijk ook vreemd, want als toekomstige denkers zo gaan
staan tegenover vroeger als wij zelf nu doen of geneigd zijn te doen, dan kunnen
wij van nu geen waarde zijn voor hen van straks. Zo zagen wij de tak af waarop wij
zitten.
In de confrontatie met dit boek over Scheler kunnen wij de problematiek van de
historiciteit aan den lijve ervaren. Neem deze stellingname maar uit zijn sollicitatiebrief
voor een post aan de universiteit van München - zijn geboortestad: ‘geen ethica
zonder godsdienst. Deze godsdienst is een eigen waarde, niet terug te brengen op
cultuur of leven en is pas volledig in het christelijk leven en geloven’ (p. 15). ‘De
gemeenschap staat boven de individuele redelijke persoon’ (p. 16). Dit zijn thema's
die ons nog even na aan het hart liggen. Scheler tracht voortdurend de mens te
duiden: hij is een antropoloog bij uitstek. Ook in deze bekommernis om de mens
die bij hem zo centraal staat, ondervinden wij een grote affiniteit met hem. Nota
weet dat in zijn inleiding voortdurend bij ons levendig te maken, die actuele waarde
voor vandaag, ook al ontstonden zijn werken al een 50 tot 60 jaar terug. Zo geeft
hij Hans Küng terecht een veeg uit de pan, die in zijn theologie-journalistiek Scheler
maar in en uit een religieuze orde laat treden (Wahrhaftigkeit, p. 34) en zo met de
feitelijkheid wel erg slordig omspringt, om van zijn schetsmatig opgezette interpretatie
maar niet te spreken.
Hij corrigeert zichzelf door nu tegen zijn eigen dissertatie van 1947 in te stellen:
‘Scheler is wel degelijk een “homo religiosus” - een echt godsdienstige mens’ (p.
47). Wij komen formuleringen tegen die je raken en tot denken dwingen: ‘De
eenzaamheid met God is noodzakelijk een samenzijn met anderen in de kerk’ (p.
41) en ‘De blinde factoren van instinct, bloed, produktiefactoren gaan alleen “selectief”
te werk, omdat de vrije persoon richting weet te geven aan de geschiedenis’ (p. 42).
Deze voorbeelden zouden met talrijke te vermeerderen zijn, maar ik kan hier de
inleiding niet overschrijven. Een aspect wil ik toch nog vernoemen, omdat het een
gerede aanleiding geeft enkele van Schelers eigen teksten nader te belichten.
Scheler wil weg van de legalistische conceptie van de moraal, maar toch wil hij
hervormingen laten leiden door een hervorming in het ethische (p. 45). Hoe diep
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dat bij Scheler leeft, blijkt uit de prachtige tekst over het berouw uit het boek Vom
Ewigen im Menschen. Als je die tekst leest en overweegt dan ga je iets bevroeden
van de geestelijke catastrofe die wij vandaag beleven door het verdwijnen niet alleen
van de biechtpraktijk, maar ook van het persoonlijk be-
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leven van schuld, boete en berouw. ‘Niet de utopie, maar het berouw is de meest
revolutionaire kracht van de zedelijke wereld’ (p. 144). In deze zin is Christus zeker
een revolutionair. ‘Wie daarom zou zeggen: “Ik ben mij van geen schuld bewust; en
dus behoef ik over niets berouw te hebben” - die zou ofwel een god zijn of een dier.
Is hij echter een mens, dan ontgaat hem vooralsnog volledig het wezen van de
schuld’ (p. 146).
Ook de ‘erfzonde’ betrekt Scheler in zijn beschouwingen, waarbij hij Newman
aanhaalt - vreemd genoeg missen wij een verwijzing naar Newman in de inleiding,
terwijl toch niet alleen hier, maar ook in zijn beschouwingen over de religieuze mens
parallellen met de ideeën van Newman voor de hand liggen - en komt daarbij tot
inspirerende gedachten over de incarnatie van God in Christus. Tegen de
achtergrond van Schelers leven krijgen zijn gedachten over berouw een bijzondere
urgentie: hij wist waarover hij schreef.
Bijzonder boeiend ook zijn zijn beschouwingen over de religieuze mens, of de
religieuze act van de mens. Van uit een zeer fijnzinnige analyse komt hij, m.i. terecht,
tot een benadrukking van het objectieve karakter van de religieuze act, d.w.z. dat
die act in zijn eigenheid niet te verklaren is tenzij wij een appèl vanuit een de mens
en alle beperkte zijnden transcenderende werkelijkheid in onze uitleg verdisconteren.
Hij komt dan tot de lapidaire constatering: ‘Het object van de religieuze acten is
tevens oorzaak van hun bestaan. Of: alle weten over God is noodzakelijkerwijze
tevens een weten door God’ (p. 178).
Wij vinden het irriterend dat de vertaler van de twee gevallen van een
cirkelredenering die Scheler in dit verband vernoemt, er een weglaat.
Het verband dat Scheler legt tussen het religieuze aan de ene kant en cultus en
liturgie aan de andere kant is ook van ongemeen belang. De taak om op het gebied
van liturgie vernieuwingen in te voeren, gaat dan zijn eigen onvermoed diepe eisen
stellen en voert ook een corresponderende geweldige verantwoordelijkheid in, want
‘Wie geknield bidt, bidt in een anders gekleurde visie op God dan wie staande bidt’
(p. 181). Daarbij komt dat hij aan de cultus ook een functie toekent in de ontwikkeling
van onze kennis - wij moeten dus ook weer niet te bang zijn om wat te proberen! zonder in de eenzijdigheid van een orthopraxie te vervallen.
Wij zijn er ons van bewust dat wij maar enkele facetten uit deze denkwereld naar
voren hebben gehaald, maar wij menen dat deze facetten op zich al genoeg zijn
om de actuele waarde van dit werk naar voren te halen. Het is te hopen dat dit boek
ook nu gebruikt wordt, ook al gaat het over een denker die al in 1928 stierf. Wij zijn
nauwelijks begonnen het zeer reële probleem van de historiciteit constructief te
behandelen. Eén ding is zeker: hoe meer wij het verleden onderwaarderen, hoe
meer wij onze eigen betekenis verkleinen tot een absoluut nulpunt van puur
relativisme toe.
Intussen zijn wij blij dat Prof. Nota, die nu werkzaam is in Canada, dit werk voor zijn
landgenoten heeft willen doen. Wij hopen dat hij nog eens gelegenheid zal vinden
ons met nog zo'n werk te verblijden. De uitlating van Newman: ‘Zij hebben mij wel
ergens boven op een plank gezet, maar wie zal verhinderen dat ik zo nu en dan
eens over de rand kijk’ kan hem daarbij tot een aansporing zijn.
A.J. Boekraad (Mill Hill)
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkeid.

Sociale wetenschappen
Afschaffing dienstplicht? - Kernvraag, 's-Gravenhage, aug. 1971, 63 pp..
Althaus, Horst - Ästhätik Ökonomie und Gesellschaft. - Francke Verlag, Bern
/ München, 1971, 317 pp., SF. 45,-.
Bastide, Roger - Op de grens van sociologie en psychiatrie. - W. De Haan /
Paul Brand, Bussum, 1971, 284 pp., f 19,90.
Dietvorst, Drs. A. - De volksrepubliek China. - Romen & Zn., Roermond, 1971,
200 pp., f 14,90.
Béraud, Janine en Louis Millet - Le refus des jeunes. - Ed. Universitaires, Paris,
1971, 164 pp..
Elias, Norbert - Wat is sociologie? - Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971,
208 pp., f 5,50, BF.90.
Fürstenberg, Prof. Dr. Friedrich - Soziologie. - Walter de Gruyter & Co., Berlin,
1971, 154 pp., DM. 7,80.
Jonkergouw, Drs. Th. A.J.M. - Werk-en -de jeugd. - Samsom, Alpben a/d Rijn,
1971, 354 pp., f 24,50.
Klee, Ernst - Die Nigger Europas. Zur Lage der Gastarbeiter. - Patmos Verlag,
Düsseldorf, 1971, 136 pp., DM. 11,80.
Kleemann, Susanne - Ursachen und Formen der amerikanischen
Studentenopposition. - Suhrkamp, Frankfurt / M., 1971, 229 pp., DM. 4,-.
Mauch, Gerhard und Roland - Sozialtherapie und die sozialtherapeutische
Anstalt. - Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1971, 104 pp., DM. 24,-.
Mehnert, Klaus - China nach dem Sturm. - Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,
1971, 349 pp., DM. 25,-.
Morren, Paul - Een nieuwe opvoeding voor een nieuwe maatschappij. - Keesing,
Deurne, 1971, 20 pp., BF. 25.
Ruëgg, Walter und Otto Neuloh - Zur soziologischen Theorie und Analyse des
19 Jahrhunderts. - Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1971, 238 pp., DM.
32,-.

Kaart van het vormings- en ontwikkelinkswerk met volwassenen in
Nederland
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 243 pp., f 10,90.
De lange titel omschrijft duidelijk wat men in deze bundel van informatie- en
documentatiemateriaal over het vormings- en ontwikkelingswerk met (jong)
volwassenen aangeboden krijgt. Duidelijk en overzichtelijk wordt hier informatie
geboden voor degenen die in dit veld werkzaam zijn, terwijl het kan dienen als
encyclopedie van het culturele werk voor mensen die op sociale academies zitten
of in studierichtingen als andragogie op de universiteiten, alsmede tenslotte voor
buitenstaanders, die geïnteresseerd zijn in vormingswerk en permanente educatie.
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‘Een pretentieloos boek’, volgens de samenstellers, maar nuttig om de weg te vinden
temidden van de bomen en het bos, naar welk vormingscentrum van wat ook maar
voor wie dan ook.
G. Wilkens

Ralph Ruddock
Rolgedrag en relationele patronen
(Mens en Medemens), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 108 pp., f
6,25.
Het begrip ‘rol’ is sterk ingeburgerd in het theoretische jargon van de sociale
wetenschappen. Het is een zeer vruchtbaar begrip, maar door het vele gebruik,
bijna
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achteloos, kan het ‘rol’-begrip soms verwarring scheppen, doordat het teveel moet
gaan bepalen en zo een te ruime rol krijgt toebedeeld. De schrijver is erin geslaagd,
uitgaande van een psychodynamische kijk op het individu en zijn relaties, een helder
en overzichtelijk beeld te geven van het belang van het rolgedrag in persoonlijke
relaties. Verschillende theorieën tot de meest recente als die van R.D. Laing toe,
worden er beknopt behandeld en geïllustreerd met verschillende voorbeelden. Een
kleine bibliografie besluit deze voor casework aanbevolen studie. Tot slot een citaat
waaruit blijkt hoezeer de schrijver zijn eigen, beperkte, rol van sociaal-wetenschapper
kent: ‘De aard van een relatie tussen mensen die vrij is van rolrigiditeiten, culturele
vervalsing, en persoonlijk misverstaan en die iets anders is dan alleen interactie
tussen complexe systemen, blijft nog altijd een mysterie’ (p. 60).
G. Wilkens

Drs. J. Wellen, e.a.
Aspecten van massacommunicatie
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 61 pp., f 3,-.
Uitgegeven in opdracht van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke
Volksgezondheid bevat deze brochure onder redactie van drs. J.G. Wellen een
aantal vlot geschreven opstellen over de invloed van de massamedia, als pers,
radio en televisie, met als dragend thema of deze invloed nu als communicatie of
als manipulatie aangeduid moet worden.
Verandert en bepaalt de televisie nu de werkelijkheid die de mensen zien (Daniel
de Lange) of volgt de televisie slechts de werkelijkheid? (Leen Timp).
Straver geeft aan wat men wel en niet van de massamedia mag verwachten en
spitst dit toe op de openbaarheid en informatie van seksualiteit. Bart van Steenbergen
geeft zijn gedachten over de functie die de massamedia moeten en kunnen gaan
spelen bij het gestalte geven aan de toekomstige samenleving. Henk Suèr beschrijft
de ingewikkelde wereld van het krantenmaken en laat zien waarom het passend
en billijk is voor een overtuiging uit te komen onder het motto: ‘trap er eens tegen
aan’, maar dat dit niet altijd kan vanwege ‘de lezertjes’.
Interessanter, want relevanter, zijn de bijdragen die de grenzen van de
massacommunicatie op onvermoede wijze aangeven. Een bijdrage van Drs. A. van
der Meiden stelt, dat naast een pleidooi voor verbetering van kerkelijke voorlichting,
het fluidum van kerk en godsdienst het geloof van leden en belijders is. Dit geloof
reguleert het denken en doen, troost in lief en leed, sleept door twijfel en chaos
heen. En dat is geen ‘nieuws’ en heeft geen ‘openbare dimensies’. ‘In wezen is de
kerk zelfs antinieuws als het gaat om de diepste geheimen van haar bezit’. Het wekt
ergernis achter het leven, sociaal en persoonlijk, dimensies te aanvaarden die ‘niet
voor ogen zijn’. Dr. J.J. Dijkhuis behandelt tenslotte het thema ‘emoties en
massamedia’. Niet zozeer het feit dat de massamedia emoties bij de lezers,
luisteraars en kijkers oproepen, maar de aandacht die hij schenkt aan de gevoelens
en emoties van degenen die de massamedia hanteren, maken zijn bijdrage
interessant. Immers de media zijn er wellicht voor de massa, maar blijven toch ook
media van enkelingen met individuele emoties. Vandaar zijn advies: ‘door zo echt
en genuanceerd mogelijk te zijn in onze eigen gevoelens, hebben we de meeste
kans authentieke gevoelens bij anderen op te roepen’ (p. 39).
G. Wilkens
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Wolfgang Marhold
Fragende Kirche
Chr. Kaiser Verlag, München / Grünewald Verlag, Mainz, 1971, 196 pp.,
DM. 16,-.
Dit keer is het geen godsdienstsociologisch onderzoek dat de meningen peilt van
gelovigen met behulp van vragenlijsten, maar een onderzoek juist naar die
tegenwoordig veel gebruikte methode en functie van vragenlijsten en enquêtes
binnen kerkelijk verband. Niet minder dan 115 enquêtes, gehouden in de Westduitse
Evangelische Kirche, worden onderzocht op de vooropgestelde hypothesen met
betrekking tot de behoeften van kerkelijke functionarissen die deze enquêtes
organiseren, tot het weinig wetenschappelijke gehalte van de meeste vragenlijsten,
tot de probleemvelden die op de voorgrond staan, alsmede tot de er achterliggende
theologische visies. Een duidelijk opgezet onderzoek, met heldere doelstellingen,
eindigend in een kort pleidooi voor en een schets van een theorie over de kerkelijke
praxis. Een vraag heb ik niet beantwoord gezien waarnaar ik wel nieuwsgierig was:
in hoeverre hebben de onderzochte enquêtes datgene bereikt wat men er mee wilde
bereiken? Maar wellicht heeft een vragende kerk daaraan geen behoefte, zolang
men onderweg is.
G. Wilkens
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Gedragswetenschappen
Geets, Claude - Melanie Klein. - Ed. universitaires, Paris, 1971, 160 pp..
Rycroft, Charles - Reich. - (Fontana), Collins, London, 1971, 104 pp., £ 0,30.

H.R. Beech
Gedragstherapie
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 295 pp., f 7,-, BF. 114.
Deze studie vormt een nuttige, heldere inleiding op een vorm van therapie, die niet
zozeer psychische ziekten wil verklaren vanuit conflicten die zich binnen de persoon
zouden afspelen, alswel het afwijkend gedrag van de patiënt ziet als gevolg van
verkeerd aangeleerde handelingen. De aangebrachte therapie bestaat erin andere,
meer succesrijke, gedragingen aan te leren. Het ontstaan, vooral vanuit de
experimentele leerpsychologie, de onderliggende assumpties, de werkwijze en de
behaalde resultaten, vergeleken met andere behandelingen, kan de geïnteresseerde
lezer hier overvloedig vinden. De theoretische discussies waarmee deze
gedragstherapie worstelt alsmede de werkelijke stand van zaken en een redelijk
vooruitzicht op een verdere ontwikkeling, worden hier door de auteur, die zeer zeker
een partijganger van deze zich nieuw ontwikkelende therapie is, beheerst, met
distantie en gevoel voor relativiteit gebracht. Ook voor de niet-professionele lezer
is deze inleiding geschikt.
Verwijzing naar vakliteratuur geschiedt in voldoende, niet hinderlijke mate.
G. Wilkens

R.D. Laing
Strategie van de ervaring
3,
Boom en Zoon, Meppel, 1971 125 pp., paper, f 8,90.
Dat de strategie van de ervaring, zoals de bekend geworden Engelse psychiater
Laing deze beschrijft in bovengenoemde studie, gaandeweg ook verbonden kan
worden met een verkoopstrategie, laat deze derde druk binnen anderhalf jaar zien
van een Nederlandse vertaling van zijn ‘Politics of Experience’. Deze druk is
ongewijzigd. Om in de gedachtenwereld van Laing te komen is deze studie het
meest geslaagd, omdat ze in het kort, zonder teveel vaktaal, het meest karakteristieke
van zijn visie beschrijft.
Een vollediger bespreking van inhoud en een waardering hiervan werd reeds
gegeven n.a.v. de eerste druk en kan men vinden in het mei-nummer van Streven,
1970, p. 868.
G. Wilkens

Horney, Ruppert, Schultze, Scheuerl
Pädagogisches Lexikon
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Bertelsmann Verlag, Gütersloh, 1970, 2 dln., 703 en 720 pp., DM. 84,per deel.
In deze twee kanjers vindt men - uiteraard - een massa aan degelijke en erg leesbare
informatie die van verre of dichtbij verband houdt met pedagogie. Meestal echter
nogal exclusief Duitsgericht. Zo treft men het principe van de ‘ability-grouping’ (of
‘tracking’) onder het trefwoordje ‘Altersklasse-prinzip’. Opvallend is ook wel dat zo
weinig niet-Duitse specialisten opgenomen werden (ik vind b.v. noch Bettelheim,
noch Freinet; om natuurlijk niet te gewagen van A.S. Neill of Illich!). Wat dan wél
verrast, is de uitvoerige aandacht die besteed wordt aan begrippen die weinig of
niets te maken hebben met de pedagogie (zoals b.v. angina of allergie). De
eigenaardige moraliserende instelling van dit lexicon (wat je onder ‘Anständigkeit’
leest is merkwaardig!) sijpelt naar mijn gevoel al te dikwijls door de informatie. Of
mag je hieruit afleiden dat opvoeden nog altijd gelijk staat met moraliseren?
E. De Kuyper

Georg Scherer
Anthropologische Aspekte der Sexwelle
Verlag Hans Driewer, Essen, 1970, 191 pp., DM. 9,80.
In het eerste deel analyseert de schr. de ‘Phänomene der Sexwelle’ (11-102). Het
is een grote verdienste dat hij de zg. Sexwelle als een verschijnsel beschouwt en
niet als een toevallige feitelijkheid. Hij gaat serieus op dit fenomeen in, draagt modern
materiaal aan en begeeft zich in discussie met schrijvers van deze tijd. In het tweede
deel ‘Sexualität und Interpersonalität’ (103-153) geeft schr. zijn eigen visie, gedegen
en verantwoord. In feite werkt hij uitvoeriger uit
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wat hij reeds vroeger gepubliceerd heeft, hetgeen op zich geen bezwaar is, maar
wel het nadelige gevolg heeft dat de aansluiting met het eerste deel min of meer
gemist wordt. Het boek zou aan eenheid en overtuigingskracht gewonnen hebben,
als de schr. rechtstreeks had voortgebouwd op het eerste deel en van daaruit zijn
visie ontwikkeld had. Jammer is het dat er nog een derde deel aan toegevoegd is:
‘Der heilige Eros bei Georges Bataille’ (155-184), want waarom juist déze schrijver
zoveel afzonderlijke aandacht verdient, wordt nergens duidelijk; het is op zich wel
interessant, maar de eenheid van het werk wordt er nog meer door verstoord.
Ondanks deze zwakke zijden blijft het een waardevol boek, dat achtergronden
belicht van een fenomeen waarmee men steeds meer wordt geconfronteerd.
A. van Kol

Horst Haase
Sexualkunde im 5. Schuljahr
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 100 pp., DM. 9,80.
Uitgangspunt bij het geven van seksuele voorlichting aan kinderen in de vijfde klas
van de basisschool moet volgens de auteur van dit boekje de overweging zijn, dat
de seksualiteit iets is dat wezenlijk deel uitmaakt van het menselijk zijn in zijn geheel
en dus niet alléén te maken heeft met het menselijk lichaam. Seksuele vorming op
de school mag dus alleen dán zinvol heten wanneer zij zich de vorming van de
leerlingen tot man en vrouw ten doel stelt. Tot man en vrouw, die weten en begrijpen
waarin en waarom niet alleen hun lichaam maar ook hun gedragspatroon van dat
der andere sekse verschilt en die daardoor in staat zijn een harmonisch partnerschap
met die andere sekse op te bouwen. De weg daartoe wordt in dit boekje de school
gewezen en de ouders uitgelegd aan de hand van lesschema's,
experimenteer-resultaten, en afbeeldingsmateriaal.
Hoezeer de auteur ook overtuigd is van de noodzakelijkheid der seksuele
voorlichting in deze geest, hij waarschuwt tegen een verdediging ervan op grond
van verkeerde uitgangspunten. Uitgangspunt moet bijvoorbeeld niet zijn, dat een
kind, deugdelijk voorgelicht, beter bestand zal zijn tegen de avances van aanranders;
aanranders plegen het bij zulke avances nu eenmaal niet op de seksuele toer te
gooien. Nee: óók in het basisonderwijs moet de seksuele vorming op het toekomstige
eigen leven, op de gezonde samenleving gericht zijn.
Een goed boekje, zeer bruikbaar voor wie met het probleem der seksuele
opvoeding worstelt.
Hans Hermans

Günther Dohmen, u. A.
Unterrichtsforschung und didaktische Theorie
Piper & Co Verlag, München, 1970, 335 pp., DM. 14,80.
Deze bundel zegt duidelijk wat iedereen die met het onderwijs te maken heeft en
wel eens over zijn werk heeft nagedacht allang wist: wij weten nog niets van het
onderwijs af. Het is feitelijk onbekend op welke wijze kennisoverdracht plaats vindt.
In deze bundel vinden wij zeventien artikelen waarin verschillende aspecten vooral
betreffende het onderzoek van het onderwijs behandeld worden. Methoden worden
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niet alleen uitgewerkt, maar ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop wij
dat onderzoek zelf weer moeten benaderen. Vanzelfsprekend moeten daarbij van
te voren nog een aantal vragen worden behandeld zoals de vraag: is er sprake van
een wetmatig gebeuren bij de kennisoverdracht? Ook aan die vraag is een artikel
besteed. Hoofdvragen bij dit onderzoek zijn vaak a) hoe stel ik de groep samen
waarmee de proef wordt gedaan en hoe vind ik een andere groep waarmee ik deze
kan vergelijken en b) hoe zorg ik er voor dat tussen deze twee groepen en het daar
toegepaste onderwijssysteem maar één relevant verschil is, namelijk dat waarop
de proef betrekking heeft. Daar komt dan altijd nog de morele vraag bij of men een
groep jonge mensen zo maar aan een proef mag onderwerpen die gevolgen kan
hebben voor hun hele toekomst.
In dit verband is natuurlijk meteen de vraag van belang: welk doel stelt men zich
bij het onderwijs en de opvoeding? In deze bundel beantwoordt H. Halbfas deze
vraag met: Aufklärung. Velen zullen daarmee instemmen, zonder echter de
consequenties daarvan geheel te overzien. Uit deze bijdrage blijkt dat men dan
namelijk meteen kwesties als die van de niet-waarde-vrijewetenschap de school in
haalt. Wil men dat doen, dan betekent dat in de praktijk dat de leerling van
verschillende docenten verschillende waarde-systemen te horen zal krijgen. Dit
brengt dan weer de vraag naar voren of de jonge mensen het kunnen heb-
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ben om in hun onderwijs verschillende en elkaar misschien zelfs uitsluitende
meningen over dezelfde onderwerpen te horen. Praktisch iedereen heeft
tegenwoordig een mening over onderwijs en didactiek. Het staat vast dat veel tot
nu toe verkeerd is gedaan en ook nu nog verkeerd gaat, maar wie deze bundel
doorleest, zal al heel gauw overtuigd raken van het feit dat we niet weten hoe het
wel moet, omdat we zelfs nog niet weten hoe we onze fouten feitelijk moeten
onderzoeken.
C.J. Boschheurne

J.H. Masserman
The Dynamics of Dissent
(Science and Psychoanalysis Vol. 13), Grune & Stratton, New York,
1968, 176 pp., $ 8,-.
De hier gehundelde referaten en hun coreferaten zijn gehouden op 3 december
1967 op de jaarvergadering van de American Academy of Psychoanalysis. Na een
linguistisch wat slordige inleiding van de bekende bio-dynamicus Masserman wordt
de lezer door de existentialist Jago Galdston voorgehouden, dat de ‘maverick’, de
geniale eenling en non-conformist, als zodanig niet in psychoanalytische categorieën
te vangen is. De psychiater kan hem ook niet tot het ‘normale’ terug brengen. Dat
komt mede doordat de psychiater de werkelijkheid van de z.g. normale wereld niet
relativeert. De politicoloog Seidler vervolgt met een levensbeschrijving van de hier
weinig bekende 83-jarige Amerikaanse socialist Norman Thomas, die 2 jaar tevoren
nog een leidende rol speelde in de mars naar Washington voor vrede in Vietnam.
Te bedenken valt dat ‘socialist’ nog steeds een scheldwoord is in Amerika. Sh.B.
Cohen geeft de casuïstiek van twee behandelingsgevailen, een rebel en een
reactionair. Daarbij komt weinig uit de bus, behalve dat psychiaters voor verandering
zijn en daardoor een rebel makkelijker kunnen begrijpen dan een reactionair. C.A.
Pinderhughes merkt op dat van de grotere groep radicale activisten die door hem
zijn onderzocht, allen in de loop van hun leven hun protest op verschillende zaken
hebben gericht. Zoals in psychoanalytische kringen gebruikelijk, zoekt hij verklaring
van gedrag vooral in jeugdsituatie. Maar ook vergelijkt hij de verhouding zwart-wit
in Amerika met de ouder-kind verhouding, wat een beetje zwart-witte indruk maakt.
De jonge radicalen komen er goed af bij Kenneth Kenniston's onderzoek: ze zijn
niet eo ipso neurotisch: ze komen veelal uit gelukkige gezinnen met principiële
ouders. Hun moeder heeft hun intellectuele ontwikkeling gestimuleerd. De relatie
tot de vader was echter ambivalent en gespleten. In tegenstelling tot de
negerdissidenten uit de lagere klassen lag de keuze voor een gevestigde positie
binnen hun bereik.
Ook vele andere schrijvers uit deze bundel, zoals C.E. Lincoln en A. Bryt, geven
overwegend positieve kwalificaties aan de ‘jonge radicalen’. L.J. West en J.R. Allen
beschrijven de rode, de zwarte, en vooral de groene (hippie) rebellie in een zeer
lezenswaardig overzicht over de ontwikkeling in Haight Ashbury (‘Hashbury’). C.
Darrow en radicale psychiater P. Lowinger gaan met een enquête het oproer in
Detroit van 1967 te lijf. Hun historische descriptie is indrukwekkend. De conclusies
uit hun 222 interviews zijn echter magertjes. De meeste geïnterviewden wensen
zelfbestuur en dat is wel de hoofdzaak. De nestor John. P. Spiegel heeft met zijn
analyse ook weinig inzicht in het militante negeractivisme. Zoals zijn coreferent B.
Baittle opmerkt, is het referentie-kader van Spiegel weinig helder, doordat hij

Streven. Jaargang 25

sociologische en psychologische en psychoanalytische categorieën door elkaar
mengt. De socioloog L.A. Coser besluit met de functies van de dissident. Deze
noemt voor het eerst in het hele boek Karl Marx, in één adem dan met Durkheim.
Hij wijst op de paranoïde reactie van de reactionairen, die overal een samenzwering
zien tegen hun wereldje. Coser heeft zijn hoop gevestigd op de dissenters, maar
zijn strategische voorkeur is wat voorzichtig uitgevallen. Het beste voor effectiviteit
lijkt hem ‘detached concern’.
Het boek is geen bundel politieke essays, noch ook een diepgravende socio- of
psychodynamische analyse van nonconformisme. Eerder lijkt het een eerste oprechte
poging van sociologisch en politiek niet ingevoerde psychiaters om hun gezichtskring
te verruimen. Daarbij is het psychoanalytisch dogmatisme gelukkig op de achtergrond
gekomen. Anderzijds is nog slechts een weinig gedifferentieerde methodologie
ontwikkeld. Deze bundel heeft als dissidentie in de klassiek-analytische traditie de
weg gebaand naar andere belangrijke studies door psychoanalytici, zoals die van
Erik H. Erikson Reflections on the dissent of contemporary youth (Int. Journal of
Psycho-Analysis, 1970) en van J. Marmor: The psychodynamics of political extremism
(Am. J. Psychoth. 1968).
J.H. van Meurs
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Dr. M.C. Sergant
Taal en Logica
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 20 pp., f 3,90.
Het verwondert even dat we hier te maken hebben met een openbare les. Feitelijk
is het een voor iedereen begrijpelijke inleiding over de structuur van de taal. De
schrijver ontdekt daarin, misschien niet helemaal origineel, een aantal verschillende
lagen. Een van de diepste daarvan is de logica. De schrijver onthoudt zich terecht
van een oordeel over de vraag of het de diepste is. Het werkje kan door iedereen
als een inleiding voor verdere studie worden gebruikt.
C.J. Boschheurae

Paul Ricoeur
Wegen van de filosofie
Structuralisme, psychoanalyse, hermeneutiek
Ambo, Bilthoven, 269 pp., f 17,50.
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Een korte inleiding van prof. Peperzak laat zien hoe deze serie artikelen van de
Franse filosoof Ricoeur past in het geheel van zijn werk. Ricoeur probeert vanuit de
traditie der reflexieve wijsbegeerte de waarde van psychoanalyse en structuralisme
te verstaan en deze te integreren in een zich hernieuwend fenomenologisch denken.
De taal van R. is niet eenvoudig. Daarom is het goed nu opnieuw een bundeling in
het Nederlands te bezitten. Wel zou het beter verstaan van deze belangrijke denker
nog meer bevorderd worden, als men voldaan had aan enige reeds eerder geuite
desiderata: een soepeler Nederlands in de vertaling, constante verwijzing naar de
bladzijden der oorspronkelijke teksten, wat meer toelichting en commentaar.
J.H. Nota

Paul Ricoeur
Symbolen van het kwaad
Deel 1: Smet, zonde, schuldigheid;
Deel 2: De mythen van het begin en einde
Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 131 en 162 pp., f 13,50 per deel.
Uitgever en vertaler bewijzen een belangrijke dienst aan het Nederlands taalgebied
door deze vertaling van het in 1960 verschenen gedeelte uit Ricoeurs filosofie van
de wil: ‘La symbolique du Mal’. Het is wel jammer dat men ook hier niet aan de in
bovengenoemde bespreking van een andere Ricoeurvertaling heeft voldaan. Daar
komt nog bij, dat de noten hier meer aan de Nederlandse lezer hadden moeten zijn
aangepast. Een verwijzen naar een Franse vertaling van Bultmann is bv. niet zo
zinvol in een Nederlands boek, terwijl Gusdorf in het Nederlands is vertaald. Deze
bezwaren
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klemmen nog meer, omdat een inleiding geheel ontbreekt.
J.H. Nota

Jürgen Habermas
Zur Logik der Sozialwissenschaften
Edition Suhrkamp, Frankfurt / M., 1970, 329 pp..
De bundel bestaat uit een aantal stukken die Habermas schreef in zijn polemiek
met de neo-positivist Albert. Hoewel hij soms hatelijk doet tegen zijn tegenstander,
weet hij zeker sommige aspecten van de opvattingen van zijn tegenstanders niet
alleen te waarderen maar zelfs in zijn eigen opvattingen te verwerken. Dat geldt
ook voor de opvattingen van Wittgenstein.
Het boek biedt wat meer dan de titel zou doen vermoeden. Niet alleen de logica,
leer van de uitspraken en hun waarheidsgehalte, wordt in de discussie betrokken,
maar de gehele methodologie van de sociale wetenschappen, waaronder ook de
geschiedenis en de algemene taalwetenschap worden begrepen. Omdat hij deze
wetenschappen met andere moet vergelijken, komen ook die andere, b.v. de wel
eens verwaarloosde biologie, ter sprake. Duidelijk wordt het dat b.v. ook deze
wetenschap uitgaat van een axiomatisch systeem, wat ieder die tegenwoordig de
kranten leest kan volgen. De biologische omschrijving van leven is b.v. niet anders
dan een axioma. Uit deze analyse volgt dat het neopositivistische dogma van de
eenheid der wetenschappen niet houdbaar is. De empirische controle van sociale
feiten is een totaal andere dan die van feiten in de natuurwetenschappen.
De schrijver maakt een belangrijk probleem volkomen duidelijk: de vraag welk
denksysteem in de filosofie het juiste is kan men niet van uit dat systeem bewijzen.
Verdere belangrijke opmerkingen zijn dat als de sociologie zich beperkte tot
empirisch-analytische onderzoekingen, men nooit zou kunnen vaststellen hoe de
onderzochte systemen zichzelf in stand hielden, respectievelijk zich zelf konden
vernietigen, met andere woorden met dit systeem zou men nooit kunnen vaststellen
waarom er wel of geen revolutie kwam. Hij herhaalt dit eigenlijk als hij verderop stelt
dat de fysieke reproduktie van een maatschappij niet kan worden vergeleken met
de reproduktie van organismen. De misleidende gelijkstelling van organisaties en
organismen weet hij zodoende te ontmaskeren.
Het probleem dat in dit boek aan de orde komt, hoort zeker tot de belangrijkste
van de hedendaagse filosofie. Habermas maakt niet alleen gebruik van de dialectiek,
maar wil ook aan de hermeneutiek een belangrijke rol toekennen. Merkwaardigerwijze
staan zijn opvattingen zo nu en dan zeer dicht bij die van het Franse structuralisme,
dat hij echter niet met name noemt.
C.J. Boschheurne

Manfred Thiels
Enzyklopädie der Geisteswissenschaftlichen Arbeitsmetoden
6. Lieferung Methoden der Kunst und Musikwissenschaft
R. Oldenbourg Verlag, München und Wien, 1970, 153 pp., DM. 24,- bij
intekening op het geheel DM. 21,60.
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Een drietal opstellen waarin de methoden van kunst en muziekwetenschap worden
beschreven, zonder dat men nu ook toekomt aan de vraag wat het essentiële verschil
in methode is tussen deze wetenschappen en die van de exacte wetenschappen.
Een beetje misleidend is daarom de titel van het tweede opstel:
Naturwissenschaftliche Methoden in der Kunstwissenschaft'. In werkelijkheid gaat
het daar om een interessant overzicht van gevallen waarin de natuurwetenschappen
optreden als hulpwetenschap van de kunstwetenschap, b.v. bij ouderdomsonderzoek
van een schilderij.
Beschrijvingen van dit soort kunnen vooral van belang zijn voor een vergelijking
van de methoden in de verschillende a-wetenschappen. Te vlug wordt namelijk nog
steeds aangenomen dat, omdat zij niet de methode van de b-wetenschappen kunnen
hebben, zij nu ook allemaal dezelfde methode moeten hebben. Ook dat is weer niet
bewezen.
C.J. Boschheurne

Tibor Horvath
Encyclopedia of Human Ideas of Ultimate Reality and Meaning
Regis College, Toronto, 1970, 166 pp..
De naam van dit werk is bepaald doordat de schrijver niet wil spreken over het te
geladen begrip God. Dan zou hij van alle over het absolute bestaande begrippen
een bespreking willen geven. Waarschijnlijk zou hij dan uitkomen op een verzameling
van begrippen die elkaar vaak uitsluiten. Tot nu toe is de schrijver niet verder
gekomen dan een lijst van woorden in een zeer groot aantal verschillende talen.
C.J. Boschheurne
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Paul Pucker, Hrsg.
Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg
Im Interesse der Freiheit
Vorwort von Franz Josef Strauss. Seewald Verlag, Stuttgart, 1970, 312
pp., DM. 19,80.
Baron von Guttenberg is een van de bekwaamste deskundigen op het terrein van
de buitenlandse politiek in de Bondsdag. Bovendien is hij een politiek denker van
groot formaat. Hij is een van de laatste aristocraten die in het politieke leven van
het continent een grote rol spelen.
Guttenbergs toespraken over buitenlandse politieke vraagstukken vanaf einde
1959 tot de herfst van 1970 vormen niet alleen een belangrijke bron voor het
bestuderen van het eigentijdse gebeuren, maar zij bevatten ook vele actuele, resp.
‘profetische’ stellingen.
Guttenberg verstaat onder conservatisme primair de bekwaamheid zich op de
politieke en sociale werkelijkheid toe te leggen. Voor hem zijn ‘Ideologiefeindlichheit’,
‘Sachgerechtigkeit’ en wantrouwen jegens abstracte inzichten wezenlijke
karakteristieken van de eigentijdse conservatieve politiek. Het doel van deze politiek
is ‘Freiheit und Würde des Menschen auch in der geänderten Welt von Morgen zu
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bewahren’. Guttenberg beschrijft de behoudende politicus niet als ‘Restaurator’
maar als ‘Renovator’, niet als progressieve idealist, maar als sceptische realist.
Uit zijn gesprek met Günter Gaus kan men echter Guttenbergs politieke denken
beter begrijpen. De hoofdredacteur van het weekblad Der Spiegel is een van
voorstanders van Brandts ‘Ostpolitik’. Als een vertegenwoordiger van de moeilijk
definieerbare groep van linkse intellectuelen die in hoge mate de politieke
meningsvorming van de publiciteitsmedia in de Bondsrepubliek bepalen, beschouwt
Gaus het communisme in de Sovjet-Unie niet als een totalitair systeem, maar louter
als een andere maatschappelijke orde. Terwijl Gaus een
‘gesellschaftsphilosophischen Fortschritt gegenüber bürgerlichen
Geschichtsauffassungen’ meent te mogen constateren, spreekt Guttenberg over
de reële historische werkelijkheid van het communisme. Hier staan twee
‘Grundhaltungen’ van Duitse en überhaupt westelijke politiek tegenover elkaar.
Enerzijds de intellectuele relativering van het fenomeen communisme en anderzijds
een niet bepaald objectieve analyse van de zgn. communistische realiteit. Voor
Guttenberg is een van de belangrijkste principes dat de rechten van de mens niet
tot onderhandelingsobject met de communisten mogen worden gedegradeerd.
Daarom moet volgens hem een concrete en realistische politiek tegenover de
Sovjet-Unie zich op het vrijheidsprincipe oriënteren. ‘Der Freiheit wegen müssten
wir es auf uns nehmen, von den Kommunisten zum Feind erklärt zu werden’. Het
gaat niet om de overwinning
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op het communisme, maar om de ‘Durchsetzung’ van de vrijheid. Bij de botsing van
de ‘menschenfeindlichen’ ideologie met de mensen zullen tenslotte de
vrijheidslievende mensen zegevieren. Guttenberg voorspelt, dat de
‘Freiheitsfeindlichkeit’ van het communisme ‘Stück für Stück abbrökkeln werde’.
Daarom moet een zinvolle ‘Ostpolitik’ handelingen achterwege laten waardoor de
positie van de onderdrukkers versterkt kan worden.
De door Chroesjtsjov geënsceneerde Berlijn-crisis heeft een onervaren en
onzekere Amerikaanse president getroffen. Enige van zijn raadgevers konden geen
wezenlijke verandering in de houding van de Sovjet-Unie ontdekken. Anderen
geloofden daarentegen aan de mogelijkheid van wereldpolitieke afspraken met
Chroesjtsjov. Deze vertegenwoordigden de mening, dat de belangen van de
verdragspartners aan een modus vivendi met de Sovjet-Unie ondergeschikt moeten
worden gemaakt. Hoewel Kennedy de Sovjet bedoelingen m.b.t. Berlijn en de
Bondsrepubliek juist analyseerde en tegen president Kekkonen verklaarde dat de
Sovjet druk op Berlijn de neutralisering van de Bondsrepubliek als een eerste stap
naar de neutralisering van West-Europa beoogde, bleef hij, volgens Guttenberg,
besluiteloos. Desondanks was hij niet bereid aan de Sovjetwens naar een nieuwe
status voor West-Berlijn tegemoet te komen: De Sovjet-Unie ‘verlangt von uns
Zugestanänisse, für die sie uns von neuem geben will, was wir bereits haben’.
De agressieve Berlijn-politiek van Chroesjtsjov bemoeilijkte de betrekkingen tussen
Bonn en Washington. De Kennedy administratie huldigde volgens Guttenberg de
opvatting, dat de ‘Tatsache der Verhandlungsbereitheitschaft wichtiger sei als der
Verhandlungsgegenstand selbst’. Deze stelling wordt thans ook door de
Bondsregering tegenover de socialistische landen verdedigd. Guttenberg prijst zich
dat hij de Verenigde Staten eraan herinnerde dat de bedoelingen van Chroesjtsjov
waren: a) d. m.v. zijn Berlijn-politiek een beslissende wending in het Oost-West
conflict teweegbrengen, b) uitholling van de geloofwaardigheid van de Amerikaanse
nucleaire garantie, c) ondermijning van het westelijke bondgenootschap, enz..
De machtsaanvaarding van de S.P.D./F.D.P. bondsregering markeerde een
keerpunt in de Duitsland- en Oostpolitiek van Bonn. In het middelpunt van Brandts
politieke denken ligt het concept van ‘Wandel durch Annäherung’. M.a.w. hij gelooft
in een door versnelde industrialisatie in de socialistische landen bewerkstelligde
toenadering van beide politieke systemen. Hierbij wordt echter, volgens Guttenberg,
het wezen van het Sovjet communisme en de bedoelingen der leiders van het
Kremlin ontkend. Deze beschouwen n.l. de concepties van ‘bruggen slaan’ en
‘vreedzame verandering’ als ‘ideologische sabotage’ en ‘sociale agressie’.
Samenvattend mag worden opgemerkt dat Baron von Guttenberg niet de taal
spreekt van de rijke aristocraat, maar die van de elke progressieve politiek met
skepsis bejegenende en tegelijkertijd reactionaire opvattingen afwijzende liberale
politicus. Hij beschouwt zijn politieke activiteit niet als de hobby van een financieel
onafhankelijk iemand, maar als een hartstochtelijk engagement voor de handhaving
der vrijheid van het Duitse volk. Deze eigenschappen hebben Guttenberg ook de
hoge achting van zijn politieke tegenstanders gebracht.
L. Bartalits

Dr. S.W. Couwenberg e.a.
Internationaal Cultureel beleid
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Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, 1971, 60 pp., f 3,50.
Het rapport van het Centrum voor staatkundige vorming van de Katholieke Volkspartij
over het Internationaal Cultureel beleid heeft terecht zeer veel aandacht en positieve
waardering van de pers gekregen. Het is een reactie op de regeringsnota over dit
onderwerp van 18 september 1970 en bevat beschouwingen over de uitgangspunten,
doeleinden, organisatie, instrumenten, financiering, richting en concentratie van het
Nederlandse Cultureel Beleid. Voor het eerst werd in Nederland min of meer officieel
gesteld dat het internationaal cultureel beleid beschouwd moet worden als een
essentieel onderdeel van het buitenlands beleid, met name als de derde pijler
daarvan, naast de staatkundige, militaire en economische componenten. De
ministeriële verantwoordelijkheid voor de buitenlandse cultuurpolitiek is echter te
onduidelijk afgebakend. Drie ministers, die van buitenlandse zaken, onderwijs en
wetenschappen en van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk houden zich met
de problematiek van het buitenlands cultureel beleid bezig. De handhaving en
ontwikkeling van de identiteit van de Nederlandse culturele gemeenschap in Europa,
die zich meer en meer
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integreert, maakt een samenhangend cultureel beleid noodzakelijk, waaraan het
tot dusver ontbroken heeft. Daarom zal de minister of staatssecretaris van
buitenlandse zaken moeten zorgen voor de coördinatie van alle regeringsactiviteiten
op het terrein van de buitenlandse cultuurpolitiek en zal hij er ook verantwoordelijk
voor moeten zijn.
R.S.

Die Internationale Politik 1969
Ergänzungsband I Dokumente
Ergänzungsband II Zeittafel und Register
Sonderdruck aus der Zeitschrift Europa-Archiv, R. Oldenbourg Verlag,
München, 1970, 602 en 266 pp., beide delen DM. 68,-.
Sinds 1961 worden in opdracht van de Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
in de Bondsrepubliek Duitsland jaarboeken uitgegeven die als aanvulling dienen op
het Europa Archiv, het voortreffelijk gedocumenteerde tijdschrift van de vereniging.
De Ergänzungsband I bevat alle bekende documenten zoals verdragen,
ontwerpverdragen, redevoeringen, communiqué's e.d. uit het betreffende jaar. De
Ergänzungsband II geeft een chronologisch overzicht van de internationale politieke
gebeurtenissen en bevat tevens een zaak- en personenregister.
Wanneer we deze uitgaven vergelijken met de in Nederland gebruikelijke
publikaties zoals Keesings Historisch Archief en de Winkler Prins Jaarboeken, dan
valt op dat het weergeven van documenten zonder een of ander commentaar deze
verzameling hanteerbaarder maakt voor het onderzoek en ook bruikbaarder als
handboek vooral doordat de samenstellers een grote mate van overzichtelijkheid
hebben weten te bereiken.
Het is bovendien zeer te waarderen dat bij ieder afgedrukt document de bron
wordt weergegeven, zodat een maximale controleerbaarheid verkregen wordt. Niet
alleen instituten op het gebied van Nieuwste Geschiedenis en Internationale
Betrekkingen, maar ook individuele specialisten en mogelijk ook krantenredacties
vinden in deze jaarlijkse publikaties een belangrijke aanvulling op de eigen
documentatie.
F. Nieuwenhof

Jozef Oelinger
Die Neue Linke und der SDS
Verlag J.P. Bachem, Köln, 1969, 220 pp., DM. 14,80.
De schrijver analyseert de beginselen van de buitenparlementaire oppositie. Hij
komt tot de conclusie dat deze zich richt tegen het hele bestaande
parlementair-democratische systeem. Waarschijnlijk is dat wel juist. Men moet echter
bedenken dat er meer dan een vorm van democratie is. Het radensysteem, waarin
alle belangstellenden-belanghebbenden mee beslissen is er een van. Feitelijk zou
men moeten proberen te onderzoeken welk systeem er steeds geschikt is voor een
bepaalde gemeenschap. Zeker is het immers dat niet ieder systeem geschikt is voor
elke gemeenschap. De gebeurtenissen op de universiteiten, die zo een grote rol
spelen in het denken van de buitenparlementaire oppositie, hebben bewezen dat
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het systeem van de vertegenwoordigende democratie daar alleen maar leidt tot een
bureaucratie en corruptie.
C.J. Boschheurne

M.W.J.M. Broekmeijer
The Vietcong Passed By
Asia Publishing, Voorburg, 1971, 84 pp., ill..
De moeilijkheid van een boekje als dit is, dat het in de categorie ‘welles - nietes’
terechtkomt. Zoals de auteur opmerkt, wordt het oordeel over de Vietnamoorlog en
de gebeurtenissen daar vaak emotioneel bepaald, zonder dat men naar ‘alle’ feiten
luistert. Zo is men thans wederom met een Vietnamtribunaal begonnen in Zweden
en is Amerika bezig zondebokken te zoeken om de ‘heilige verontwaardiging’ op
bot te vieren. Het lijkt me, dat een boekje als dit, dat andere feiten en gebeurlijkheden
aan het licht wil brengen, niets uithaalt, tenzij bij mensen die al bereid zijn naar dit
soort gegevens te luisteren. Het boekje zal alleen maar polariseren. Men kan het
beschouwen als een klein ‘zwart’boek tegenover een ‘wit’boek, of omgekeerd en
men kent het nut van dergelijke aanklagende boeken. De bedoeling lijkt me oprecht,
maar het nut wellicht omgekeerd evenredig.
G. Adriaansen
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Geschiedenis
Fabry, Philipp. W. - Die Sowjetunion und das Dritte Reich. - Seewald Verlag,
Stuttgart, 1971, 485 pp., Ln. DM. 45,-.
Hurstfield, Joel - Elizabeth I and the Unity of England. - Pelican, Penguin Books,
Harmondsworth, 1971, 169 pp., 30 p..
Lamberty, Max - De Vlaamse opstanding. Deel 1. Tot 1914. - Davidsfonds,
Leuven, 1971, 98 pp., 282 afb., BF. 325.
Locher, Dr. Th.J.G. - Geschiedenis van ver en nabij. - Universitaire Pers Leiden,
Leiden, 1970, 337 pp., f 36,-.
Shorter, Edward - The Historian and the Computer. - Prentice Hall International,
Englewood Cliffs, 1970, 149 pp., £ 3,50.
Stürmer, Michael, Hrsg. - Das kaiserliche Deutschland. - Droste Verlag,
Düseldorf, 1970, 447 pp..

E. van Raalte
Staatshoofd en ministers
Nederlands constitutionele monarchie historisch-staatsrechtelijk belicht
W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, 1971, XVII en 308 pp., f 35,-.
De dagbladpers heeft terstond na het verschijnen van dit boek er de nodige aandacht
aan besteed. De belangstelling ging daarbij vooral uit naar ‘inside-information’ die
schrijver dankzij naarstig speurwerk kon geven. De moeilijkheden tussen onze
negentiende-eeuwse koningen en hun zonen kennen we nu wat beter, de moeite
van de Oranje-vorsten met de beperkingen die de constitutie hen oplegt komt naar
voren, moeilijkheden en mogelijkheden van overleg tussen staatshoofd en de
verantwoordelijke ministers worden behandeld. Het gaat schrijver erom te laten zien
hoe sinds 1848 de ministeriële verantwoordelijkheid een zelfstandig handelen van
het staatshoofd onmogelijk maakt en van hoe groot staatsrechtelijk belang het is
dat de eenheid van de Kroon ten allen tijde bewaard blijft. Door nu alleen die kwesties
te behandelen waarbij dit ideaal niet ten volle bereikt wordt, meestal vanwege het
temperament en het karakter van de leden van onze dynastie, hebben we een boek
gekregen met alleen maar verwikkelingen. We hebben bovendien een boek gekregen
dat een uiterst brokkelige compositie heeft: incident naast incident, soms vlak na
elkaar volgend, soms met enige decennia tussenruimte. Het gebrek aan compositie
wreekt zich bijzonder, evenals het gebrek aan een behoorlijke stijl. Er zou meer
recht gedaan zijn aan de verdiensten van de dynastie door per vorst een algemene
schets van diens regering te geven en daarbinnen de specifieke moeilijkheden en
ontwikkelingen te plaatsen wat betreft zijn staatkundige positie; voor de lezers
zouden de verschillende kwesties duidelijker zijn wanneer de historische context
even aangegeven werd. (Ik denk bv. aan de huwelijkskwestie van de oudste zoon
van Willem III; aan het begin van de paragraaf had kunnen staan over wie het ging,
etc.). Geëmotioneerd raakt de schrijver wanneer hij het voorstel van Aarden, Mej.
Goudsmit en Van Thijn bespreekt om de minister-president rechtstreeks door het
volk te laten kiezen. Uitgebroed ‘in een muffe studeerkamer’ (p. 274) vormt dit ‘al
heel armzalige, want slecht geredigeerde en eveneens slecht verdedigde initiatief’
(p. 276) een hoogst bedenkelijke ondermijning van de positie van het Parlement.
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Waarin ik Van Raalte volkomen gelijk moet geven. Staatsrechtelijk onbegrijpelijk is
mij de term ‘vorstelijk Functionaris’ voor de Kroonprins, (p. XIV).
Marcel Chappin

Sinclair Hood
De voorouders van de Grieken
143 pp., 122 afb., BF. 199.
G.H.S. Bushnell
De eerste Amerikanen
143 pp., 139 afb., BF. 199.
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1969.
Het strenge onderscheid tussen vulgariserende en wetenschappelijke literatuur blijkt
meer en meer te vervagen, nu wetenschappers niet meer rustig het uur van publikatie
afwachten, maar onder druk van de uitgevers gaan schrijven. Populaire series als
De vroegste beschavingen danken hieraan hun ‘wetenschappelijke’ ernst. In deze
serie heeft S. Hood het over de minoische en myceense beschavingen, De
voorouders van de Grieken, en G.H.S. Bushnell over de hoogtepunten van het
precolumbiaanse Amerika, De eerste Amerikanen. In beide boeken belet de vlotte
schrijftrant niet dat er in wetenschappelijke twistpunten op een verantwoorde manier
stelling wordt genomen. Beide boeken zijn ook uitvoerig en
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verzorgd geïllustreerd met o.m. vele voortreffelijke kleurplaten.
S. Heester

Dr. Mr. H.H.E. Wouters
Grensland en bruggehoofd
Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer
in het bijzonder, de stad Maastricht
Van Gorcum, Assen, 1970, 473 pp., 5 ill., geb. f 46,50, ing. f 42,50.
Met de vijf in dit boek gebundelde, tevoren elders verschenen studies heeft Schr.
op overtuigende wijze revanche genomen voor de schaarse aandacht die de
provincie Limburg zo lange tijd ondervonden heeft van de kant der Hollandse
geschiedschrijvers. Het boek behandelt de historie van het Limburgse Maasdal en
van de stad Maastricht, meer in het bijzonder van eind vijftiende tot eind zeventiende
eeuw, niet als geheel, maar vanuit verscheiden deelaspecten. Schr. weet zijn stof
op boeiende wijze uiteen te zetten, daarbij niet krampachtig zich houdend aan de
enge grenzen van gewest of onderwerp, maar voortdurend getuigend van een breder
visie, die evenwel nergens vervloeit in oppervlakkigheid. De lijst van geraadpleegde
bronnen en literatuur en het kritisch apparaat bewijzen dat eens te meer.
De bundel opent met een bijdrage tot de geschiedenis van de Limburgse
historiografie, waarin als redenen voor de eerst laat op gang gekomen
geschiedschrijving van dit gewest aangevoerd worden de late formatie van de
huidige provincie, de daarmee samenhangende verstrooidheid van het
bronnenmateriaal en de noodzaak van samenwerking met vorsers buiten de
provincieen landsgrenzen. In de tweede studie wordt een aantal Maastrichtenaren,
tot een bedevaart naar Cyprus veroordeeld, te Venetië als bedriegers ontmaskerd;
niet alleen gaat Schr. daarbij in op dergelijke strafmethoden, maar bovendien wijst
hij op het Maastrichtse Statutenboek van 1380, dat gelden kan als een der
uitvoerigste middeleeuwse codificaties uit de Nederlanden. De derde bijdrage is
een biografie van de Maastrichtenaar Mattheus Herbenus (1451-1538), een humanist
van het tweede plan, die in zijn geboortestad de nieuwe ideeën van Italiaanse
humanisten en Duits-patriottische wijsgeren verspreidde, en die in verbinding stond
met mannen als Joannes Trithemius en Pieter Dorlant. Het vierde artikel behandelt
de geschiedenis van het Limburgse Maasdal tussen 1543 en 1664, in welke periode
deze streek doorgangsland en podium was voor de elkaar bestrijdende
mogendheden. De laatste bijdrage over het plan tot ontmanteling van Maastricht in
1667 werpt licht op het tragische lot dat de stad zou hebben moeten ondergaan
(ontmanteling en gedeeltelijke afbraak), als niet de daaraan tegengestelde visie (de
stad als bolwerk der Uniegewesten) de doorslag had weten te geven.
Het boek besluit met een samenvatting in het Frans en Duits, en een register van
personen- en plaatsnamen.
P. Begheyn

Gerald S. Graham
A Concise History of the British Empire
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1970, 288 pp., 250
ill., BF. 295.
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G.S. Graham draagt zijn boek over het Britse Imperium op ‘aan zijn kleinkinderen,
die het Brits Imperium niet meer hebben gekend’. Zijn boek zelf getuigt echter minder
van heimwee naar het verleden dan van fierheid over wat het Imperium en de
Commonwealth - dit heiligdom van vrijheid - hebben gepresteerd. Lang niet allen
zullen Graham bij die interpretatie volgen, maar zijn verhaal blijft niettemin een
boeiend stuk wereldgeschiedenis, zoals die door een lid van de Commonwealth
wordt bekeken.
S. Heester

Fitzroy Maclean
A Concise History of Scotland
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1970, 239 pp., 231
ill., BF. 295.
Al speelt de verheerlijking van het eigen verleden nog altijd een voorname rol in de
nationale geschiedschrijving en ook in deze nieuwe geschiedenis van Schotland,
toch is het accent wel verlegd van de nationale verheerlijking naar een objectieve
geschiedschrijving: de reconstructie van het verleden van Schotland interesseert
ons niet zozeer omdat het het verleden van Schotland is, maar omdat het ons een
menselijke geschiedenis laat zien, en vaak van iets dichterbij dan gebruikelijk. Een
boek als dit maakt de geschiedenis van Europa weer iets concreter.
S. Heester
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Theologie
Aalders, Drs. C, e.a. - Luisterend Leven. - Boekencentrum, 's-Gravenhage,
1971, 286 pp., f 17,50.
Bornkamm, Günther - Bibel - Das Neue Testament. - Kreuz-Verlag, Stuttgart
/ Berlin, 1971, 166 pp., DM. 14,80.
Boros, Ladislaus - A nous l'avenir. - Desclée, Tournai, 1971, 176 pp..
Debruyne, Léon - Le paien? Le salut? - Eglise vivante, Louvain, 1971, 142 pp.,
BF. 120.
Fuller, R.H. - De interpretatie van de wonderen van Jezus. - Patmos, Antwerpen,
1971, 124 pp., BF. 120.
Haag, Herbert, Hrsg. - Jesus in den Evangeliën. - Verlag Katholisches
Bibelwerk, Stuttgart, 1971, 176 pp., DM. 12,80.
Küng, Hans - God en het lijden. - Desclee De Brouwer, Brugge, 1971, 57 pp.,
BF. 66.
Rahner, Karl - Ik geloof in Jezus Christus. - Desclee De Brouwer, Brugge, 1971,
61 pp., BF. 66.
Ruler, Dr. A.A. van - Theologisch werk II. - Callenbach, Nijkerk, 1970, 240 pp.,
f 23,-, bij int. f 20,-.

A.A. van Ruler
Theologisch Werk. Deel II
Callenbach, Nijkerk, 1971, 240 pp., f 23,-, bij int. f 20,-.
Het voorgaande deel verscheen in 1969 en werd besproken in Streven 23, juli 1970,
p. 1081. Dit tweede deel van opstellen en lezingen door de ondertussen overleden
hoogleraar (1970) omvat elf werkstukken, die voornamelijk in de laatste jaren
geleverd werden. Zij cirkelden rond twee hoofdthemata: het kerkelijke belijden
(geloofsbelijdenissen, dogma, theologie) en kerkelijke structuur (ambtsdrager,
apartheid van de kerkgemeenschap, continuïteit van het predikambt), naast een
lezing over de verhouding tussen hervormden en gereformeerden, en een andere
lezing over bijbelse toekomstverwachting en aards perspectief. Vijf van deze
werkstukken waren nog niet gepubliceerd.
Niet alleen in datering maar nog meer naar strekking zijn deze opstellen bij de
tijd. Van Ruler reageert intelligent en bewogen op hetgeen thans in en rond de
kerken gebeurt. Hij bepaalt en verwoordt zijn kijk op de kwesties op persoonlijke
wijze en weet b.v. bij zijn bekende aandacht voor het werk van de heilige Geest
tevens de geloofszinnigheid van het institutionele in de kerk onomwonden te
bepleiten. Hij bekritiseert gangbare en gemakkelijke toekomstverwachtingen met
een klare verkondiging van het kruis: het heil wordt gerealiseerd door de dood heen.
Hij herleidt de tegenstelling tussen hervormden en gereformeerden tot een
huishoudelijke twist, die zo spoedig mogelijk opgeheven dient te worden, en wel
zonder de vrijzinnigen buiten spel te zetten. Op talrijke plaatsen maakt de diepe
geloofszin van Van Ruler gebruik van zijn theologische en wijsgerige eruditie, speelt
zijn beschouwelijke aard op ontnuchterende wijze met de concrete feitelijkheden,
en zo wordt de lezer zich bewust van de bijzondere persoonlijkheid welke Godsgeloof
en kennis, kerkbesef en eigen visie zo hardmonieus wist te beleven.
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J.F. Lescrauwaet

Ulrich Wilckens
Auferstehung
Das biblische Auferstehungszeugnis historisch untersucht und erkiärt
(Themen der Theologie), Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1970, 174 pp.,
DM. 12,80, bij int. DM. 9,80).
In een eerste deel analyseert de Hamburgse exegeet resp. de oudste getuigenissen
over Jezus' opstanding (met name 1 Kor. 15, 3-7), de berichten in de Evangeliën
over Jezus' verrijzenis en zijn verschijningen. Een tweede deel tracht de betekenis
van het vroeg-christelijke verrijzenisgeloof te achterhalen tegen de achtergrond van
het verrijzenisgeloof in de laatste eeuwen van het Oude Testament en in het
Jodendom ten tijde van Jezus. Schr. komt tot de slotsom, dat het geloof in Jezus'
verrijzenis wel verband houdt met het joodse geloof in een opstanding der doden
in de eindtijd, maar als geloof in de verrijzenis van de persoon Jezus Christus uniek
is. Het geloof in Jezus' opstanding is in zijn diepste grond geloof in God zelf, die
‘zijn vertegenwoordiger op aarde uit de dood tot in zijn eigen bestaan verheven
heeft’ (p. 115 en 159). Wat de gebeurtenis van Jezus' verrijzenis zelf aangaat, neemt
de auteur het juiste
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midden: ook al moet gezegd worden dat het getuigenis van zijn opstanding in de
context staat van legitimatie der verkondiging der apostelen, toch moet gezegd
worden dat deze legitimatie steunt op het gebeuren zelf van Jezus' opstanding: de
verkondiging ontvangt haar waarheidsgehalte uit het ‘feit’ van de verrijzenis, ook al
kan dit gebeuren - juist als eschatologische heilsdaad Gods - niet strikt historisch
geverifieerd worden. Een rustig en overtuigend geschreven betoog, dat heel wat
vragen rond Jezus' opstanding verheldert. Ook al kan het de prachtige uiteenzetting
van Heinrich Schlier, Über die Auferstehung Jesu Christi (Johannes Verl., Einsiedeln,
1968) niet doen vergeten. Merkwaardig genoeg wordt dit laatste boekje in de
literatuur-opgave niet vermeld.
S. Trooster

J. Feiner u. M. Löhrer, Hrsg.
Mysterium Salutis
Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik
Bd. III/1: Das Christusereignis
Benziger Verlag, Einsiedeln / Köln, 1970, 748 pp., DM. 47,-.
Bedoeling en opzet van dit grootse werk is indertijd reeds uiteengezet in
besprekingen van de eerste deeltjes in Nederlandse bewerking (Streven, 21/1,
1967/68, pp. 302/3). Omdat de Nederlandse uitgever na 6 bandjes de toevoer stop
gezet heeft, moest wel voor dit uiterst belangrijke derde deel de Duitse uitgever
gevraagd worden. Deze eerste ‘halfband’ van dit derde deel lijkt in eerste instantie
belangrijk vanwege het uitvoerige ‘Entwurf einer systematischen Christologie’ (pp.
477-648: een boek op zich!) van de hand van de jonge Zwitserse Capucijner-theoloog
Dietrich Wiederkehr. In tegenstelling tot de traditionele dogmatische christologie
gaat de auteur hier staan in het zoekend en tastend geloven van de allereerste jaren
christendom, en niet in het reeds meer gevestigde van de later geformuleerde
Concilies van de 4e en 5e eeuw. Dit blijkt al uit de hoofdindeling van zijn werk: 1.
het historisch heilsgebeuren van Christus als Gods ‘ja’ tot mensen en wereld, en 2.
tegelijk van 's mensen ‘ja’ tot God. Alleen vanuit dood en verrijzenis wordt zichtbaar
dat spreken en doen van Jezus van Nazaret heilsgebeuren van Gods zelfopenbaring
is. Deze herkenning van de mens Jezus als de Christus van God is echter niet te
scheiden van de weg die tot dit herkennen heeft geleid: de eigen Godsverhouding
van de mens Jezus. Door dit moment in de christologie weer op te nemen kunnen
wij de ‘echte Geschichtlichkeit’ terugwinnen in de zelfopenbaring Gods in Jezus
Christus: ‘Jezus is zó Zoon Gods, dat Hij Zoon Gods wordt’. Zo tracht de auteur te
komen tot een christologie, waarin geen scheidingen meer aangebracht worden
tussen ‘God’ en ‘mens’, ‘boven’ en ‘beneden’, ‘persoon’ en ‘heilsgebeuren’ in Jezus
Christus. In dit licht worden alle traditionele gegevens der christologie in nieuw licht
geplaatst en wordt de inhoud van de uitspraken van de vroeg-christelijke
christologische concilies verduidelijkt. De rustige en overtuigende betoogtrant van
Wiederkehr maakt zijn ‘Entwurf’ tot een verrassend en alleszins aanvaardbaar
voorstel. De man wordt overigens voortreffelijk geholpen door twee voorafgaande
studies van hoog gehalte: R. Schnackenburg over ‘Christologie des Neuen
Testamentes’ (pp. 227-388); die laat zien dat in de geschriften van het N.T. sprake
is van meerdere verschillende ‘christologieën’, die overigens in haar pluriformiteit
toch een eenheid vormen in de geloofsbelijdenis, die op allerlei wijze geformuleerd
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wordt. Minstens zo belangrijk en boeiend is de studie van P. Smulders,
‘Dogmengeschichtliche und lehramtliche Entfaltung der Christologie’ (p.. 389-476),
waarin niet alleen de ontwikkeling geschilderd wordt die tot uitspraken van de grote
christologische concilies in vooral de 4e en 5e eeuw geleid hebben, maar tevens
wordt aangetoond dat buiten deze lijn der ontwikkeling tevens alternatieve vormen
van christologie als tegenspel vastgehouden zijn; waarin tot op zekere wijze de
pluriformiteit in het belijden der eerste dagen bevestigd wordt. Vooral op basis van
deze twee prachtige studies van historische aard wordt het ‘Entwurf’ van Wiederkehr
aannemelijk. Daaromheen biedt dit werk nog studies over ‘het Christus-gebeuren’
als ‘heilsdaad van de Vader’ (R. Schulte) en ‘heilsdaad van de Zoon’ (A. Hamman);
‘Oudtestamentische fundamenten der Nieuwtestamentische christologie’ (N.
Füglister); ‘Christus' heilsfuncties als Openbarende, Heer en Priester’ (J. Alfaro).
Voor een verantwoorde vernieuwing der traditionele christologie een onmisbaar
werk; dat echter vooral in het ‘Entwurf’ van Wiederkehr wel enige kennis van zaken
op theologisch gebied veronderstelt.
S. Trooster
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Uit de Boeken van de Bijbel, deel 1 Een literair-historisch gerangschikte
selectie uit de boeken van het Oude Testament
Schooleditie in opdracht van de Katholieke Bijbelstichting, Malmberg,
Den Bosch, 1971, f 8,75.
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Zoals de ondertitel reeds aangeeft, gaat het niet om een gangbare uitgave van het
O.T., maar om een literair-historisch gerangschikte selectie. Niet het boek Genesis
staat dus als eerste afgedrukt, maar de verhalen over koning David, gevolgd door
het boek van de Wijsheid en de Psalmen. Daarna de Profeten, het Sinaiverhaal en
het scheppingsverhaal. Als wij ons afvragen waarom deze ‘afwijkende’ bijbeluitgave,
dan is het antwoord tweeledig:
- 't Boek is 'n vertaling uit 't Duitse taalgebied. En in Duitsland is deze manier van
Bijbelbenadering zeer normaal: men gaat meer belangstelling tonen voor de
menselijke schrijvers en hun situaties. Deze - in oorsprong Duitse - benadering heeft
een groot stempel gedrukt op de lezers van de bijbel. Als men niet erg goed oppast,
raakt men al vrij gauw verzeild náást of áchter de oorspronkelijke tekst; dan komen
vragen op: wat heeft de schrijver gedacht toen hij het opschreef, wat waren zijn
gevoelens. Aldus is het begrijpelijk dat er veel literatuur in omloop kon komen die
volstrekt onwetenschappelijk is. De samenstellers van deze bijbelse bloemlezing
pogen dit althans te ondervangen... en hierin zijn ze geslaagd.
- ‘Het gaat niet in de eerste plaats om het literaire genot dat de oorspronkelijke
vorm biedt,... het gaat veeleer om een objectief en ernstig verstaan van de Bijbel
en haar boodschap’ (pag. XI).
Daarbij zou ik graag een kanttekening willen maken. Hoe zou het mogelijk zijn
dat iemand de Bijbel objectief verstáát? Is dat geen tegenspraak in zichzelf? Gaat
het er juist niet om dat men eerst en vooral door een tekst geraakt, geboeid wordt
en daarná pas gaat nadenken over hoe en wanneer zij ontstaan is, etc.?
Ik denk dat de samenstellers van het boek het gezichtspunt ‘de Bijbel is literatuur’
te weinig hebben willen zien en vooral de we-
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tenschappelijke zijde van de Bijbel hebben willen benadrukken. Dat moge blijken
uit allerlei opmerkingen en aanwijzingen die zij in de marge van de tekst hebben
aangebracht. De oorspronkelijke Bijbeltekst wordt te gauw onder een bepaald
zinnetje samengevat.
Deze Bijbeluitgave, die er zeer verzorgd uitziet, lijkt mij een ideaal boek voor bijv.
theologiestudenten, maar voor middelbare scholieren - en daarvoor is het boek
bedoeld - is het vrijwel onhanteerbaar. Precies zoals de uitgave van het N.T. munt
ook deze uitgave weer uit door haar goede registers en geschiedkundige overzichten.
P. Beentjes

Dr.A. Roosen
De Brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen
Romen en Zn, Roermond, 1971, 170 pp., f 25,-, bij int. f 22,50.
In de langzaam groeiende serie ‘Het Nieuwe Testament’ is dit het vierde commentaar.
Dr. Roosen heeft slechts een inleiding van 8 pagina's nodig om ons goed te
informeren over de beide brieven.
De twee brieven aan de Tessalonicenzen zijn zeer waarschijnlijk de oudste
geschriften van Paulus, uit het jaar 51 na Chr.. Paulus heeft de stad zelf bezocht,
maar moet hals over kop vertrekken, wanneer er vervolgingen uitbreken. Om de
christenen in deze hoofdstad van Macedonië te bemoedigen schrijft hij met een
tussenpoze van enkele weken deze beide brieven.
Op deskundige wijze voert de auteur ons mee in zijn boek: zin voor zin, passage
na passage wordt bestudeerd en van commentaar voorzien. Typografisch blinkt het
werk uit door zijn overzichtelijkheid. Een zeer uitvoerig notenapparaat staat borg
voor grondige informatie. Al met al een aanwinst voor deze serie.
P. Beentjes

Dr. W.H. Beuken
Ruusbroec de Wonderbare
Tjeenk Willink-Noorduijn, Culemborg, 1970, 206 pp., f 12,50.
Terwijl alom de centra voor ‘mystiek’ als paddestoelen uit de grond schieten en de
‘Jesus-beweging’ steeds meer aanhangers verwerft, verschijnt er een bloemlezing
met teksten van de belangrijkste vertegenwoordiger van de Dietse mystiek, Jan van
Ruusbroec. Bij een eerste lezing geen aantrekkelijk schrijver: zijn werk vormt ‘geen
autobiografie van zijn geestelijke belevingen’, noch biedt het ‘een concrete techniek
van het volmaaktheidsleven’. Ruusbroec geeft ‘een systematiek der mystieke ervaring
door het ontleden en verantwoorden van het mystieke gebeuren uit een wijd
doordacht metafysisch en theologisch inzicht’ (27). Ruusbroec is evenmin een
gemakkelijk schrijver, ook al zijn zijn geschriften nuchterder, soberder en minder
abstract-speculatief dan die der Duitse mystici, en zelfs met een neiging naar het
praktisch-concrete.
Wie evenwel de moeite neemt deze beide hindernissen te nemen, vindt een ‘leer
van volmenselijkheid en universeel gemeenschapsgevoel’ (37) en zal ontdekken
dat Ruusbroec ‘de beleving van de mensheid en godheid van Christus ziet als de
weg om het geheim van Gods drieëne leven te ervaren’ (13). ‘Waar de mens zich
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buigt over de onpeilbare diepten van zijn wezen, waaruit zijn menszijn gestalte
ontvangt, wijst Ruusbroec hem de donkere eenheid, waarin de tegenstellingen der
zichtbare wereld worden opgelost’ (44).
Een voortreffelijke en zeer welkome hulp bij het overwinnen van genoemde
problemen biedt de uitgave, verzorgd door Dr. W.H. Beuken, voorwaar geen
onbekende op dit terrein. Aan de bloemlezing gaat een uitvoerige inleiding vooraf
over het wezen van de mystiek, over leven, werken en leer van Ruusbroec, en over
diens invloed en betekenis voor het Nederlandse proza en de spiritualiteit in en
buiten de Nederlanden.
De verzamelingen van fragmenten (in de oorspronkelijke tekst) is in drie
categorieën onderverdeeld: De mens - de kosmos - God; Het beeld van de tijd; De
mystieke opgang van de ziel (het werkende, het innighe en het scouwende of
godlijcke leven). Op die wijze wordt een systematisch beeld gegeven van Ruusbroecs
opvattingen en ideeën. Alle teksten zijn royaal van aantekeningen voorzien, zowel
ten aanzien van inhoud als van taalgebruik.
Het enige jammere aan dit boekje is de kaft, waarop de bekende
Ruusbroec-miniatuur is omgetoverd tot een kleurig plakplaatje, Ruusbroec de
Wonderbare tot een schaapachtige klerk, en de Heilige Geest tot een viervingerige
boomgod.
P. Begheyn
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Bergner, Edith, Hrsg. - Eine Rose für Katharina. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971, 371 pp., M. 9,60.

Louis Heren
No Hail, No Farewell
Weidenfeld & Nicholson, London, 277 pp., £ 2,75.
Wat zou er zijn gebeurd als generaal Westmoreland in 1967 gelijk had gekregen
met zijn voorspelling dat dit het jaar zou worden van de overwinning in Vietnam en
dat de troepen waarmee Amerika deze overwinnnig bevocht, het jaar daarop - in
ieder geval nog vóór de presidentsverkiezingen van 1968 - daarginds overbodig
zouden worden en naar huis zouden terugkeren? Hoe zou President Johnson dán
de journalisten en de historieschrijvers tegemoet zijn getreden? Ondanks alles wat
er toen reeds wás geschreven en thans nog steeds wórdt geschreven over de eerste
jaren van zijn Vietnam-beleid, zou hij zonder enige twijfel zijn beschouwd als een
der grootsten in de reeks der Amerikaanse staatshoofden. Niet alleen om die
overwinning en om wat men aannam dat daar het gevolg van zou zijn: de veiligstelling
van de democratie in Azië, maar ook omdat Johnson, zoals een van zijn
bewonderaars in zijn eigen kabinet het uitdrukte, erin slaagde een zware oorlog tot
een goed einde te brengen zonder het land in een oorlogspsychose te storten en
zonder de zorg voor de welvaart van het land uit het oog te verliezen. Hij zou in
1968 met een nieuwe overweldigende meerderheid zijn herkozen en nog vier jaren
tijd hebben gekregen om zijn program van sociale wetgeving uit te voeren en de
‘Great Society’ te verwezenlijken, die hij bij zijn eerste verkiezing het Amerikaanse
volk in het vooruitzicht stelde.
Johnson zelf geloofde generaal Westmoreland dan ook maar ál te graag en gaf
hem gretig wat hij meende nodig te hebben om zijn tijdschema wáár te maken. Doch
- helaas voor Johnson - ontpopte generaal Westmoreland zich, de efficiency van
zijn commando en de schijnbare onuitputtelijkheid der hem ter beschikking gestelde
middelen ten spijt, als een slecht en onbetrouwbaar profeet. Toen Johnson een jaar
later moest beslissen of hij zich ál dan niet herverkiesbaar zou stellen, kon zelfs zíjn
grijpgrage geest geen strohalm meer vinden om er enige optimistische verwachting
aan vast te klampen. Hij zag zijn spel uitgespeeld. Volgens Louis Heren is dit de
grondslag van wat op een middeleeuws koningsdrama begon te lijken. Het drama
van Macbird inplaats van Macbeth, zoals een Amerikaans toneelschrijver het tot
bittere ergernis van Johnson uitdrukte. Vooral naarmate het duidelijker werd, dat
het geslacht der Kennedys er niet aan dacht zijn ‘aanspraken’ op de troon van
Washington prijs te geven aan de usurpator Johnson. Een koningsdrama met een
dieptragische ondergrond in de centrale figuur van de President zelf.
Dit koningsdrama is het thema van dit boek, dat de Johnsonjaren één voor één
de revue laat passeren en alles wat zich tijdens die jaren in het Witte Huis en in de
gedachtenwereld van zijn bewoner afspeelde. Jaren, waarin zich voor de ogen van
een scherp waarnemer zoals Heren, correspondent in Washington voor de Londense
‘Times’, het afbrokkelingsproces van een militaire en bijgevolg een politieke illusie
afspeelde. Louis Heren heeft zich bovenal gericht op het drama dat zich in de mens
Johnson voltrok; de mens Johnson, die hem ondanks zijn vaak onaangename manier
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van doen, zijn vaak onhebbelijk optreden, zijn vaak onverantwoordelijke loslippigheid
of even onverantwoordelijke geheimzinnigdoenerij, toch niet onbewogen liet. De
mens Johnson, die het Witte Huis verliet zoals hij erin was gekomen: stilletjes en
zonder vertoon. Die geen heil werd toegeroepen bij zijn optreden en geen vaarwel
kreeg bij zijn heengaan. No hail, no farewell.
Toch wel een aangrijpend relaas.
Hans Hermans

H.T. Dickinson
Bolingbroke
Constable & Co., London, 1970, 397 pp., £ 4,50.
Henry St. John, later Viscount Bolingbroke, behoorde tot het merkwaardige genus
staatslieden dat zich in overgangstijden meer door allerlei glibberige intriges dan
door hun bekwaamheid naar boven weet te werken, maar tenslotte toch door de
mand vallen zodra er duidelijke en harde beslissingen moeten worden genomen.
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Bolingbroke kende maar één vorm van hardheid: als het in zijn eigen belang was
liet hij zijn beste vrienden in de steek en ondermijnde hij slinks hun aanzien en hun
positie, die hij zelf begeerde. Zo handelde hij beurtelings met Oxford, lange tijd de
eerste minister - het woord Prime Minister bestond toen nog niet en werd pas voor
zijn opvolger, Walpole, aanvankelijk als een scheldwoord gebruikt - van Queen
Anne, met de grote bevelhebber der Engelse en Europese legers, Marlborough, en
met de eerste koning uit het Huis van Hannover, George I. Niet langer dan enkele
uren waande hij zich aan de top van de Britse politiek. De enkele uren die verstreken
tussen het moment waarop de koningin murw gemaakt was door Bolingbrokes
gekonkel, en het moment waarop zij instortte en op haar sterfbed terecht kwam. De
komst van George I was voor hem het teken dat hij de wijk moest nemen naar
Frankrijk, waar hij de zijde koos van de laatst overgebleven Stuart, die zich de
Kroonpretendent van Engeland noemde, doch waar Engeland niets meer van wilde
weten. Nog weer later papte hij, in Engeland teruggekeerd, enige tijd aan met George
I en wierp hij zich in een vinnige pennestrijd tegen diens eerste minister Walpole,
doch tevergeefs. Het einde van zijn leven bracht hij weer in vrijwillige ballingschap
in Frankrijk door.
Al met al een weinig verheffende figuur. Niettemin een figuur die invloed oefende niet door zijn daden, maar door zijn geschriften. Hij was een groot polemist en
pamflettist, die in zijn eigen blad, The Craftsman, scherp de pen hanteerde om de
oppositie tegen zijn grote vijand Walpole te verenigen en een duidelijk op de val
van deze minister gerichte hergroepering van de partijen te bewerkstelligen. In
Engeland zelf maakte dit alles niet veel indruk. Wel echter in Frankrijk, met name
op Montesquieu, die net in de jaren dat hij zijn artikelen schreef, in Engeland
vertoefde en daarin de inspiratie vond voor zijn beroemde theorie van de
machtenscheiding.
Dickinson beschrijft zijn leven met veel details, maar, eerlijk gezegd, met weinig
opgewektheid. Episoden waar men graag het fijne van zou willen weten omdat zij
door anderen met veel kleur naar voren werden gebracht, komen bij hem nauwelijks
uit de verf. Met name niet die enkele uren van zijn glorie. Duidelijk echter komt uit
de correspondentie die Dickinson aanhaalt, de intrigant naar voren. Dickinson plaatst
hem wel in een iets milder licht door zijn leven te omlijsten met een beschrijving van
de verwarde verhoudingen in de Britse politiek van die tijd, maar veel sympathieker
wordt hij er toch niet op.
Hans Hermans

Hans Urs von Balthasar
Schwestern im Geist
Johannes Verlag, Einsiedeln, 1970, 472 pp., DM./SF. 38.
Twee reeds eerder verschenen studies worden hier gebundeld de lezer aangeboden.
De eerste, in 1950 verschenen, is een spiritueel-theologische studie over het
geestelijk leven en de leer van Theresia van Lisieux, de tweede, in 1953 afzonderlijk
verschenen, belicht onder hetzelfde gezichtspunt het leven en de leer van een tiental
jaren later gestorven medecarmelites, Elisabeth van Dijon.
Het lezen van beide studies kan nog boeiender en, al naar gelang de innerlijke
verwachtingen van de lezer, vermoeiender zijn dan in de tijd waarin ze voor het
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eerst werden geschreven. Toen mocht het contemplatieve leven grosso modo nog
onaangevochten in gelovige kring bestaan.
Bij de carmelzusters vinden we een openheid naar de wereld die anders verloopt
dan d.m.v. de dialoog en de onmiddellijke geleefde medemenselijkheid. Deze wereld
van clausuur en silentium, van bidden en zwijgen, van lijden en offeren vormen een
eigen gelovig en menselijk antwoord op de dialoog en medemenselijkheid die God
met de mensen is begonnen. Hoe het hart van het leven in de Kerk een vrede die
de wereld haar niet kan geven, geniet, en in stilte is, laat de auteur zien aan de hand
van de existentiële, subjectieve geloofsinstelling van de ‘kleine Weg’ van Theresia
van het Kind Jezus en aan de hand van de objectieve, zichzelf geheel aan het
geheim van God overgevende Elisabeth de la Trinité. Deze twee gebundelde studies
van Urs von Balthasar vormen een theologie die geschreven is over geleefd geloof
in het geheim dat God is, en zijn een spiritualiteit, die een ‘kleine weg’ kan begaan
en laat zien dat daarmee te leven valt.
De lezer kan bij zichzelf nagaan wanneer hij deze studies van in één geest
verbonden zusters leest, of hij zich in dezelfde geest hierbij kan en wil aansluiten.
G. Wilkens
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Marnix Gijssen
Jacqueline en ik
Mercatorfonds, Antwerpen, 1970, 210 pp..
Bij gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Marnix Gijsen werd op initiatief
van de Bank van Parijs en de Nederlanden door het Mercatorfonds te Antwerpen
een bibliofiele uitgave verzorgd van Gijsens laatste roman Jacqueline en ik, een
vlot verhaal waarvan Gijsen zelf bij zijn huldiging op het Antwerpse stadhuis op 14
november 1970 de autobiografische inslag onderstreepte. Deze wordt overigens
nog eens ten overvloede uiteengezet in een ten geleide van Paul de Wispelaere.
Zoals de illustraties van Marcel Mayer heeft men dit ten geleide blijkbaar nodig
geacht om aan het boek een bibliofiele waarde te geven. Naar mijn gevoel had deze
erbij gewonnen met de roman zoals hij is zonder fiorituren royaal uit te geven. Met
te veel willen is men het doel voorbijgeschoten.
S. Heester
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Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur.
Teil 1. Von den Anfängen bis 1789 Gesamtredaktion von Günter Albrecht
und Günther Dahlke
Volk und Wissen, (Ost-)Berlin, 1969, 1045 pp., MDN. 68,-.
Dit reusachtige werkinstrument (voorzien in 3 dikke delen + een registerband), een
collectieve onderneming van zowat alle Oosteuropese nationale academies, biedt
een resultaat aan zoals nooit voordien in één enkel systeem verenigd. De accurate
volledigheid (ook met gegevens die niet overeenstemmen met het ideologische of
methodologische marxistische standpunt van de samenstellers) is zondermeer af.
Zoals te verwachten worden speciale accenten (progressieve traditie als Jacobijnse
literatuur, begin van een socialistische literatuur, proletarisch-revolutionaire literatuur)
nogal zwaar aangestreept, maar principieel zijn de literairsociologische bedoelingen
(werkingsgeschiedenis, smaakevolutie, onthaalgeschiedenis, Trivialliteratur) voor
het eerst wetenschappelijk bij elkaar gebracht. Het geheel loopt tot einde 1964, met
sommige rubrieken tot einde 1967. Dit eerste deel bevat 3 grote domeinen: een
algemeen deel (van bibliografie en biografie langs cultuurwetenschap en esthetica
tot theaterwetenschap, filmgeschiedenis en journalistiek), de Duitse filologie
(algemene taalwetenschap, geschiedenis van de Duitse taal, literatuurwetenschap
en literatuurgeschiedenis) en de Duitse literatuur (met een periodisering die
sociaal-maatschappelijke dateringen fundamenteel acht en niet in literaire periodes
opdeelt). Zonder betwisting: wetenschappelijk onmisbaar.
C. Tindemans
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Günther Mieth, Hrsg.
Friedrich Hölderlin
Sämtliche Werke und Briefe IV Bde
Aufbau-Verlag, Berlin / Weimar, 1970, 767 pp., 530 pp., 601 pp., 6161
pp., DM. 48.
Deze Oostduitse editie van Hölderlins werken is in hoofdzaak gebaseerd op de
Stuttgarteredities. Een uitvoerige inleiding van meer dan honderd bladzijden gaat
aan het werk vooraf en ieder deel heeft zeer uitgebreide notities aan het einde. De
inleiding tracht H. te verstaan vanuit de maatschappelijke situatie in zijn tijd, als een
kritisch dichter die gegrepen werd door het fenomeen van de Franse revolutie. Heel
sterk wordt de nadruk gelegd op de wijsgerige invloeden. Helaas is de inleider erg
eenzijdig in zijn interpretatie en horen we heel weinig over het eigenlijke leven van
de mens Friedrich Hölderlin. Het eigene van het literaire fenomeen wordt teveel
wijsgerig ‘verklaard’ en de intieme eenheid van dichtkunst en religie in Hölderlins
werk wordt niet voldoende onderkend. Andere literatuur over H. wordt zelfs niet
vermeld, geen Guardini, natuurlijk geen Heidegger, noch in de inleiding noch,
voorzover ik kon nagaan, in de uitvoerige notities. Wie zich deze beperktheid bewust
is en geen anderen nodig heeft om Hölderlin te smaken, kan zijn voordeel doen met
deze nieuwe uitgave. J.H. Nota

Dieter Wellershoff
Literatur und Veränderung
Versuche zu einer Metakritik der Literatur
Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin, 1969, 187 pp., DM. 8,-.
Voor ons ligt een verzameling tijdschriftartikelen, aangevuld en afgerond met enkele
nog niet eerder gepubliceerde opstellen. De titel doet vermoeden, dat het centrale
thema, waaromheen deze elf artikelen zich groeperen, wel de vraag zal zijn,
inhoeverre de literatuur tot een verandering van de huidige maatschappijstructuur
kan bijdragen. Het pleit voor de schrijver, die reeds bekend is door enkele romans
(o.a. Die Schattengrenze, 1969), door hoorspelen en de editie van Gottfried Benn's
werken, dat hij het probleem breder ziet. Hij onderkent, dat het proces der
maatschappelijke verkalking en vernieuwing slechts een onderdeel is van een veel
omvattender levensritme, dat zich ook in de fysieke en psychische constellatie van
iedere mens, in heel de ons omringende natuur, in de relatie tussen twee mensen,
in het literair bedrijf, enz. enz. afspeelt. Tot in de kleinste vertakkingen spoort hij
overal de verstarringsverschijnselen op en vraagt zich af, of het literair kunstwerk
daar een verlossende invloed kan uitoefenen. Zijn conclusie luidt, dat een poëtisch
werk geen directe invloed heeft, maar - en dat is een interessante these - als het
ware een simulator is, waarin de mens met mogelijkheden en vrijheden
experimenteren kan, die het beperkte dagelijkse leven voor hem heeft afgesneden.
Men heeft Wellershoff reeds verweten, dat hij op deze wijze de literatuur tot een
soort speelweide degradeert, waarop een aan alle kanten gefrustreerde mens los
van de realiteit, los van elke verantwoordelijkheid ronddartelen kan. Ik geloof, dat
men met dit verwijt de bedoelingen van W. miskend. Hij verwacht, dat een mens
die eenmaal - zij het slechts in zijn fantasie - van een grotere vrijheid, van een wijder
ontplooiing van zijn mogelijkheden heeft geproefd, voortaan op elk terrein minder
vatbaar voor verstarring, meer bereid tot vernieuwing, duidelijker gemotiveerd en
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consequenter op concreet te verwerkelijken doeleinden gericht zal zijn. Al met al is
dit een inspirerend boek voor ieder die zich interesseert voor de aloude vraag naar
de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid. Th. van Oorschot

Herbert Friedrich
Der Stärkste Regen fängt met Tropfen an
Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 240 pp., M. 6,80.
Ook in de DDR probeert de literatuur in het reine te komen met het
nationaal-socialistische verleden. Maar anders dan in de BRD zoals bv. bij Grass
en Böll, schijnt deze letterkunde niet anti-militairistisch te kunnen zijn. Het gevolg
is dat men in deze bundel wel telkens de dreiging mee kan voelen die er toen van
het gezag uitging, maar dat men niet ziet waarmee eigenlijk werd gedreigd. Het
gevolg is dat deze verhalen, hoewel zij als realistische kunst dat juist moesten zijn,
in feite niet ontdekkend hebben kunnen worden.
C.J. Boschheurne
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Theater
Bänsch, Dieter - Else Lasker-Schüler. Zur Kritik eines etablierten Bildes. Metzler, Stuttgart, 1971, VIII, 270 pp., DM. 23,-. Best, Otto F. - Peter Weiss. Francke, Bern, 1971, 203 pp., SF. 18,50.
Böll, Heinrich - Melaatsheid. - Ambo, Bilthoven, 1971, 70 pp., f 6,90.
Engel, Erich - Schriften. Über Theater und Film. - Henschel, Berlin, 1971, 302
pp., geïll., M.22,-.
Freeman, E. - The theatre of Albert Camus. - Methuen, London, 1971, 178 pp.,
£ 2,30.
Gum, Coburn - The Aristophanic Comedies of Ben Jonson. - Mouton, The
Hague / Paris, 1969, 207 pp., f 30,-.
Hecht, Werner - Aufsätze über Brecht. - Henschel, Berlin, 1971, 221 pp., M.
8,50.
Hilton, Ian - Peter Weiss. A search for affinities. - Wolff, London, 1971, 126 pp.,
£ 1,15.
Hugo, Leon - Bernard Shaw. - Methuen, London, 1971, 270 pp., £ 3,-.
Kesting, Marianne - Entdeckung und Destruktion. - Fink, München, 1971, 344
pp., DM. 16,80.
Laube, Horst - Der Weg ist rot. Bericht über die Ruhrfestspiele. - Friedrich,
Velber, 1971, 77 pp..
Leeming, Glenda and Simon Trussler - The plays of Arnold Wesker. - Gollancz,
London, 1971, 222 pp., £ 2,-.
Matusche, Alfred - Dramen. - Henschel, Berlin, 1971, 216 pp., M. 8,-.
Muir, Kenneth, Ed., - A new companion to Shakespeare studies. - Cambridge
University Press, London, 1971, 298 pp., £ 1,20.
Neue Stücke. Autoren der D.D.R. - Henschel, Berlin, 1971, 559 pp., M. 14,-.
Osborne, John - The naturalist drama in Germany. - Manchester University
Press, Manchester, 1971, 185 pp., £ 2,76.
Peacock, Ronald - Goethe's major plays. Manchester University Press,
Manchester, 1971, 236 pp., £ 1,56.
Schoeller, Bernd - Gelächter und Spannung. Atlantis, Freiburg, 1971, 139 pp.,
SF. 14,-.
Skrotzki, Ditmar - Die Gebärde des Errötens im Werk Heinrich von Kleists. Elwert, Marburg, 1971, 176 pp., DM. 29,-.
Verkuyl, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische
literatuur. - Van Gorcum, Assen, 1971, 550 pp., f 78,-.
Weber, Peter - Das Menschenbild des bürgerlichen Trauerspiels. - Rütten und
Loening, Berlin, 1970, 272 pp., DM. 7,50.

Friedrich Wolfgang Knellessen
Agitation auf der Bühne.
Das politische Theater der Weimarer Republik
Lechte, Emsdetten, 1970, 348 pp., 212 ill., DM. 42,50.
Al komt ook even het nazitheater ter sprake, dit grondige boek besteedt vooral
aandacht aan het linkse theater van 1918 tot 1933 in Duitsland, de periode waarin
de menselijke chaos op zoek ging naar oplossingen. Deze waren gericht op een
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drastische wijziging in maatschappelijke opvattingen en voorwaarden en daaruit
kwam een nieuwe dramatisch-theatrale vormcode voort. S. behandelt deze
tendensen als agitatorisch. Dat levert nog altijd een breed spectrum op. Van het
expressionistische theater (E. Toller), over het epische theater (met relatief weinig
plaats voor Brecht, maar tientallen bladzijden voor Piscators beweging), naar de
proletkult- en agitpropgroepjes. Piscator krijgt dus de meeste aandacht: enerzijds
omdat het epische schrijftheater zonder zijn technisch-theatrale vondsten en
ideologische funderingen wel niet te vatten valt, anderzijds omdat juist hij een zo
uitgebreid geheel van vernieuwingen heeft uitgewerkt, dat deze code tot vandaag
toe uitvoerig (en vaak miskend) doorwerkt. Dit boek is rijk gedetailleerd, al wil het
te eenzijdig reconstruerend alles achterhalen en verwaarloost het daardoor het
effect en de stilistische repercussies wel eens, terwijl S. toch wel iets te weinig
belangstelling heeft voor de maatschappelijkpolitieke bewegingen die als grondslag
en tijdsfundament deze theaterstilistische evolutie hebben geconditioneerd.
C. Tindemans

Andrew Gurr
The Shakespearean Stage 1574-1642
Cambridge University Press, 1970, 192 pp., £ 0,80.
Frances A. Yates
Theatre of the World
The University of Chicago Press, 1969, 218 pp., £ 3,45.
Het werkje van A. Gurr is een van die
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prachtige boekjes die het ontzaglijke zoekwerk van diverse experts (o.m. E.
Chambers, G. Bentley, I. Smith) keurig bijeenpakken en in een rechtvaardige
synthese presenteren. Hij duidt zowel de opgeloste problemen als de vraagtekens
aan en verwijst nauwgezet naar de passende bronnen. Zodat voor ieder die in het
vele bibliotheekwerk een argument vindt om verder clichés te blijven uitdragen,
geen excuus overblijft en een aantal onwijsheden worden opgevangen: de lege
Elisabethaanse scène, de sociale eenzijdigheid van het volkse theater, de
zo-zo-kwaliteit van de opvoeringen. Integendeel komt helder over wat ook voor
vandaag nog steeds een boodschap is gebleven: vakkundige commercialisering
gekoppeld aan uitgekozen techniek en kwaliteitsgehalte.
Het thema van F. Yates' boek blijft opvallend afwezig uit A. Gurr's geheel, omdat
het volkomen nieuw is. Als specialiste van de ideeëngeschiedenis van de
renaissance, is het F. Yates opgevallen dat het theater als concept, als grondmodel,
zo sterk overeenstemt met wat ze kent als oude Romeinse traditie van Vitruvius.
Zij speurt in het werk van Elisabethaanse auteurs, vooral John Dee en Robert Fludd,
naar invloeden van deze Vitruvius en komt er op deze wijze achter dat de betekenis
van het theater, zoals het best af te lezen uit het gronden bouwplan van The Globe,
een cosmologische verbeeldingseenheid is, een aspect dat zo sterk de
renaissancistische denktrant vertegenwoordigt. Van het drama en van de lyriek
kenden we reeds de overeenkomst met cosmologische denkinhouden; dat ook de
theatrale en scenische ruimte daarmee blijken te corresponderen is uiteindelijk
alleen logisch, maar ondertussen een ontdekking van eerste gehalte die in staat
moet zijn tot uitvoerige discussie en exploratie.
C. Tindemans

Morris West
The Heretic. A Play
Heinemann, London, 1970, 89 pp., £ 0,60.
Dit Giordano-Bruno-drama hinkt op alle benen: melodramatisch-vals(ch)e intrige,
onzinnige dialoog in classicistische en dus gemartelde versmaat, vrome en bleke
ritmering, wassen figuren. Dat de creatie te Londen een regelrechte afgang is
geworden, past voor één keer uitstekend.
C. Tindemans

Gérard Gozlan - Jean-Louis Pays
Gatti aujourd' hui
Editions du Seuil, Paris, 1970, 256 pp., FF. 18.
René Gaudy
Arthur Adamov. Essai et document
Stock, Paris, 1971, 189 pp., FF. 7,90.
A. Gatti (geb. 1924), een van de meest produktieve auteurs in het huidige Franse
theater, wordt hier bedolven onder een goedbedoeld monument. Het langademige
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procédé-essay (een chronologische opbouw die tegelijk thematisch de groei wil
verduidelijken) negeert hem eigenlijk als theatraal componist en concentreert zich
eenzijdig op de politieke obsessie. Deze ontwikkeling van journalist tot dramatisch
auteur (in het spoor van Brecht en Weiss misschien, maar ondertussen er
vierklauwens van weghollend) staat parafrastisch heel helder getekend en maakt
meteen ook de verdienste uit van dit werkje. Afwezig blijft de constructie-manie,
precies dat aspect dat hem, met alle goede bedoelingen en zelfs af en toe geniale
inspiratievlagen, uiteindelijk niet laat worden tot een groot auteur: de praatgraagheid,
de lyrische overdaad, de gecompliceerde rijkdom, de mengeling van roman-, dramaen filmprocédés, de provocatieve verwarring van realiteit en fantasterij. A. Adamov
(1908-70), ooit gevierd als deel van het absurde trio met Ionesco en Beckett, wordt
hier met iets te dikke woorden die de lijkredestijl adequaat passen, geïnterpreteerd
als een man die, terwijl zijn levenslijn bepaald niet recht uitvalt, thematisch en
dramatisch een constante directheid heeft getoond. Overigens wordt ook het
privé-leven onverbloemd meegedeeld, terecht omdat de precieze kronkels van deze
Russische emigrantenzoon evenzovele draagpunten en -vlakken hebben uitgemaakt
van zijn theatrale oeuvre. De spanning tussen de intieme persoon en de wijde
wereld, met de oplossing van een nog steeds vertroebeld marxisme als gretig
alternatief voor eigen alcoholisme en slavische nostalgie voor het ‘betere’ bestaan,
wordt zorgvuldig uitgetekend (mede door erg persoonlijke getuigenissen van zijn
regisseurs en vrienden: van R. Barthes, B. Dort, J. Duvignaud en A. Artaud tot R.
Blin, G. Garran, J. Mauclair, R. Planchon, J.-M. Serreau, J. Vilar en J. Valverde), al
lijkt de vriendendienst die Adamow tot de rang van Tsjechov wil verheffen, echt toch
wel megalomaan.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Andersen, Liselotte - Barok en Rococo. - Elsevier, Brussel, 1969, 264 pp.,
geïll..
Der Briefwechsel Arthur Schnitzlers mit Max Reinhardt und dessen Mitarbeitern.
- Otto Muller, Salzburg, 1971, 145 pp., DM. 14,70.
Devliegher, L. - De Zwinstreek. - Lannoo, Tielt, 1971, 224 pp., 481 afb., BF.
580.
Fischer, F.W. en J.J.M. Timmers - Late gotiek. - Elsevier, Brussel, 1971, 272
pp., geïll., BF. 645.
Groh, Klaus - If I had a mind. - Du-Mont Schauberg, Köln, 1971, DM. 19,-.
Helms, Hans G. - Kapitalistischer Städtebau. - Luchterhand, Neuwied am Rhein,
1971, 209 pp., geïll., DM. 7,80.
Huber, Benedikt en Jean-Claude Steinegger - Jean Prouvé. Une architecture
par l'industrie. - Artemis, Zürich, 1971, 212 pp., geïll., SF. 78,-.
Jazz classique. Recueil de fiches. - Casterman, Tournai, 1971, 256 pp., BF.
280.
Jazz moderne. Recueil de fiches. - Casterman, Tournai, 1971, 256 pp., BF.
280.
Junghanns, Kurt - Bruno Taut. - Henschel, Berlin, 1971, 250 pp., geïll., DM.
48,-.
Kubinsky, Mihaly - Adolf Loos. - Henschel, Berlin, 1970, 76 pp., 39 afb., DM.
12,50.
Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1960. - Elsevier, Brussel, 1971,
159 pp., geïll., BF. 295.
Lach, Friedhelm. - DuMont Schauberg, Köln, 1971, 192 pp., geïll., DM. 16,80.
Major, Maté - Pier Luigi Nervi. - Henschel, Berlin, 1970, 72 pp., 48 afb., DM.
12,50.
Piltz, Georg - Mit der Kunst auf Du und Du. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1971,
280 pp., M. 7,50.
Ragon, Michel - Histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme modernes.
Tomé 1: Idéologies et pionniers. 1800-1910. - Casterman, Tournai, 1971, 349
pp., geïll., BF. 690.
Ragon, Michel - L'art: pour quoi faire? - Casterman, Tournai, 1971, 144 pp.,
BF. 90.
Ry van Beest Holle, Carel J. du - De wereld van de Islam. - Elsevier, Brussel,
1970, 264 pp., geïll., BF. 280.
Scharang, Michael - Zur Emanzipation der Kunst. - Luchterhand, Neuwied,
1971, 139 pp., DM. 4,80.
Schubert, Hannelore - Moderner Theaterbau. - Krämer, Stuttgart, 1971, 222
pp., geïll., DM. 118.
Schug-Wille, Christia - Het byzantijnse rijk. - Elsevier, Brussel, 1970, 264 pp.,
geill., BF. 480.
Torbrügge, Walter - Europa in de oertijd. - Elsevier, Brussel, 1968, 264 pp.,
geïll..
Weikert, Hannes - Begegnung mit Kunstwerken. R. Oldenbourg Verlag,
München, 1971, 208 pp., DM. 24,80.
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G. Hafner
Athene en Rome
264 pp., 253 afb. waarvan een groot aantal in kleur, BF. 440.
M. Backes en R. Dölling
De opkomst van het avondland
264 pp., 242 afb. waarvan een groot aantal in kleur, BF. 440.
H. Munsterberg
Het Indische cultuurgebied
264 pp., 239 afb. waarvan een groot aantal in kleur, BF. 450.
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 1969-1970.
Meer dan in de vroegere delen uit de serie ‘Kunst in Beeld’ het geval was, bestaat
het boeiende boek van G. Hafner over Athene en Rome uit een goedgekozen serie
illustraties met bijschriften die de keuze verklaren en de samenhang duidelijk maken.
Die samenhang is dan de invloed van de Griekse op de Romeinse kunst, zoals
beschreven in het vers van Horatius: ‘Hellas overwint zegepralend de barbaarse
strijders en voert kunst in in het landelijke Latium’. Of zoals de auteur zelf het uitdrukt:
de kunst van het Romeinse rijk is het laatste hoofdstuk van de Griekse
kunstgeschiedenis. Onze voorkeur gaat toch naar de iets meer synthetische en
daardoor ook beter te argumenteren behandeling van een periode, zoals M. Backes
en R. Dölling dat proberen in het deel De opkomst van het avondland, een bijzonder
boeiend hoofdstuk uit de kunstgeschiedenis. Ook hier blijft de tekst heel nauw
betrokken bij de illustraties, maar het samenspel van beide is evenwichtiger. Dit
laatste geldt ook voor de rijke schets van Het Indische cultuurgebied, waarin de
auteur H. Munsterberg, door de uitgebreidheid en ingewikkeldheid van de stof alleen
al, gedwongen is de tekst algemener op te vatten. De stof omvat niet alleen een
periode van de 3e eeuw v. Chris-
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tus tot de 19e eeuw na Christus, maar strekt zich daarenboven geografisch uit over
heel Zuidoost-Azië.
Wat er echter van de kwaliteit van de afzonderlijke delen zij, de serie biedt een
uitzonderlijk rijke iconografie van de verschillende perioden en provincies in de
kunstgeschiedenis.
G. Bekaert

Paul Klee
Unendliche Naturgeschichte
Schwabe & Co-Verlag, Basel / Stuttgart, 1970, 511 pp., 600 deels gekl.
ill..
Zoals Das bildnerische Denken, het eerste deel van Klee's Form- und
Gestaltungslehre, zijn titel ontleende aan een uitspraak van Klee, zo stamt ook de
titel van het tweede deel Unendliche Naturgeschichte van hem. Klee was overtuigd
dat het gesprek met de natuur voor de kunstenaar een conditio sine qua non was.
Men mag zich echter niet te zeer door de titels laten misleiden om de inhoud van
beide boeken te onderscheiden. Ze hebben heel veel met elkaar gemeen en
overlappen elkaar zelfs ten dele. Ze bevatten in chronologische volgorde de lessen
die Paul Klee aan het Bauhaus heeft gegeven van 1921 tot 1924. Das bildnerische
Denken geeft de lessen van 1921-1922 weer, Unendliche Naturgeschichte de lessen
van 1923-1924. De laatste titel is in zoverre verantwoord dat Klee in zijn latere lessen
de algemene grondslagen van zijn beeldend denken en zijn onderricht meer expliciet
op de natuur ging betrekken, waarschijnlijk als gevolg van de ervaring bij het
onderwijs opgedaan. Na een uitvoerige inleiding van Jürg Spiller, die voor de uitgave
van de Form- und Gestaltungslehre verantwoordelijk is, volgt een beeldverhaal van
Klee's eigen visie op de natuur. Daarop volgen chronologisch de teksten van de
lessen met uitvoerig iconografisch materiaal en aantekeningen van de uitgever. Op
de inhoud van deze belangrijke uitgave kunnen we hier niet ingaan. Ze verschaft
in elk geval een onmisbare documentatie die heel wat vragen oproept: is de theorie
van Klee nog actueel of moet ze beschouwd worden als de specifieke expressie
van een bepaalde periode? Hoe moet men de tekst van Klee lezen, als op zichzelf
staand of als een commentaar bij de illustraties?
G. Bekaert

M. Lamac en D. Mahlow
Jiri Kolar
M. DuMont Schauberg, Köln, 1968, 120 pp., 40 pl., 3 klpl., DM. 24,-.
JiriKolar (1941) is een dichter die het woord als spirituele betekenisdrager heeft
opgegeven, om ermee te gaan werken in zijn materiële verschijning als woordbeeld.
Deze beelden van teksten scheurt hij in kleine stukjes en plakt er alle mogelijke
objecten mee vol. Objecten die hij zelf maakt, reuzegrote vruchten of vlinders, of
die hij rondom zich aantreft, borden en lepels bijvoorbeeld. Schrijver van symbolische
gedichten, is hij langzaamaan zo van zijn gedichten vervreemd dat ze enkel nog
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als een materiële figuur voor hem lagen. Om deze evolutie te illustreren gebruikte
hij die figuren om collages te maken. Het was maar een kleine stap om in die woorden lettercollages ook andere figuren op te nemen. Het boek van Lamac en Mahlow,
geschreven onder redactie van H. Neidel van het Institut für moderne Kunst van
Nürnberg, geeft een uitstekend beeld van deze Tsjechoslowaakse kunstenaar.
G. Bekaert

Harald Busch
Deutsche Gotik
Verlag A. Schroll, Wien, 1969, 320 pp., 254 pl., DM. 64,-.
Van eenvoudige fotoalbums zijn de delen uit de Epochen europaïscher Kunst steeds
meer geëvolueerd naar kunsthistorisch gestructureerde voorstellingen van een
bepaalde periode in een bepaald gebied. Het nieuwe deel over de Duitse gotiek
van Harald Busch is daar een goed voorbeeld van. Busch legt niet langer de nadruk
op de ‘schoonheid’ van het afzonderlijke gebouw of detail van een gebouw, maar
op de samenhang en betekenis van het verschijnsel gotiek zoals dit zich op een
veelvuldige wijze in het Duitse gebied, van Keulen tot Praag, heeft gemanifesteerd.
Zoals gebruikelijk in de serie is het hele boek, tekst en platen, het werk van één
auteur. Harald Busch is een even voortreffelijk kunsthistoricus als fotograaf: hij
schrijft kunstgeschiedenis met zijn foto's. Deze keer echter blijft de technische
kwaliteit van de opnamen hier en daar wel in gebreke.
G. Bekaert
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Hans Sedlmayr
Gefahr und Hoffnung des Technischen Zeitalters
Otto Müller Verlag, Salzburg, 1970, 70 pp., öS. 42,-.
De vier gelegenheidsvoordrachten van de bekende kunsthistoricus Hans Sedlmayr
(Verlust der Mitte), zijn niet veel meer dan soms letterlijke herhalingen van zijn
pessimistische interpretaties van de ontwikkelingen van de techniek en van de
technische mens, die zich de macht toemeet een eigen artificiële wereld te bouwen
in plaats van zich aan de natuur te onderwerpen. Natuur, kunst en geschiedenis,
deze garanties van de menselijke vrijheid, moeten de tol van de technische
vooruitgang betalen.
G. Bekaert

Heide Berndt
Das Gesellschaftsbild bei Stadtplanern
H. Krämer Verlag, Stuttgart, 1968, 176 pp., DM. 16,80.
H. Berndt, A. Lorenzer, K. Horn
Architektur als Ideologie
Edition Suhrkamp, Frankfurt, 1968, 153 pp., DM. 3,-.
R. Bentmann, M. Müller
Die Villa als Herrschaftsarchitektur
Edition Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 186 pp., DM. 4,-.
In het spoor van H.P. Bahrdt, die een der eersten was om de kortsluiting tussen
urbanisten en maatschappelijke werkelijkheid aan te klagen, probeert H. Berndt de
meestal onbewuste en dus ook onkritische voorstellingen die de urbanisten bij hun
stedebouwkundige ontwerpen leiden, in het licht te stellen. Stedebouw is geen
kunsthistorische discipline, maar evenmin een waardevrije wetenschappelijke
techniek. Stedebouw veronderstelt een bewustzijn van de reële krachten die het
opbouwproces van een maatschappij bepalen en een visie op de richting waarin
men dit proces wil laten evolueren. De dissertatie van H. Berndt is niets meer dan
een eerste benadering van het onderwerp, een methodische verkenning van de
problematiek. Bij deze dissertatie sluit direct Architektur als Ideologie aan. Deze
bundel opstellen situeert het centrum van onderhavig studieobject aan het
Sigmund-Freud-Institut te Frankfurt o.l.v. Alexander Mitscherlich, die als psychiater
de aandacht op het belang van de stedelijke samenlevingsvormen heeft gevestigd,
vooral in zijn Die Unwirtlichkeit unserer Städte (Zie bespr. Streven, aug. 1966),
uitgegeven in dezelfde Edition Suhrkamp. Zowel H. Berndt (sociologie) als A.
Lorenzer (psychiatrie) en K. Horn (sociale psychologie) zijn leden van het
Sigmund-Freud-Institut. Hun ideeën samenvatten is in dit bestek onmogelijk en
eigenlijk ook onnodig: niet in de nieuwe ideeën ligt hun bijdrage, maar in het zoeken
naar een wetenschappelijke onderbouw voor de veelal vage ideeën over de
maatschappelijke implicaties van hun taak bij stedebouwers en architecten. Het kon
niet anders of deze nieuwe problematiek moest gevolgen hebben op de
kunstgeschiedenis die nog gaarne ‘het fiere paard van een onhistorische esthetiek’
berijdt. Twee jonge kunsthistorici, Bentmann en Müller, hebben een onderzoek
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ingesteld naar de ideologische en maatschappelijke betekenis van de ‘villa’, het
herenhuis op het land, sinds de renaissance. Het gevaar van al deze studies om
eenzijdig te worden is ver van denkbeeldig, maar dit gevaar weegt niet op tegen de
dringend noodzakelijke verruiming van onze kunsthistorische categorieën en van
onze architectuuropvattingen die er nog altijd grotendeels door worden beheerst.
G. Bekaert

Johannes Pawlik
Theorie der Farbe
Dumont Schauberg, Köln, 1969, 113 pp., geïll., DM. 10,-.
Dit boek over kleurentheorie doet vreemd aan voor wie het vanuit een actuele
kunstsituatie benadert. Het verplaatst de lezer een halve eeuw terug naar de
basisopleiding van het Bauhaus en het geloof dat er heerste in een autonome (los
van de culturele context) vorm- en kleurenleer. Pawliks poging om een overzicht te
brengen van de erg uiteenlopende kleuropvattingen en van de elementen die een
kleurtheorie kunnen uitmaken, blijft niettemin waardevol.
G. Bekaert
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[1971, nummer 2]
[Inhoud]
Drie jaren na augustus 1968, p. 115
Husák heeft het volk duidelijk gemaakt dat het zich geen valse illusies moet maken.
Achteraf acht men Dubceks idealisme wat kinderlijk en om erger te vermijden geeft
men voor een groot deel zijn vertrouwen aan Husák.

Het grootstadsprobleem in Amerika, p. 130
Het traditionele beeld van de echte Amerikaan is de man die in een blokhut geboren
is of op een ranch. De politiek van de Verenigde Staten is hier tot voorkort vanuit
gegaan. De ontwikkeling van de grootstad brengt allerlei problemen met zich mee,
waaronder niet het minste dat van de criminaliteit en het geweld is. Zullen de bouwers
van de metropolis de slopers worden van de Amerikaanse samenleving of zullen
zij de grootstad tot uitgangspunt kunnen nemen voor nieuwe waarden?

Twee spaanse dichters, p. 141
De poëzie die hier gepresenteerd wordt is volgens de auteur van belang vanwege
de transcriptie die ze geeft van de ‘eigentijds Spaanse werkelijkheid’, als document
van de preoccupatie van een kleine groep alerte geesten met betrekking tot de
eigen geschiedenis. Bovendien is zij een schakel tussen wat geschreven werd
onmiddellijk na de Burgeroorlog en een nieuwe etappe die nog maar pas vorm aan
het krijgen is.

De valstrik van het conformisme, p. 152
Il, Conformista, de jongste film van Bertolucci, heeft zowel in vakbladen als
krantenrecensies over het algemeen een lovende kritiek gekregen. Het is in ieder
geval een uiterst verzorgde film. Maar tussen het werk dat Bertolucci daaraan
besteed heeft en het resultaat bestaat een breuk. Juist dit tekort is intrigerend.
Analyseert men dit, dan ziet men dat kritiek op deze film meteen kritiek kan zijn op
de Italiaanse (én Europese) cultuur en samenleving.
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Alexander Solsjenitzyn, p. 161
Op het eerste gezicht is het natuurlijk bijzonder gewaagd Alexander Solsjenitzyn
een ‘christelijk profeet in Sovjet-Rusland’ te noemen. De auteur poneert dit echter
niet slechts, hij toont ook uit werken van de schrijver aan, in welke zin dit verstaan
dient te worden: hij is een apologeet zonder apologetiek.

Beeld-spraak VI, p. 175
H.M. Enzensberger begint zijn geruchtmakend essay ‘Bouwdoos voor de theorie
van de massamedia’ met een citaat van Brecht: ‘Voor het geval u dit utopisch vindt:
wees zo goed erover na te denken waarom het utopisch is’. Hetzelfde motto had
ook boven de Beeld-spraak kunnen staan, waarin enkele losse overwegingen worden
gegeven over de manier waarop wij met onze tv (kunnen) omgaan.
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Drie jaren na augustus 1968
Tsjechoslowaken bereid de door Moskou opgedrongen politiek te
aanvaarden
L.L.S. Bartalits
‘Mein Leben war immer erfüllt von Liebe und Verehrung für alles, was
sowjetisch und russisch war - von den politischen Beziehungen bis zur
Kultur, von der Literatur bis zu den persönlichen Beziehungen’. Gustav
Husák
Door de invasie van de Warschaupacttroepen op 21 augustus 1968 werd het proces
van de Europese verdeeldheid in strikt geregistreerde invloedssferen van de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten bespoedigd. De erkenning van de zgn.
‘Europese realiteiten’ concentreerde de belangstelling van de besluitvormers in Oost
en West op andere problemen. De Tsjechoslowaakse tragedie gaat samen met
andere - minder dramatische - actualiteiten langzaam in de geschiedenis over.

Gevaar van het revisionisme
Ondanks de sinds augustus 1968 uitgevoerde zuiveringen is de Tsjechoslowaakse
communistische partij een ‘massapartij’ gebleven. Met 1,2 miljoen leden is deze
partij in een land waarin de ‘breiten schichten des Kleinbürgertums’ de mentaliteit
van de bevolking duurzaam beïnvloedden, niet tegen ‘gevaarlijke’ invloeden
gevrijwaard. De partijleiders vrezen, dat de kleinburgerlijke ideologie, het
Masarykisme en het sociaal-democratisme als voedingsbodem voor opportunistische
en revisionistische tendensen zal dienen. Van alle andere communistische partijen
van het socialistische blok onderscheidt zich de Tsjechoslowaakse daardoor dat
zij, wat de sociale structuur van haar leden betreft, het kleinste aandeel arbeiders
bezit. Het aandeel van de arbeiders daalde van 59,9% in 1945 naar 38,9% in 1955
en bereikte in januari 1968 minder dan een derde van het totaal aantal leden. Hoe
ernstig de partijleiding het probleem van de sociale samenstelling beschouwt, blijkt
uit een verklaring van de Praagse partijsecretaris en lid van het presidium, Kapek,
die de ‘Auffüllung der Parteireihen als eine aussergewöhnlich wichtige aufgabe der
1
Gegenwart bezeichnete’ .

Vergrijzing van de partij
Ook worden grote inspanningen ondernomen om de vergrijzing van de

1

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15 mei 1971.
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partij tegen te gaan. Einde 1947 waren 70% van de leden onder 45 jaar oud. Thans
nog slechts rond 40%, terwijl het aantal leden ouder dan 45 jaar gestegen is van
30% in 1948 tot 50% in 1971. Rekening houdend met de sociale structuur en de
‘altersmässigen Zusammensetzung’ is het begrijpelijk dat de nieuwe partijleiding
‘nach der niedergeschlagenen Reformbewegung besondere Energie darauf
verwenden will, die Parteireihen ideologisch straff auszurichten und militant
2
aufzufrischen’ . Daarom vergeleek men in Praag het XIVe congres met het Ve
congres van de partij in februari 1929. Dit congres werd na een lange periode van
interne partijcrisis gehouden en wordt thans door de geschiedschrijvers van de partij
als ‘Entscheidungskampf’ van de gezonde revolutionaire krachten tegen het
opportunisme en het sociaal-democratisme gekarakteriseerd.

Duitse bezetting en bevrijding door het Sovjet leger
Tijdens de jaren dertig, na de zwenking naar de Moskouse koers onder leiding van
de nieuw gekozen secretaris-generaal Klement Gottwald en als gevolg van de
omvangrijke zuiveringen, was het aantal leden van de partij van 100.000 tot 20.000
gedaald. Tijdens de Duitse bezetting van maart 1939 tot mei 1945 had de
Tsjechoslowaakse communistische partij 25.000 leden verloren. In de maanden
januari en februari 1946, zeven maanden na de bevrijding van het land door het
Sovjet leger, had de partij reeds 800.000 en twee jaar later 1,2 miljoen leden. Na
de communistische staatsgreep, in februari 1948, is het aantal leden van de partij
tot 2,3 miljoen toegenomen. Onder leiding van Gottwald, die het ook thans in de
straten van Praag te lezen beginsel formuleerde van trouw aan de Sovjet-Unie ‘auf
ewige Zeiten’, genoten de Tsjechoslowaakse communisten in Moskou een zo groot
vertrouwen dat de Sovjettroepen reeds in december 1945 werden teruggetrokken.

‘Praagse lente’ en de invasie
Lang was de weg die de Tsjechoslowaakse communistische partij vanaf de
‘deformaties’ van de Stalinistische periode tot de ‘Praagse lente’ van 1968 moest
afleggen. Het proces in 1952 tegen de secretaris-generaal van de partij, Rudolf
Slansky, werd gevolgd door de veroordeling van de huidige secretaris-generaal van
de partij, Gustav Husák in 1954, wegens bourgeoisafwijking, nationalisme en
chauvinisme tot levenslange gevangenisstraf. Negen jaar zat hij in Novotny's
gevangenissen en evenals zijn Hongaarse

2

Idem.
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collega Kádár kwam hij daaruit zonder dat zijn communistisch geloof was aangetast.
Husák, die door waarnemers een van de intelligentste communistische partijleiders
wordt genoemd, werd in 1913 als zoon van een handwerker in Slowakije geboren.
Hij studeerde rechten in Bratislawa. Als lid van de communistische partij toonde
Husák zijn leiderscapaciteiten het eerst tijdens de Slowaakse nationale opstand
tegen de Duitsers in september en oktober 1944. Deze harde, intelligente
jurist-politicus kwam nauwelijks acht maanden voor zijn benoeming tot eerste
secretaris van de Tsjechoslowaakse C.P. als nationale figuur naar voren als het
meest zelfverzekerde lid van de topleiding in de onthutsende periode na de invasie
van 21 augustus 1968. De destalinisatie van het politieke leven kwam in Praag veel
later dan in de overige socialistische landen. Nu worden de fouten die tijdens de
Novotny-periode werden gemaakt, door de partijleiding als een van de oorzaken
genoemd van de stormachtige politieke ontwikkeling in Tsjechoslowakije van januari
tot augustus 1968.
Hoe sterk het proces van democratisering het Kremlin heeft gealarmeerd, blijkt
wel uit het feit dat op 29 juli 1968 bijna het gehele Sovjet politburo naar het buitenland
ging om aan de onderhandelingen met de Tsjechoslowaakse leiders deel te nemen.
De Russische leiders hebben tijdens deze besprekingen ingezien dat de morele
autoriteit van de Sovjet-Unie niet voldoende gevestigd is om de socialistische landen
in ideologisch en politiek opzicht afhankelijk te houden. Daarom werd slechts een
militaire oplossing van de Tsjechoslowaakse kwestie in overweging genomen. Niet
de principes van het marxisme-leninisme, maar alleen de Sovjetstrijdkrachten waren
in staat de eenheid van de Warschaupactlanden te waarborgen. Vermoedelijk rond
16 augustus is de uiteindelijke beslissing 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
3
aangetast .

3

Volgens Victor Zorza in The Guardian van 14 augustus 1968 bevatten de bezoeken van Tito
en Ceausescu aan Praag genoeg dynamiet om de muren van het Kremlin op te blazen, indien
men die bezoeken zag als een verkapte poging de ‘Kleine Entente’ te doen herleven. Kádár
heeft Dubcek en Cernik tijdens hun bezoek aan Boedapest in juni 1968 gewaarschuwd niet
met vuur te spelen. In het openbaar sprak de Hongaarse partijleider over veronderstelde
pogingen van ‘imperialistische kringen’ om de ‘Kleine Entente’ te doen herleven. Het duidelijkst
toonde Roemenië zijn belangstelling. De regering in Boekarest heeft de ongebruikelijke stap
gedaan een boek te laten circuleren met een historisch overzicht over de politiek der landen
van de ‘Kleine Entente’ tussen de beide wereldoorlogen. Er werd in herinnering gebracht dat
de ‘Kleine Entente’ door Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije na de eerste wereldoorlog
werd gevormd om hun belangen tegen de politieke druk van de Europese mogendheden te
verdedigen. Dat de ‘Kleine Entente’ zich tegen de Sovjet-Unie had gekeerd, werd een
verkeerde interpretatie genoemd en daarmee probeerde men de Sovjetleiders de wind uit de
zeilen te nemen.
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Brezjnevs doctrine in juridische termen vertaald
Tijdens de afgelopen drie jaren slaagden de Sovjet militairen erin Tsjechoslowakije
tot een ‘bastion’ van de socialistische gemeenschap te maken en de Moskouse
machthebbers lieten het recht ‘zur Mitsprache’ bij interne aangelegenheden van het
land door middel van het nieuwe vriendschaps- en bijstandspact volkenrechtelijk
vastleggen. Het tussen de leiders van de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije op 6 mei
1970 gesloten akkoord is van grote internationale betekenis. Het was het eerste
bijstandspact tussen de Sovjet-Unie en een van de socialistische landen dat
gebaseerd was op de Brezjnev-doctrine. In de preambule van dit verdrag en in
artikel vijf wordt de waarschuwing geuit, dat de Sovjet-Unie nimmer onverschillig
zal staan tegenover het lot van de socialistische ontwikkeling in andere
communistische landen. Om deze doctrine in juridische termen te vertalen is dit
verdrag trouwens gesloten. Het bestaande verdrag tussen beide landen, dat in 1943
te Moskou door president Benes werd ondertekend en in 1963 voor een nieuwe
periode van twintig jaar werd verlengd, was op zichzelf niet aan vernieuwing toe.
De Sovjet leiders hebben uit de gebeurtenissen van 1968 hun les geleerd. Sinds
mei 1970 kunnen zij in Tsjechoslowakije op grond van een internationale
overeenkomst interveniëren ter vernietiging van de ‘antisocialistische krachten’
4
zonder de toestemming van de plaatselijke communistische leiders af te wachten .
Het nieuwe Sovjet-Tsjechoslowaakse vriendschaps- en bijstandspact is ook
opmerkelijk om de uitbreiding van het terrein van de alliantie. Na de Tweede
Wereldoorlog verbonden de door de Russen bevrijde Oosteuropese landen zich
met de Sovjet-Unie tot gezamenlijke strijd tegen een eventuele herleving van het
Duitse militarisme. Na de sluiting van het Pact van Warschau in 1955 beloofden de
socialistische landen elkander bijstand ingeval van een aanval op een der lidstaten
in Europa. De vorig jaar ondertekende verdragstekst tussen Moskou en Praag kent
geen geografische begrenzing meer. Zij verzekert alle noodzakelijke hulp, militaire
steun inbegrepen, bij elke aanval op een der partners, van welke zijde die ook komt.
Wanneer de Sovjet-Unie ooit aangevallen zou worden door de Chinese
volksrepubliek, moet het Tsjechoslowaakse leger de helpende hand bieden. Moskou
heeft

4

Le Monde, 8 mei 1970.
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dus van Praag verkregen wat tot op heden alle Oosteuropese staten en niet alleen
Roemenië hadden geweigerd.

Husáks machtsovername en zijn rivalen
Ondanks het feit dat Dubcek en zijn politieke vrienden na de invasie van de vijf
Warschaupactlanden erin slaagden een zodanig klimaat te scheppen dat de weg
voor politieke normalisering geëffend was, waren de Sovjet leiders hiermede niet
tevreden. Daarom moest Gustav Husák in zijn eerste toespraak als partijleider op
17 april 1969 verklaren, dat consolidatie door middel van de wederinvoering van de
5
dictatuur van het partijapparaat in het politieke, maatschappelijke en culturele leven
en de betrekkingen tot de Sovjet-Unie de belangrijkste opgaven van de nieuwe
6
partijleiding waren, ‘von deren Erfüllung alles andere abhängt’ .
Tijdens de eerste twee jaar - 14 à 15 maanden - van zijn ambtsperiode had Husák
zeker de nodige rivalen, die een meer extreme politieke koers hebben voorgestaan
dan hijzelf. De meest prominente van deze rivalen was Vasil Bilak, gevolgd door
Moskous betrouwbaarste bondgenoot tijdens de invasie, Alois Indra. Lubomir
Strougal leek in de zomer van 1969 een belangrijke bedreiging voor Husák te vormen,
maar hij wordt thans zeker niet meer als een invloedrijk politicus beschouwd. In
januari 1970 onthief Husák hem van het voorzitterschap van de Tsjechische partij
en hij kreeg de veel minder invloedrijke positie van federale premier.

Politieke onzekerheid
Hoewel Husák, vergeleken met Bilak of Indra, een centrumfiguur genoemd kan
worden, waren er velen in Tsjechoslowakije tijdens de lentemaanden van 1970 die
veronderstelden dat men toch wellicht beter een van de anderen tot eerste secretaris
van de partij had moeten kiezen. Juist het feit dat Husák niet als een man van de
harde dogmatische lijn bekend stond, heeft tot tal van onpopulaire maatregelen
geleid, die moesten bewijzen dat hij hetzelfde kon doen als zijn tegenstanders en
dit beter kon doen. Dit was de reden waarom velen in 1970 te Praag en Bratislava
de vervanging van Husák door Bilak hebben voorgestaan. Volgens deze mensen
zou dan in elk geval de politieke onzekerheid verdwijnen. Bovendien meenden velen
dat het in Tsjechoslowakije nog slechter zal moeten gaan, voordat verbete-

5
6

Cf. D. Möller, Die Aera Husák in der Tschechoslowakei, in Aussenpolitik, juni 1970, p. 358-359.
Neues Deutschland, 19 april 1969.
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ring in het politieke klimaat zal optreden . Tevens werd verondersteld dat, zolang
Husák zijn positie als eerste secretaris van de partij blijft uitoefenen, geen gunstige
veranderingen verwacht kunnen worden. Men verwachtte dat de dag zou komen
waarop de bejaarde president Svoboda - die al zijn vroegere populariteit heeft
verloren door zijn plotseling veranderde houding tegenover de hervormingen - zou
overlijden of met pensioen zou gaan. Wanneer Svoboda uit het politieke leven zou
verdwijnen, zou Husák de meest voor de hand liggende kandidaat zijn om het
8
presidentschap over te nemen .
In tegenstelling tot de algemene verwachtingen is reeds in de herfstmaanden van
1970 gebleken dat Husák, gesteund door het Kremlin, met enig succes bezig was
zijn positie te verstevigen tegen de harde orthodoxen en andere ultra-linkse
elementen binnen de partij. Om zijn positie te versterken moest Husák een
zigzag-koers volgen. Dit manifesteerde zich vooral op het terrein van de
hervormingsmaatregelen welke in het kader van de ‘normalisatie’ van de economie
werden doorgevoerd. De economische hervormingen droegen het stempel van een
gehaast, onder politieke druk staand pragmatisme. Desondanks werden zij aangeduid
9
als ‘Husákmodel’ of ‘een systeem van gepland leiderschap’ .

Economische ‘consolidatie’
Deze economische politiek werd door twee elementen gekarakteriseerd. In de eerste
plaats door de wens dié maatregelen te nemen die tot de eliminatie van het zgn.
Sik-model zouden leiden; en in de tweede plaats door een recentralisatie en herstel
10
der autoriteit van de partij over economische beslissingen . Husáks ‘systeem van
gepland leiderschap’ voorziet in de mo-

7
8

9
10

Cf. The Times, 27 mei 1970.
Intussen had de gang van zaken in Tsjechoslowakije duidelijke repercussies voor de andere
socialistische landen. Walter Ulbricht en Janos Kádár hebben Husák gesondeerd omtrent de
politieke ontwikkelingen in Tsjechoslowakije. Maar bovenal was gebleken dat de overheersende
Sovjet invloed te Praag en Bratislava in de overige Oostbloklanden zorgen baarde. Men had
onder andere kunnen constateren dat de leiders van het Kremlin als resultaat van hun
besprekingen met Tsjechoslowaakse leiders in oktober 1969 te Moskou veel meer invloed in
Praag hebben weten te verwerven dan aanvankelijk werd verwacht.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 17 juli 1970.
Een dilemma waarvoor de Tsjechoslowaakse economen stonden was echter dat de
meerderheid van de partijleiding niet terug wilde keren tot een overtrokken centralisme, omdat
het Novotny-tijdperk evenzeer verantwoordelijk wordt gesteld voor de heersende sociale,
politieke en economische moeilijkheden als het ‘noodlottig drijven van de rechtse deviationisten’
rondom de ‘liberale’ economische deskundige en vice-premier tijdens de Dubcek-periode,
Ota Sik.
Het probleem was echter een economische structuur te vormen die tussen de centralistische
conceptie van het Novotny-tijdperk en die van Siks gedecentraliseerde in ligt. Maar er waren
ook ultra-conservatieven die een terugkeer wilden tot wat ‘'Resowjetisierung’ genoemd wordt,
een economische ordening die vanuit het centrum volledig geleid en gecontroleerd kan
worden.
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gelijkheid van inspraak van beneden af, maar handhaaft gelijktijdig een grote controle
van boven af. Een dergelijk systeem is slechts te verwezenlijken wanneer de centrale
economische planning als hoogste economische besluitvormer hersteld wordt. In
de partijresolutie van januari 1970 is een en ander duidelijk uitgesproken; de
11
ontwikkeling van de economie moet volledig ondergeschikt zijn aan de staat .
Ook werd in genoemde partijresolutie versterking geëist van de centrale organen
12
voor buitenlandse handel . Van bedrijfsautonomie kan in een dergelijk systeem
nauwelijks meer sprake zijn.
De economische hervormingen van Husák zijn meer een ‘belofte’ voor de toekomst
dan een reeds voor de huidige tijd relevante politiek. Het economische plan voor
1970 werd wegens tijdnood hoofdzakelijk van boven naar beneden opgesteld, zonder
inspraak van lagere organen. Met dit plan bleven echter nog talloze problemen
onopgelost, voor een belangrijk deel wegens het ontbreken van een planning op
lange termijn. Daarom werd - niet op de laatste plaats ter bevordering van de
‘socialistische integratie’ - een economisch plan voor 1971 tot 1975, naar het
DDR-model, ontworpen. Samenvattend moet worden vermeld dat de
Tsjechoslowaken binnen vijf jaar drie economische hervormingen ingeleid hebben,
doch niet ten einde gebracht. De hervormingen van 1965 ruimden een grotere
verantwoordelijkheid voor de bedrijven in, met een drastische prijsvorming. Vóór
de tweede fase van deze hervormingen in 1969 in kon gaan, werd de koers door
Dubcek en zijn economische hervormer Ota Sik gewijzigd. De hoofdrol in de
economie werd naar Joegoslavisch voorbeeld toegekend aan producenten en
consumenten; het monopoliestelsel in het bedrijfsleven werd door concurrentie
vervangen en de produktie diende door het marktmechanisme gereguleerd te
worden. Nog voor deze hervormingen doorgang konden vinden, werd Dubcék in
april 1969 als partijleider afgezet. De nieuwe

11

12

Naderhand, in de maanden februari en maart 1970, is een begin gemaakt met de liquidatie
van de tijdens de Praagse lente ontstane arbeidersraden en zijn de vakbonden weer onder
de controle van de partij gebracht.
De ten tijde van Dubcek verruimde mogelijkheden voor buitenlandse handel, door een
afzwakking van het staatsmonopolie en het afgeven van handelsvergunningen aan individuele
bedrijven, resp. ondernemingen, werden dus eveneens beperkt. Het staatshandelsmonopolie
werd opnieuw hersteld, waarvoor het merkwaardige argument werd gebruikt dat de vrijere
handel slechts ten gunste van de buitenlandse, vooral kapitalistische, concerns zou werken.
Volgens de partijresolutie moest de buitenlandse handel weer geheel onder toezicht van de
centrale planning komen en de vergunningen van de bedrijven om rechtstreeks met
buitenlandse ondernemingen in contact te treden werden dan ook grotendeels ingetrokken.
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machthebbers onder leiding van Husák namen, in het kader van hun pogingen om
het economisch leven door middel van de beperking van de inflatie te stabiliseren,
13
krachtige centralisatiemaatregelen ten aanzien van produktie, lonen en prijzen .
Economische hervormingen op grote schaal zouden pas weer plaatsvinden na
14
afsluiting van de politieke consolidering . Wat de grondprincipes van de socialistische
economie aantast, zal echter niet in aanmerking komen voor hervormingen. Dat
zijn: centrale en eenvormige planning, centraal toezicht op de regulering van de
marktrelaties en overheidsleiding van de buitenlandse handel.
De angstaanjagende inflatie van 1969 werd door een prijsbeheersing,
loonbeheersing en de beperking van het reizen naar het Westen bedwongen.

Zuiveringen in het partij- en staatsapparaat
Parallel met de economische consolidatie probeerde een groep in het presidium,
onder leiding van Husák en Svoboda, het vernietigende karakter der zuiveringen te
beperken. In het geval Dubcek werden zij door hun collega's overstemd, maar
15
dezelfde mensen steunden Husák weer toen deze in juni 1970 de ultralinkse
‘oppositie’ en een sterke groep van romantische pro-Sovjetrussische extremisten
16
de ‘Cechiegroep’ vanuit een hinderlaag bestookte . Uit Husáks optreden tegen
deze elementen en andere voorbeelden valt af te leiden, dat hij geen stroman is en
dat hij niet bepaald een zwakkeling is. Intussen bleken de leiders uit het Kremlin
verdeeld te zijn: enerzijds konden de ultra-conservatieven met hun steun in het leger
steunen op het hoofdkwartier van het Sovjet bezettingsleger in Milovice, anderzijds
was Brezjnev bereid zijn mensen in Tsjechoslowakije te ‘verraden’ om zodoende
Husák te steunen. Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Tsjechoslowaakse
communistische partij zonden de leiders van het Kremlin een brief met gelukwensen
waarin o.a. werd geschreven dat de Sovjet

13
14

15
16

Deze rigoureuze centralistische politiek gaat in mate van centralisatie terug tot de situatie
van vóór 1965.
Merkwaardigerwijze wordt Ota Sik's model in verband met de in de toekomst geplande
hervormingen door de partijleiding niet geheel en al verdoemd, er wordt gewezen op de
positieve elementen daarin.
Figuren als Alois Indra, premier Strougal en partijsecretaris Kempny.
De man van de ‘Cechiegroep’ was in het partijpresidium Kapek en in het Centraal Comité
generaal Rytir, verbindingsofficier met het Sovjetbezettingsleger. Maar zij waren het sterkst
in het lagerhuis van het federale parlement. In het voorjaar van 1970 leek hun alles naar wens
te gaan, maar hun plannen liepen fout. Een dossier met beschuldigingen tegen de partijleiders,
door Cechie-figuren naar Moskou gezonden, werd aan president Svoboda aangeboden, toen
deze in april 1970 Moskou bezocht.
Een geheime brief van de ultralinkse Jodas aan Brezjnev kwam op het bureau van Husák
terecht. Cf. The Observer, 16 augustus 1970.
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communisten oprecht verheugd waren dat de Tsjechoslowaakse kameraden hun
ernstige politieke crisis hadden overwonnen, de leidende rol van de partij hadden
vernieuwd en de normalisatie hadden voltooid van het sociale en economische
17
leven . Het was voor de eerste maal dat de Sovjet leiders over een voltooiing van
de normalisatie in Tsjechoslowakije spraken. Korte tijd later verklaarde een van
Husáks politieke vrienden, Oldrich Swestka: ‘Es wäre falsch, immer wieder auf eine
Durchleuchtung der Vergangenheit und auf Fragen zurück zu kommen, die schon
abschliessend behandelt worden sind. Wesentlich für die endgültige Niederlage des
Revisionismus ist die erfolgreiche Lösung grundlegender gesellschaftlichen und
18
wirtschaftlichen Probleme’ . Na deze verklaring en niet op de laatste plaats door
de uitschakeling van zijn rivalen tijdens de voorafgaande machtsstrijd binnen de
partij was dr. Husáks herverkiezing als eerste secretaris reeds voor het congres
verzekerd. ‘Schien es im vergangenen Herbst und zu Beginn dieses Jahres noch
so, als ob sein mittlerer Kurs von den dogmatischen konservativen Kräften in der
19
Partei hart bedrängt sei’ , de wind was sinds het XXIVe congres van de CPSU en
Brezjnevs herverkiezing tot secretaris-generaal gedraaid in Praag. Dat manifesteerde
zich bijzonder duidelijk tijdens het congres van de Slowaakse communistische partij.
Partijsecretaris Lenart waardeerde de verdiensten van Husák op een tot dan toe
ongewone wijze. Hij verklaarde onder andere dat, sinds Husák de functie van eerste
secretaris heeft overgenomen, ‘sei noch einmal bestätigt worden, was es für die
Partei bedeute, von einem erfahrenen, entschlossenen und marxistisch geschulten
20
Genossen geführt zu werden, der eine natürliche Autorität geniesst’ .

Het proces van recentralisatie
Het op 13 mei begonnen Slowaakse partijcongres in Bratislawa was het laatste
voorspel van het 14e congres van de Tsjechoslowaakse communistische partij. Het
Tsjechische landsdeel van de federatie beschikt niet over een eigen partijorganisatie,
omdat de huidige machthebbers in Praag desbetreffende plannen van de hervormers
hebben laten vallen.
Ook aan de Slowaakse autonomie binnen de federatie werd een zware slag
toegebracht door in het begin van dit jaar in werking getreden doctrinaire
recentralisatie-maatregelen. In plaats van de ‘föderalen Ausschüsse’ met paritaire
Slowaakse-Tsjechische vertegenwoordiging kwamen opnieuw ge-

17
18
19
20

Cf. Rude Pravo (Praag), 14 mei 1971.
Geciteerd in Die Zeit, 28 mei 1971.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 mei 1971.
Neues Deutschland, 14 mei 1971.
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centraliseerde federale ministeries. De centrale planningscommissie werd weer tot
leven gebracht en met de oude bindende ‘Befehlsgewalten’ voor het gehele land
uitgerust. De in 1969 ingestelde zelfstandige staatsveiligheidsdienst werd opnieuw
onder de supervisie van het federale ministerie van binnenlandse zaken in Praag
geplaatst. Bovendien had de federale regering onder de leiding van Strougal een
21
vetorecht over alle Slowaakse en Tsjechische ‘Republikgesetze’ verkregen .
Ondanks het feit dat de sinds jaren nagestreefde Slowaakse autonomie weer
werd beperkt, maakte de Slowaakse Pravda in een artikel melding van de versterking
van de rol der federatie. Dit werd als een verdienste van de huidige partijleiding
beschreven en als een bewijs voorgesteld van de correctheid van de Leninistische
nationaliteitenpolitiek. In de slotresolutie van het Slowaakse partijcongres werd de
door Moskou gedurende de laatste jaren opgedrongen politiek bevestigd en tevens
erkend dat de invasie van augustus 1968 de enige uitweg was om de socialistische
verworvenheden in Tsjechoslowakije te redden. Ook werd in de resolutie melding
gemaakt van het feit dat de politieke consolidatie in Slowakije met succes werd
beëindigd. Vervolgens werd de voortzetting van de politieke koers der partij
goedgekeurd. Volgens de resolutie moest de strijd tegen het rechtsopportunisme,
revisionisme en cosmopolitisme worden geïntensiveerd. Maximale inspanningen
van de partijleiding achtte men nodig om het heropleven van de klein-burgerlijke,
resp. bourgeoisie-ideologie te verhinderen. Hieruit mag worden geconcludeerd, dat
de partijleiders in Bratislava er nauwelijks in slaagden de huidige politiek te
populariseren. Daarom legde men in de resolutie tenslotte de nadruk op de
versterking van de leidende rol van de partij; de perfectionering der
machtsinstrumenten van de staat, de verhoging van de staatsinvloed op het culturele
22
leven en de versterking van het partijtoezicht op de massamedia .

Protesterende communisten
Voor het begin van het 14e congres van de Tsjechoslowaakse Communistische
Partij ontvingen westerse journalisten te Praag een gestencild protest. Dit protest
is geschreven ‘in naam van de half miljoen Tsjechoslowaken die uit de partij zijn
gestoten’. Het spreekt de beschuldiging uit dat de partijleden die op het congres
aanwezig zullen zijn, de partij niet vertegenwoordigen omdat zij niet democratisch
zijn gekozen. ‘De huidige partijleiding is teruggekeerd tot de methoden van de jaren
vijftig en is akkoord gegaan met het volledige verlies van de souvereiniteit van ons
land. Zij vertegenwoor-

21
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Die Zeit, 28 mei 1971.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 18 mei 1971.
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digt de werkende klasse niet. Integendeel, zij treedt op in strijd met de belangen
23
van de massa’ .
Ook werd in Parijs door de Tsjechoslowaakse communisten in ballingschap, onder
leiding van Eduard Goldstücker, Ota Sik en Jiri Pelikan, een verklaring uitgegeven
waarin de legaliteit van het aanstaande Praagse partijcongres werd bestreden.
Tevens herinnerden deze politici in ballingschap de publieke opinie eraan, dat zij
in augustus 1968 legaal tot gedelegeerden van het 14e partijcongres werden
gekozen. Voorts werd door de ondertekenaars van het manifest geëist: vertrek van
de nog in Tsjechoslowakije verblijvende Sovjet troepen; herstel van de democratische
burgerrechten; vrijheid van meningsuiting en drukpers, vrijheid voor kunstenaars
en faciliteiten voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; beëindiging van
politieke onderdrukking, vervolging, processen en arrestaties. Tenslotte deden zij
een beroep op de naar Praag uitgenodigde partijen om tegen de ontwikkeling in
24
Tsjechoslowakije sinds april 1969 te protesteren . Doch ook in dit opzicht hadden
de leiders van het Kremlin de toestand binnen de internationale communistische
en arbeidersbeweging geconsolideerd. Hoewel nog steeds door de Britse, Franse,
Italiaanse, Joegoslavische en Roemeense communistische partijen de militaire
bezetting op 21 augustus 1968 niet wordt goedgekeurd, vond deze afkeuring tijdens
het partijcongres hoogstens in discrete of indirecte vorm uitdrukking en bezorgde
Husák nauwelijks moeilijkheden.

XIVe partijcongres
Van 25 tot 29 mei 1971 vond in Praag het tweede XIVe congres van de
Tsjechoslowaakse Communistische Partij plaats. Het eerste ‘buitengewone’ XIVe,
zgn. Wysocany-partijcongres werd op 22 augustus 1968 gehouden, maar later
ongeldig verklaard. Behalve 1200 gedelegeerden hebben aan dit congres vele
gasten en buitenlandse delegaties deelgenomen.
Drie jaar na de conferentie van Bratislava, die op 3 augustus 1968 aan de inval
van de Warschaupacttroepen was voorafgegaan, hebben de partijleiders van de
regerende communistische partijen van de Sovjet-Unie, Hongarije, de DDR, Bulgarije
en Polen deze keer in Praag elkaar getroffen om de Tsjechoslowaakse partijleiding
hun erkentelijkheid voor de bereikte resultaten uit te spreken.
De belangrijkste gast was Brezjnev. Bij zijn aankomst werd hij niet alleen door de
Tsjechoslowaakse leiders begroet, maar ook door de vertegenwoordigers van het
Sovjet bezettingsleger. Ook werden de overige vier partijen
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Geciteerd in NRC-Handelsblad, 25 mei 1971.
Zie de tekst van deze verklaring in Neue Zürcher Zeitung, 24 mei 1971.
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van de Warschaupactlanden die aan de bezetting van Tsjechoslowakije hadden
deelgenomen, door hun respectievelijke partijleiders - Gierek, Honecker, Kádár en
Zjivkoff - vertegenwoordigd. De Joegoslavische en Roemeense communistische
partijen hebben functionarissen naar Praag gezonden die geen deel uitmaakten
van de opperste partijleiding. Boekarest liet zich door Dimitri Popescu, lid van het
executieve comité van de partij en secretaris van het Centraal Comité,
vertegenwoordigen en uit Belgrado arriveerde Pavle Gazi in Praag. De Italiaanse
Communistische Partij was door het Centraal Comitélid Sergio Segre en de Franse
25
Partij door het politburolid Raymond Guyot vertegenwoordigd .
President Svoboda had het partijcongres met een toespraak geopend waarin hij
de Sovjet-Unie en haar bondgenoten voor de zoveelste keer bedankte voor de aan
26
Tsjechoslowakije verleende ‘internationale hulp’ in augustus 1968. Volgens hem
leverde dit een beslissende bijdrage tot de overwinning van de moeilijke en
chaotische situatie van het land in 1968.

Sovjetkritiek op het Westen
‘Om de constructieve initiatieven van de socialistische staten te boycotten, is een
heel concept uitgevonden dat inhoudt dat Europese problemen kennelijk alleen
allemaal tegelijk, in een pakket kunnen worden opgelost’. Zo wordt volgens Brezjnev
geprobeerd de ratificatie van de verdragen van Moskou en Warschau te bemoeilijken,
het bijeenroepen van een Europese veiligheidsconferentie te vertragen en een
regeling van andere problemen te verhinderen, zoals de kwestie van het van begin
afaan ongeldig verklaren van het dictaat van München door de bondsregering. Het
totstandkomen van een gemeenschappelijke Europese samenwerking mag echter
geen voorwerp van politieke koehandel zijn. Brezjnev hoopte dat de thans bestaande
gunstige mogelijkheden benut zouden worden en een stevige basis zouden creëren
27
voor een vreedzame coöperatie van alle Europese staten . In tegenstelling tot de
verwachtingen bracht de Sovjet partijleider zijn voorstel tot wederzijdse
troepenvermindering in Europa niet ter sprake. Deze terughoudendheid van Brezjnev
mag daardoor worden verklaard, dat hij in aanwezigheid van buitenlandse gasten
niet over vraagstukken wilde spreken waarover binnen de communistische
wereldbeweging uiteenlopende opvattingen worden gehuldigd. Zo repte Brezjnev
met geen woord over de inva-
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Cf. Borba (Belgrado), 25 mei 1971.
‘Internationale hulp’ is de officiële aanduiding van de militaire interventie van de vijf
Warschaupactlanden in augustus 1968.
Cf. NRC-Handelsblad, Die Welt en Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27 mei 1971; Neue Zürcher
Zeitung, 28 mei 1971.
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sie van de Warschaupactlanden in augustus 1968, en zag hij ook af van een
interpretatie van de ‘socialistische souvereiniteit’.
Sprekende over de Tsjechoslowaakse aangelegenheden verleende Brezjnev
nadrukkelijk steun aan Husák. Hij noemde zowel hem als president Svoboda
‘werkelijke patriotten en ware internationalisten’. Daarentegen veroordeelde hij de
dogmatische communisten. Hij noemde hen sectariërs en dogmatisten.
Hier zij vermeld dat de Sovjet communistische partij ter gelegenheid van het
partijcongres een boodschap naar Praag gezonden had waarin werd meegedeeld
dat de leiders van het Kremlin er trots op waren dat Tsjechoslowakije ‘een van de
meest ontwikkelde landen ter wereld is’ en zij spraken er hun diepe voldoening over
uit dat Tsjechoslowakije een actief aandeel neemt in het Warschaupact en de
Comecon.

Hongaars ‘non-conformisme’
Kádár verklaarde dat zijn land er vóór de invasie van de Warschaupactlanden op
21 augustus 1968 van overtuigd was dat de partij- en regeringsleiding in Praag de
problemen kon oplossen, afgezien van het dreigende gevaar van een westerse
interventie. Kádárs verklaring vormde een duidelijk hoorbare dissonant op het
partijcongres, waar de aanhangers van Moskou tot dan toe eensluidend hadden
beweerd dat de militaire interventie van vitaal belang was om het uitbreken van een
contrarevolutie en een burgeroorlog te voorkomen. Kádárs woorden verleenden
ook een verlate bevestiging aan de geruchten die reeds in 1968 de ronde deden,
dat de Hongaarse leiders slechts met grote tegenzin medewerking hadden verleend
28
aan de gemeenschappelijke actie van de Warschaupactlanden . Over de redenen
tot deelname aan de invasie zei Kádár dat ‘de idee van proletarisch internationalisme
en de zaak van het socialisme en solidariteit met een vriend en broeder de Hongaren
ertoe hebben geleid om samen met onze bondgenoten hulp te verlenen aan de
arbeidende klasse en de vooruitstrevende krachten van de Tsjechoslowaakse
socialistische republiek. Zij waren er toentertijd zelfs zeker van dat, als de
imperialisten geen kans hadden gehad om van buitenaf te interveniëren, de
communisten, de arbeidende klasse en de voorstanders van het socialisme in
Tsjechoslowakije de rijen zouden hebben gesloten; hun strijd tot het einde zouden
hebben voortgezet; hun eigen macht en socialistische verworvenheden zouden
hebben verdedigd en gezorgd zouden hebben voor een socialistische oplossing
29
der problemen van de maatschappij’ .
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Het is bekend dat Kádár in augustus 1968 Alexander Dubcek te elfder ure voor de dreigende
invasie heeft gewaarschuwd.
Népszabadság (Boedapest), 27 mei 1971.
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De Britse en Italiaanse communistische partijen waren op het congres niet officieel
30
vertegenwoordigd . De gedelegeerde van de Franse communistische partij,
31
Raymond Guyot, verklaarde volgens de samenvatting van de CTK , dat tussen
beide partijen de laatste tijd zekere meningsverschillen waren ontstaan, toch zouden
die naar de opvatting van de partij de fundamentele banden die alle communistische
partijen verenigen, niet verzwakken en geen moeilijkheden bereiden in de
32
gemeenschappelijke strijd tegen het imperialisme .

Praag na het partijcongres
In zijn rapport stelde Husák de partijleiding onder Novotny verantwoordelijk voor
fouten en misslagen van de jaren vijftig. Tevens noemde hij de ‘reform episode’ van
1968 een aanslag van contra-revolutionaire krachten op de socialistische
verworvenheden in zijn land.
Hij constateerde het succes van de binnenlandse consolidatie, zonder deze als
afgesloten te beschouwen. Husák sprak met een zekere trots over de bereikte
stabilisatie en hoopte dat door middel van een snelle technologische vooruitgang
een voortgaande verbetering van de economische situatie bereikt kon worden.
De verwachting dat het congres de vroegere partijleider Novotny zou royeren is
niet bewaarheid. Zelfs is zijn schorsing ongedaan gemaakt. Thans is bekend dat
Husák zijn ‘ganzen Einfluss geltend zu machen suchte, den Mann aus der Partei
zu entfernen, der ihn einst ins Gefängnis gebracht hatte und ihn dort hielt’, toen in
andere landen van het pact van Warschau de slachtoffers der politieke processen
33
van de jaren vijftig reeds lang gerehabiliteerd waren . Dit besluit berustte echter op
een compromis. Conservatieve communisten hebben erin toegestemd dat Dubcek
en anderen niet gerechtelijk zouden worden vervolgd op voorwaarde dat Novotny
34
in de partij mocht blijven . Daaruit blijkt dat ook het nieuwe partijpresidium
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In haar op 28 mei 1971 in Rome gepubliceerde boodschap aan het partijcongres in Praag
bleef de Italiaanse communistische partij bij haar mening dat de inval in Tsjechoslowakije
van de troepen van het Warschaupactlanden onjuist was geweest en handhaafde zij haar
positief oordeel over de fundamentele politieke richtlijnen die in januari 1968 voor de nieuwe
koers in Tsjechoslowakije bepalend zijn geweest. De Italiaanse partij was van mening dat er
zich sindsdien geen nieuwe elementen hebben voorgedaan die haar tot een andere opvatting
hadden kunnen brengen. De basis voor het internationalisme is de onafhankelijkheid en
soevereiniteit van elke partij en elke staat.
Geciteerd in NRC-Handelsblad, 29 mei 1971.
Het officiële Tsjechoslowaakse persbureau.
Cf. Neues Deutschland, 27 mei 1971.
Cf. D. Möller, Prag nach dem XIV. Parteitag der KPC, in Aussenpolitik, augustus 1971, p.
483.
Cf. Nedeljne Invormativne Novine (Belgrado), 6 juni 1971.
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voorlopig niets anders kan doen dan het wankele evenwicht tussen de
links-orthodoxe en de meer ‘liberaal’ gezinde communisten proberen te handhaven.
In overeenstemming met deze politiek maakte Husák het volk duidelijk dat het
zich vooral geen valse illusies moest maken. Want de economische situatie van het
land moet worden verbeterd, waardoor een werkelijke consolidatie van het interne
politieke leven bereikt kan worden, en deze kan alleen in nauwe samenwerking met
de Sovjet-Unie en andere socialistische staten worden verwezenlijkt.
Drie jaar na de invasie heerst in Tsjechoslowakije een algemene politieke
onverschilligheid. De partijleiding zal deze ontwikkeling stellig met gemengde
gevoelens gade slaan. Enerzijds is de alom verbreide politieke apathie bevorderlijk
voor het consolidatieproces, anderzijds zou op die manier een door de
links-orthodoxen ongewenst socialisme à la Kádár ontstaan, waarbij de
consumptiewensen van de bevolking en de dekking daarvan van staatswege tot
maatstaf worden voor de verhouding tussen regeerders en onderdanen en daarmee
35
criterium voor het welslagen van het socialisme .
De Tsjechoslowaken achten Dubceks idealisme achteraf wat kinderlijk en naief.
Om erger te vermijden geven zij voor een groot deel hun vertrouwen aan Husák.
Want, ondanks alle teleurstellingen tijdens de afgelopen twee jaren, zou het onjuist
zijn aan te nemen dat de secretaris-generaal van de partij, rekening houdende met
de positie van zijn land binnen het socialistische blok en de ontwikkeling van de
internationale betrekkingen, de oplossing niet kan vinden. Als een manifestatie van
de door Husák bereikte politieke consolidatie mag worden beschouwd dat eind
november de herhaaldelijk uitgestelde verkiezingen voor het parlement en voor de
gemeenteraden zullen worden gehouden.
De verkiezingen, aldus Husák, worden gehouden in een situatie die over het
geheel genomen bevredigend is vanuit politiek, economisch en sociaal oogpunt.
‘We zullen open en oprecht met de kiezers spreken over verleden, heden en
toekomst. Vandaag kunnen we zonder overdrijving zeggen dat Tsjechoslowakije
een geordende en ontwikkelde staat is, die al zijn eerlijke burgers persoonlijke,
36
juridische en maatschappelijke veiligheid garandeert’ .
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In het eerste halfjaar van 1971 werden de produktiecijfers bereikt of zelfs overschreden. De
arbeidsproduktiviteit steeg sneller dan de lonen. De inflatie, die een jaar geleden dreigde,
kon afgewend worden. Wie door Tsjechoslowakije rijdt, moet Rude Pravo gelijk geven, dat
rust en orde zijn teruggekeerd.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 augustus 1971.
Geciteerd in NRC-Handelszlad, 11 september 1971.
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Het grootstadsprobleem in Amerika
Hans Hermans
I
Alexander B. Callow jr., American Urban History. An interpretive reader
with commentaries. - Oxford University Press, London, 1969, 674 pp.,
42/-.
Westwaarts varend zocht Columbus het Verre Oosten, waar Marco Polo twee
eeuwen tevoren van terugkeerde met een fortuin aan edelstenen in zijn kaftan
verborgen en met fantastische verhalen over de rijkdom van Indië en zijn heerser,
Kublai Khan. Hij en de Spanjaarden die na hem kwamen, hoopten het Goudland,
El Dorado, te vinden. Niet om zich daar te vestigen, maar om er eveneens als Marco
Polo van terug te keren niet meer met een kaftan maar met schepen vol kostbaarheid
en dan in het oude vaderland verder te leven als hidalgos, als mannen, geadeld
door hun welstand. Tegen die oorspronkelijke bedoeling in bleven weliswaar velen
hunner toch in de Nieuwe Wereld hangen maar dan bij voorkeur om dáár een leven
op te bouwen zoals zij het in Spanje gewend waren of zich droomden: als landheren
op een plantage of in een stad, naar Spaans model gebouwd en levend. De stad
had voor hen niets afstotelijks; integendeel. Wat voor zin had het, goud of andere
rijkdommen te vinden als men daar geen goede sier mee kon maken in een stad?
Heel anders de Britse kolonisten die naar Noord-Amerika trokken. Zij zochten
geen Goudland, maar het ‘land van melk en honing’, het ‘Nieuwe Kanaän’. Bij hun
aankomst kusten zij de grond - de bodem van hun welbewust gekozen nieuwe
vaderland, waar zij hoopten in harde arbeid een eerlijk boerenbestaan op te bouwen
en in vrijheid te kunnen leven. Vrij om God te dienen naar hun eigen overtuiging en
ver van de stad, die zij in de Oude Wereld hadden leren verachten als een poel van
zonde - een Babylon.
Die hartgrondige afkeer van de stad heeft eeuwenlang een stempel gedrukt op
het maatschappelijk denken van de Amerikanen. Zij aanvaardden de noodzaak wel
om steden te bouwen, aan de kust bijvoorbeeld om de havens heen van waar zij
hun produkten naar Europa konden verschepen en waar
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de produkten van Europa binnenkwamen, maar in hun hart moesten zij er niets van
hebben. Zij beschouwden stedelijke bevolkingsagglomeraties als een kwaad, waartoe
zij de noodzaak zoveel mogelijk trachtten te beperken. Zolang het land zijn
industrieprodukten uit Europa kon betrekken, moest het dat vooral blijven doen;
daarmee weerde het de vestiging van steden als industriecentra af. In zulke centra
van afhankelijke loonarbeiders immers kon de democratie van vrije, onafhankelijke
mannen niet gedijen.
Zó dacht Jefferson er nog over toen hij in 1800 President van de Verenigde Staten
werd. Zijn afkeer tegen de stad ging zo ver, dat hij toen in enkele Amerikaanse
steden de gele koorts uitbrak, aan een van zijn vrienden schreef, dat hij, alle ellende
daarvan ten spijt, hoopte dat deze ramp in zoverre gunstige gevolgen zou hebben,
dat zij de mensen ervan zou weerhouden zich zonder strikte noodzaak in de stad
te vestigen.
De groei van de stad echter viel niet te stuiten. De vestiging van eigen industrieën
hoorde reeds in de jaren van de vrijheidsoorlog tot de middelen waarmee de
kolonisten Engeland te lijf gingen. Na de mislukte poging van Engeland om zich in
1812 opnieuw van hun voormalige Amerikaanse ‘bezittingen’ meester te maken,
werd de aandrang om zich economisch nu ook definitief van Engeland en Europa
los te maken steeds groter. De vorming van industriesteden kon niet uitblijven.
Industriesteden, die bovendien gemakkelijk uitgroeiden tot grote
bevolkingssamenballingen omdat zij ook de grote stoot van de miljoenenimmigratie
uit Europa moesten opvangen.
Hun aanzien echter werd er niet beter op.
Havens en fabrieken omringden zich met vervuiling, armoede en ondeugd. Zij
verpestten de lucht, het leefklimaat en de politiek. De steden ontwikkelden zich tot
haarden van ziekte, ellende, misdaad en brutale politieke corruptie. Tot overmaat
van ramp ook nog van godsdienstig verval, aangezien de grote massa Ieren, Polen
en Italianen, die er vers uit Europa bleven hangen, het verfoeilijke Roomse papisme,
aanvankelijk een nauwelijks zichtbaar minderheidje, hoe langer hoe meer versterkten.
Duidelijk weerspiegelde zich de áánhoudende afkeer van de stad in de
Amerikaanse politiek.
Van al de mannen die in de loop van bijna twee eeuwen als President aan het
hoofd van de Republiek stonden, stamden er maar enkelen uit de stad en deze
enkelen werden grof verguisd en door hun politieke tegenstanders met zoveel succes
voor decadente snobisten uitgemaakt, dat tientallen jaren lang geen enkele kandidaat
voor het presidentschap het waagde te erkennen dat hij ergens anders dan in een
blokhut was geboren. De steun van New York kon tot vrij kort geleden een kandidaat
op een Conventie der Democraten meer schade berokkenen dan voordeel
verschaffen. Jackson en
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Bryan ontketenden verkiezingscampagnes die iets weg hadden van boerenoorlogen
tegen de stad.
Dezelfde Amerikanen echter die in het stemhokje met het potlood in de hand
tegen de stad stemden, stemden er met hun voeten voor. De stad groeide geleidelijk
niet meer alleen van de toestroom der immigranten; haar sterkste groei zette pas
in nadat de immigratie zo goed als geheel was stopgezet. In 1860 woonde er nog
maar een zesde van de Amerikaanse bevolking in de steden; in 1900 een derde;
in de vijftiger jaren, toen de immigranten al lang nog maar druppelsgewijs binnen
kwamen, bergde de stad de helft van alle Amerikanen; thans 60% en dat dit binnen
enkele tientallen jaren tot 75 of zelfs 80% zal oplopen nemen de rekenaars van de
bevolkingsstatistiek als vaststaand aan.
Belangrijker nog is, dat de stad ondanks haar slechte faam in steeds groeiende
mate een invloed heeft uitgeoefend op het maatschappelijk leven die ook haar
scherpste zedenmeesters niet langer als verwerpelijk konden brandmerken. In de
steden ontwikkelden zich niet alleen cultuur en wetenschap, maar van de steden
uit werden deze geestesgoederen ook via een dagblad - en vooral een week- en
maandbladpers die alle uithoeken van het hele land bereikte - over heel Amerika
verbreid. Vanuit de steden werd Amerika zich zijn nationale problemen, zijn nationale
eensgeaardheid en zijn nationale cultuur meer bewust dan ooit.
In de steden rijpte ook de kiem van wat zich in Amerika gedurende de laatste
halve eeuw aan sociaal-economische wetgeving in de breedste zin van het woord
ontwikkelde. In Europa vond deze wetgeving voor een aanzienlijk deel haar
oorsprong in overwegingen van principiële aard, die hetzij doordat een regering zich
daardoor het overtuigen, hetzij doordat partijgroeperingen die ze als beginselen in
hun program voerden, de macht verwierven. In Amerika speelden beginselen nooit
een belangrijke rol in de politiek. Wat er aan maatregelen op sociaal-economisch
gebied tot stand kwam, stamde uit pragmatische overwegingen. Roosevelt, de man
die de grondslag voor de sociale voorzieningen, de overheidsbemoeienis met
economische problemen en de politiek ter bevordering van welvaart en welzijn legde,
was dóór en dóór pragmaticus. Zijn beleid echter zou nagenoeg onmogelijk zijn
geweest, als de steden niet láng voor hem waren begonnen om op pragmatische
gronden maatregelen van die aard te treffen. De noodzaak om voorzieningen te
treffen voor vuilafvoer en verlichting in de straten, voor vervoer, voor riolering, gasen elektriciteitsvoorziening, voor krotopruiming, bestrijding der bedelarij enzovoort
enzovoort dwong tot maatregelen. Puur pragmatisch. Vaak kwam het stadsbestuur
daar in eerste instantie niet eens aan te pas en kwam de ereste aanzet uit de burgerij,
die én de fondsen én de organisatie der voorzieningen belangeloos opzette en
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later aan de stadsbesturen overdroeg. Het waren deze voorzieningen, van stad tot
stad anders aangepakt en meer of minder uitgebreid, die het Amerikaanse volk rijp
maakten voor de idee van een sociaal-economische politiek. Theorieën over sociale
rechtvaardigheid of hoe het allemaal mag heten, kwamen daar niet aan te pas. De
ervaring van de grote, steeds groter wordende steden leidde tot de erkenning van
de onontbeerlijkheid der sociaal-economische politiek.
Langzaam maar zeker gaat de stad nu ook de grote stem krijgen in het kapittel
van Washington. Ook in dát politiek kapittel zingt men de getijden van het
pragmatisme. Alle mooie theorieën over de vrije, onafhankelijke boerenstand als
de ruggegraat van het Amerikaanse volk ten spijt, beginnen de beide grote partijen
hoe langer hoe meer liefkozend naar de steden te lonken. Zij kunnen niet anders.
Om het Witte Huis te veroveren hebben zij een meerderheid nodig en de meerderheid
van de Amerikaanse kiezers woont en werkt vandaag de dag in de steden en de
stedelijke agglomeraten. De tijd van de plantage-presidenten uit Virginia, van de
blokhut-presidenten uit het Midden-Westen en van de kleinstad-presidenten uit Ohio
is definitief voorbij. Roosevelt vond het nog wel nodig bij zijn beëdiging op te geven
dat hij farmer was van beroep en Johnson probeerde zich nog het image op te
bouwen van een hufter uit een Texas-ranch, maar het werkt niet meer. Het zoeken
gaat steeds meer naar kandidaten die uit de grootstad komen, althans ervaring
hebben met het bestuur van een metropolis. Kandidaten die de taal van de grootstad
verstaan en tot de verbeelding van de stedeling spreken.
Dit is in een notedop de geschiedenis van de Amerikaanse grootstad zoals zij,
uiterst breedvoerig en in talloze aspecten uitgewerkt, in deze rijke, voortreffelijk
geredigeerde bloemlezing naar voren komt. Een bloemlezing uit het werk van talrijke
historici, sociologen, psychologen, literatoren en economen, die zich in de loop der
jaren met de problemen van de stad hebben beziggehouden.

II
Arthur M. Schlesinger jr.: The Crisis of Confidence. Ideas, Power and
Violence in America. - André Deutsch, London, 1969, 313 pp., £ 1,80.
Het behoort tot de parten die de geschiedenis mensen en volken kan spelen, dat
dezelfde maatregel die de Vaders van de Republiek der Verenigde Staten bijna
twee eeuwen geleden troffen om de vrije, onafhankelijke en op zijn eigen ranch
souvereine boer het middel bij uitstek te verzekeren om
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zich te handhaven, ook tegenover de stad, juist het meest heeft bijgedragen aan
de ontwikkeling van een der meest afzichtelijke en zorgwekkende trekken in het
leven van de grootstad: het geweld.
Dat middel bij uitstek, dat de opstellers van de Amerikaanse Grondwet hun ideale
burger in handen gaven, was het onaantastbare recht tot het dragen van vuurwapens.
Zonder dat kon men zich destijds die ideale burger eenvoudig niet indenken. Die
ideale burger immers was een soort veroveraar. Niet van het type der Spaanse
conquistadores, die met kleine legertjes op strooptocht gingen in de wijde, nieuw
ontdekte wereld en daarbij hele volksstammen aan zich onderdanig maakten, doch
veroveraars in die zin, dat zij als het ware voetje voor voetje een onmetelijk stuk
aardoppervlak aan het werk van hun handen onderwierpen. De Spanjaarden bleven
heersen in een vreemd land, steunend op de macht van hun wapens. De
Amerikaanse settlers verwierven zich een eigen stukje grond waaraan zij met de
bijl, met de spade en met hun zweet hun levensonderhoud, hun bestaan moeizaam
ontworstelden. Die harde werker, die pionier, die voortrekker van de beschaving,
dat was in de ogen van de Vaders der Republiek de ideale burger. Onbestaanbaar
wanneer hij op zijn eenzame voorpost de gevaren die hem van alle kanten
bedreigden, niet gewapenderhand zou kunnen weerstaan. Wanneer hij zijn land
niet zou kunnen bewerken met zo nodig het geweer aan de schouder. Voor hem
geen zelfstandigheid, geen echte onafhankelijkheid en vrijheid zonder de mogelijkheid
zichzelf te verdedigen.
Zo kwam de vrijheid tot het bezitten en dragen van vuurwapens als een
onvervreemdbaar burgerrecht in de Grondwet terecht. Heel anders dan in de oude
wereld van Europa, waar het recht om wapens te dragen in beginsel voorbehouden
bleef aan leden van de krijgsmacht en handhavers der openbare orde en daarbuiten
aan speciale vergunningen werd onderworpen. Het algemeen recht op het dragen
van wapens gold ook voor de Amerikaanse stedeling; ook voor het schuim van de
stad en dáár plukt Amerika vandaag de dag de kwalijke vruchten van.
Zo tenminste stelt Arthur Schlesinger jr. de zaak.
Schlesinger zou men het wonderkind van de Amerikaanse geschiedschrijverij kunnen
noemen. Zoon van een groot historicus, de Harvardse hoogleraar Arthur Schlesinger,
schreef hij als student een biografie van President Jackson zo degelijk dat het nog
steeds tot de standaardwerken over dat tijdperk wordt gerekend, en zo voortreffelijk
geschreven dat het meteen een best-seller werd. De Universiteit van Harvard nam
het als proefschrift aan, toen er al 60.000 exemplaren van waren verkocht! Nadien
begon hij aan een even degelijke en voortreffelijke Roosevelt-biografie, waarvan
tot nu
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toe drie omvangrijke delen verschenen, doch die daarbij nog bij lange na niet is
voltooid. Hij was inmiddels naast zijn vader hoogleraar geworden in Harvard, doch
moest zijn werk onderbreken om als adviseur tot de persoonlijke staf van President
Kennedy toe te treden. Kennedy, over wiens ‘duizend dagen’ in het Witte Huis hij
naderhand wederom een lijvig standaardboek schreef. Nadien heeft hij als historicus
weinig meer van zich laten horen. Gedreven eensdeels door een hartstochtelijke
aanhankelijkheid aan wat hij als de beginselen beschouwde der Democratische
partij, beginselen die hij belichaamd zag in zijn idool Kennedy, en anderdeels door
diepe bewogenheid met de maatschappelijke problemen van het hedendaagse
Amerika, dreef hij met zijn nog steeds boeiende publikaties steeds weer de richting
uit van een analyse dezer problemen.
Dit boek is daar het meest sprekende voorbeeld van.
Een boek over het geweld - vooral in de steden, waarover hij bijzonder treffende
feiten aanhaalt.
Ontstellende cijfers bijvoorbeeld over het aantal moorden met vuurwapens. In
1962 beliep het aantal dezer moorden in Engeland met een kwart van de bevolking
der Verenigde Staten 29; in Japan met half zoveel inwoners als Amerika 37. In
Amerika echter bijna 5000. In de vijf jaren die daarop volgden, was het aantal
moorden met vuurwapens in Amerika toegenomen tot 7000. Dit aantal, gevoegd bij
het aantal ongelukken en zelfmoorden bracht het totaal aantal slachtoffers van de
vuurwapens in Amerika op rond 20.000. Vanaf 1900 beliep het aantal Amerikanen
dat door vuurwapens omkwam, 800.000; dat is 150.000 meer dan het aantal
Amerikaanse gesneuvelden in de beide wereldoorlogen. Een stad als Houston in
Texas alleen, de stad waar Kennedy werd vermoord, had meer moorden dan heel
Engeland. De criminele statistiek van Amerika vermeldt één moord per 5 minuten.
Daarbij concentreren zich de ernstige gevallen geheel in de grote steden. En hoe
kán het anders in een land waar in 1967 niet minder dan 4.500.000 vuurwapens
werden verkocht, waarvan twee derden per postbestelling werden geleverd. In
steden als Chicago, waar bij de invoering van een wapenregistratie bleek dat de
burgerij over voldoende vuurwapens beschikte om er twintig divisies mee uit te
rusten.
Ziedaar de cultuur van de stad ten voeten uit, schijnt Schlesinger te zeggen en
de hoofdstukken die hij aan zijn openingsbetoog over de criminaliteit toevoegt,
maken het er voor de stad niet veel beter op. Nieuw Links, waar hij ernstig bezwaar
tegen maakt, o.a. omdat het compromis en corruptie als één en hetzelfde beschouwt,
stamt ook uit het steedse intellectualisme. Zijn boek is eigenlijk een appèl aan het
gezonde boerenverstand - en daarmee een pleidooi voor de denkwereld der Vaders
der Republiek.
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III
Shalom Endleman, Violence in the streets. - Gerald Duckworth, London,
1969, 471 pp., 50/-.
Hoe komt het eigenlijk, dat de Amerikaanse steden zulke haarden van misdaad zijn
geworden?
Shalom Endleman heeft evenals Callow een speurtocht ondernomen in de hele
Amerikaanse literatuur en uit allerlei boeken en tijdschriften een verzameling van
bijna veertig kortere en langere verhandelingen bijeengebracht die zich alle met
een of ander aspect van de gewelddadigheid in de Amerikaanse samenleving, in
het bijzonder in de straten van de stad, bezighouden.
Daarbij valt uiteraard een zwaar accent op de kentrekken die de Amerikaanse stad,
vooral van de laatste halve eeuw, duidelijk onderscheiden van de Europese steden:
haar raciale gespletenheid. Het negerprobleem heeft zich in de loop van die laatste
halve eeuw duidelijk verplaatst uit die plantage-sfeer van de Zuid-staten naar de
grote steden in het Noorden, waar de negers, gebruik makend van de goedkope
vervoersmogelijkheid die de auto hun bood, werk kwamen zoeken in de jaren twintig,
toen de immigratiewetten de kraan waardoor goedkope overzeese arbeidskrachten
Amerika binnenstroomden, met één ruk zover dichtdraaiden dat die arbeidskrachten
er nog maar druppelsgewijs doorheen konden en er aldus voor inheemse goedkope
arbeiders werkgelegenheid ontstond in de industrie. Het was in die tijd dat de New
Yorkse wijk Harlem, oorspronkelijk bevolkt door allerlei kleine artisten en kleine
middenstanders, geleidelijk ontaardde in een nagenoeg volledig negergetto. Ook
in andere steden vormden zich dergelijke getto's, waarin de negers - anders dan in
het Zuiden, waar zij vandaan kwamen - wettelijk wel dezelfde vrijheden genoten als
de blanken, maar in feite die vrijheden alleen konden gebruiken om met elkaar een
gemeenschap te vormen, strenger gesegregeerd dan zij ooit in het Zuiden kenden,
en om te leven in een verarming, vervuiling en onkunde, onvoorstelbaar in het rijke
Amerika. Het enige onbegrijpelijke in de negeropstanden van de laatste jaren met
hun vaak zinloos ziedend geweld, schrijft een der medewerkers aan Endlemans
boek dan ook, is dat zij niet veel eerder uitbraken. De enige verklaring daarvoor is,
dat zij pas kónden uitbreken toen, eensdeels door de ernstige verontrusting over
hun situatie onder de goedwillende, vooral intellectuele blanken die sociale
maatregelen - zij het mondjesmaat - ten behoeve van de negers doordrukten, en
anderdeels door de energie en de geestkracht van een steeds groeiend aantal
negers die zich maatschappelijk wisten op te werken en die behoorlijk onderwijs
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voor hun kinderen wisten te verwerven, licht daagde in de duisternis. Opstand is
geen produkt van wanhoop maar van hoop.
Daar komt nog iets anders bij: de wijze waarop de Amerikaanse metropolis is
gebouwd. Jane Jacobs wijst er in dit boek op, dat de oude, kleine provinciestad
door haar structuur veel minder mogelijkheden aan de misdaad bood dan de
miljoenenmetropolis. De provinciestadjes bezaten een soort ingebouwd
veiligheidssysteem, dat de burgers beter beschermde dan welk politie-apparaat
ook. In de drukke straten van die stadjes werd gewerkt én gewoond. Zij lagen niet
in de avonduren van God en de mensen verlaten. En overal waar mensen werkten
en woonden, werden wakende ogen op de straat gehouden. Zodra er iets ongewoons
gebeurde - als een onbekende man een kind aansprak of aanbelde aan een huis
waar een vrouw alleen woonde of zich verdacht opstelde of gedroeg - was er altijd
wel iemand die dat opmerkte. Een winkelier die achter zijn toonbank stond, een
vrouw die onder het poetsen door haar raam keek, een slagersjongen of wie dan
ook. Mensen die opeens scherp toekeken als zij ongerechtigheid vermoedden en
die óf zelf te hulp konden komen óf wisten waar zij onder hun buren sterke kerels
konden vinden die bereid waren in te grijpen. Dat werkte preventief, ook als er geen
politie in de buurt te bekennen viel. - Dat ingebouwde veiligheidssysteem ontbreekt
ten enenmale in de hedendaagse grootstad. De centra waar in winkels, banken en
kantoren iets te halen valt, bewoont nagenoeg niemand meer. Zij liggen 's avonds
en 's nachst volkomen verlaten. Overdag worden zij platgelopen door menigten
mensen die elkaar geen van alle kennen, die niets ongewoons opmerken en te
midden van wie elke vlugge gannef zich steels uit de voeten kan maken. In de
woonwijken ver buiten het centrum zitten overdag de vrouwen alleen; de mannen
zijn naar de stad, naar hun werk; de kinderen met de bus naar school. 's Avonds
zijn de mannen wel thuis, maar de huizen liggen wijd uit elkaar en de wijk zelf is
enorm uitgestrekt en meestal slecht verlicht. Openbaar vervoer - ook buschauffeurs
hebben waakzame ogen! - komt er niet of nauwelijks doorheen. Kortom, dag en
nacht is zo'n hele miljoenenstad voor de veiligheid van zijn burgers volledig
aangewezen op politietoezicht en zelfs met politiekorpsen van enkele tienduizenden
manschappen, uitgerust met de snelste vervoermiddelen en de meest moderne
alarmsystemen, kan dit toezicht bij benadering niet dezelfde veiligheid bieden als
het oude, ingebouwde veiligheidssysteem van de kleinstad.
Uit dit alles zou men moeten afleiden, dat de beangstigende toename van de
criminaliteit in Amerika niet voortkomt uit een meerdere aanleg tot criminaliteit bij
het Amerikaanse volk - voor zover dit niet van ouds uit de ruwe pionierstijd een
zekere voorkeur voor stoerheid is bijgebleven - maar veeleer direct samenhangt
met de groei van de miljoenenstad.
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IV
Carl Oglesby en Richard Shaull, Amerikanische Ideologie. Zwei Studien
über Politik und Gesellschaft in den USA. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt
a. M., 1969, 261 pp.
Dieper nog grijpt de metropolis in het leven van Amerika in doordat zij het beeld van
de burger aantast.
In de beginperiode van de Republiek gold de zelfstandige boer, die zijn eigen
land met zijn eigen handen bewerkte en verdedigde, zijn eigen blokhut bouwde en
van zijn eigen produkten leefde, de man die niemand nodig had, allerminst de Staat,
als de ideale burger. De man die, als hij geroepen werd over staatszaken te oordelen
en mee te beslissen, dat deed met zijn gezond boerenverstand. Dat beeld van de
ideale burger versmolt geleidelijk met dat van de burger in de kleinstad. Zo'n man
kon óók met gezond verstand over staatszaken oordelen. Hij werd immers
verondersteld actief deel te nemen zo niet in het bestuur dan toch in het
maatschappelijk leven van de kleine stadsgemeenschap - en wat was zo'n kleine
stadsgemeenschap anders dan een staatsgemeenschap in miniatuur. Goed: de
staatsgemeenschap onderhield, anders dan de stad, ook buitenlandse betrekkingen,
maar de buitenlandse politiek van Amerika stelde gedurende de hele negentiende
eeuw praktisch niets voor. Amerika leefde en werkte op zijn eigen land, net als de
Amerikaanse boer en probeerde zo goed en zo kwaad als het ging orde in eigen
huis te houden, net als de Amerikaanse kleinstad. Met de buitenwereld bemoeide
het zich niet, zolang de buitenwereld zich niet met Amerika bemoeide - en dat was
precies wat de boer en de kleinstadsburger konden vatten en waarderen.
Het staatsbestel van Amerika kwam dan ook zo goed als geheel op deze ‘ideale
burger’ te steunen. Met uitzondering van de éne President, die eens in de vier jaren
wordt gekozen, wordt elke politicus, ook in Washington, elk lid van het Congres en
elke Senator gekozen op grond van de waardering die hij in de kleine gemeenschap
van zijn kiesdistrict of van zijn deelstaat geniet. Dat is in feite op grond van wat de
burger in de kleine gemeenschap van hem verwacht in het belang van die kleine
gemeenschap zelf. Het zijn de burgers van kleine stadjes, die op sommige momenten
de politiek van Amerika maken of breken; die achter het kleine, bekrompen mannetje
Harding aan lopend Wilsons Volkenbond-beleid torpedeerden. Geen President kan
Amerika regeren als hij niet voortdurend al die kleine burgers kluifjes toewerpt voor
hun eigen kiesdistrict en al de Senatoren grote kluiven voor hun Staat.
Het is uit de metropolis nu, dat niet alleen de meest fundamentele kritiek tegen
deze conceptie van de ideale burger, maar ook het verzet tegen de dominerende
rol van deze burger in het staatsbestel en in de maatschappij
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los komt. ‘Het ideaal van de burger heeft veel van zijn overtuigingskracht verloren’,
zo stelt Shaull het in zijn bijdrage tot dit boekje, waarin hij het zoeken naar een
nieuwe levensvorm als het centrale thema van de hedendaagse revolutie in Amerika
beschrijft. En hoe men de verschillende aspecten van dit centrale thema, zoals hij
en zijn mede-auteur Oglesby deze beschrijven, ook wendt of keert, steeds komt
men weer uit op de geestesinstelling van de grootstedeling die zich ergert aan de
bekrompenheid van de kleinstedeling uit Ohio en de farmer uit New Hampshire en
aan de hele ideologie die dit soort lieden hebben opgetrokken ter verdediging van
hun macht.
Het is de grootstedeling die het gemakkelijkst breekt met zulke overgeleverde
ideologieën en met het respect voor tradities op grond waarvan een gevestigd
establishment zich tracht te handhaven. De grootstedeling voelt geen hechte
bindingen aan zijn huis en aan zijn grond en de stad kan hun, eerlijk gezegd, ook
niet zoveel schelen, vooral niet wanneer hij buiten woont, in een andere gemeente,
soms zelfs over de grenzen van de staat heen waarin de stad ligt waar hij werkt.
De grootstedeling kent zijn buren niet of nauwelijks; hij staat los van alle oude
bindingen. Hij leeft eenzaam in de massa. Hij kent ook het gevoel van geborgenheid
niet - met alle knusse bijverschijnselen daarvan - dat zo'n belangrijke rol speelt in
het leven van de boer en de kleinstedeling. Voor hem is de maatschappij geen
zorgvuldig in vakken en vakjes ingedeeld geheel; veeleer een golvende zee, die
hem elk ogenblik uit zijn koers kan slaan of hem kan dwingen van koers te
veranderen. Dit gevoel van onzekerheid over zelfs de meest nabije toekomst leeft
vooral sterk onder de studenten, die er nauwelijks meer een idee van hebben waar
zij tussen de enorme massa academici die de grootstadsuniversiteiten afleveren,
ooit terecht zullen komen. Zij leven geestelijk in een woestijn.
Zij zoeken inderdaad naar een andere levensvorm - naar een nieuwe ‘ideale
burger’. Zij laten zich, zoals Schlesinger het uitdrukt, niet langer leiden door de
nuchter-zakelijke redeneertrant van een Aristoteles, evenmin willen zij weten van
enig (socialistisch of communistisch) utopisme à la Plato; zij voelen zich meer
verwant met Socrates, de man die als een sater en een voddenbaal door Athene
liep en aan alles twijfelde.
Zij zijn de verklaarde vijanden van een establishment dat zich alleen staande kan
houden door zich krampachtig vast te klampen aan begrippen als gezag en orde
zonder zich zelfs maar af te vragen of die begrippen niet een andere inhoud moeten
krijgen dan zij enkele eeuwen lang hadden en dat zich in een nauwgesloten kring
opstelt - zoals de Afrikaanse springbokken bij het naderen van gevaar: met de
horens naar buiten.
Dat zij zelf naar een ideaal zoeken, zijn zij zich nog niet bewust. Voorlopig
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houden zij het in de woestijn van de grootstad bij Marcuse en de anarchie. Zullen
de bouwers van de metropolis uiteindelijk de slopers worden van de Amerikaanse
samenleving?
Of zal de metropolis, waar alle oude waarden wankelen, het uitgangspunt worden
van nieuwe waarden - zoals in de dagen van Paulus, die nergens in de kleinstad
met haar vastgeroeste establishments, doch alleen in de grootsteden, de steden
der misdaad en der ontucht zoals Corinthe, de steden van de skepsis en de wanhoop
zoals Rome, de vruchtbare bodem vond voor het zaad van zijn woord?
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Twee Spaanse dichters
J. Lechner
Angel Crespo (1926) en José Angel Valente (1929) behoren tot de dichters van wat
men in Spanje met een niet altijd even duidelijk omlijnde term het realismo social
genoemd heeft, een stroming die in de poëzie vooral tussen 1950 en 1965
interessante werken heeft opgeleverd en met een grote eenvoud aan middelen
getracht heeft een poëtische transcriptie te geven van wat men aanduidde als de
eigentijdse Spaanse werkelijkheid, een term waar ook weer lang over te praten valt.
Als momentopname in de literatuur van wat een aantal voor de trillingen des tijds
openstaande figuren registreerden en als document van de preoccupatie van een
kleine groep alerte geesten met betrekking tot de eigen geschiedenis - een thema
dat in Spanje te traceren is tot aan de Middeleeuwen en waar al meer dan één
anthologie aan is gewijd - is deze poëzie van groot belang. Maar ook in het literaire
vlak, en daar gaat het tenslotte om, is zij niet zonder betekenis. Het is namelijk een
in de literatuur van de twintigste eeuw in Spanje niet meer weg te denken schakel
tussen wat geschreven werd onmiddellijk na de Burgeroorlog en teruggreep naar
zestiende-eeuwse tradities, maar nauwelijks eigentijds te noemen was, en een
nieuwe etappe die op dit moment, nu het realismo social zijn beste dagen beleefd
heeft, nog nauwelijks vorm wil krijgen.
Angel Crespo werd geboren in Ciudad Real, in de Mancha, een landbouwgebied
bezuiden Madrid, waar het koren overweegt. Hoewel hij, zoals de meesten van
bovengenoemde stroming, een universitaire opleiding genoot en na zijn graad
behaald te hebben in Madrid de advocatuur uitoefende (in 1962 verdedigde hij een
aantal vooraanstaande intellectuelen die manifesten ondertekend hadden waarin
gepleit werd voor grotere burgerlijke vrijheden), is de gebondenheid aan zijn
geboortestreek tot in zijn poëzie merkbaar. Sinds jaren vertoeft hij in het buitenland
en momenteel is hij hoogleraar voor Spaanse literatuur aan de Universiteit van
Mayagüez, Puerto Rico.
José Angel Valente werd geboren in Orense, in het groene Galicië, maar van
enige invloed is dit niet op zijn poëzie, althans niet wat verwijzingen
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betreft naar de rurale context van zijn jeugd. Hoogstens is het op te merken uit een
zekere melancholie, die typisch is voor de streek en die zich hier en daar in zijn
werk uit, voornamelijk in de kleine bundel Breve son (Madrid, 1968), waarvan de
gedichten direct een herinnering oproepen aan het werk van de negentiende-eeuwse
Galicische dichteres Rosalía de Castro. Zijn poëzie is veeleer gesitueerd in een
urbaan kader, iets wat binnen het realismo social bepaald niet courant was. Hij
studeerde rechten aan de Universiteit van Santiago de Compostela en ging in 1947
naar Madrid, waar hij zijn doctoraal Romaanse letteren deed. Sinds 1958 woont hij
in Genève, waar hij bij de Unesco werkt.
Een bloemlezing van hun poëzie, en bibliografie, kan men vinden in de interessante
2

bundel van Leopoldo de Luis getiteld Poesía social (Ed. Alfaguara, Madrid, 1969 ).
De vertaalde gedichten zijn afkomstig, voor wat Angel Crespo betreft uit Suma y
sigue (Barcelona, 1962) en uit de bundel La memoria y los signos (Madrid, 1965)
van José Angel Valenta.

Streven. Jaargang 25

143

Angel Crespo

Buiten het dorp
We gingen zwijgend
door het domein van kaf en korrels,
dat wil zeggen: langs dorsvloeren
en gehavende heggen.
Zoals lakens, zoals dekens vallen
in een goed bed, dat met zorg
is opgemaakt, zo viel
het donker laag na laag
over ons heen.
We liepen
langzamer. Er was iets
waarop we wachten. Vol
nabije echo's en aanwaaiende aroma's
traden we uit onszelf naar buiten
en zeiden, vanzelfsprekend, geen woord.
Dit was het begin
van de verandering. De grauwe bouwsels
verloren hun zwaarte,
de witte weerschijn van de kalk
zong langzaam
kleuren uit die niet
de zijne waren en de geluiden
- die we hier duidelijk hoorden:
de kar, de koebel, de vrouw, het schaap,
de voeten, de deuren, de hooizolder en de pannen veranderden voortdurend,
riepen om rechtvaardigheid,
werden tot een tekst met verdofte,
sterke en tedere handen,
die streelden en dan pijn deden
(uit onwetendheid),
tot ogen die omhoog keken
en zochten naar iets onbekends.
En we werden plotseling
tot ons eigen geweten.
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Herfstpauze
Een pastoor gaat voorbij met zijn brevier,
maar de herfst duurt voort.
De herfst
bidt niet, maar doodt en geeft schoonheid,
gaat niet in het zwart, maar brengt de sluizen
van de winter nader;
de herfst
leest geen mis: hij gaat verder.
Een vrouw met een mand.
Maar de herfst spreekt niet met ons.
De herfst
doet de wolken zwellen en de kool
die de vrouw naar binnen schrokt,
hij maakt de korte middagen
die de boodschap van de buien dragen,
de dode vissen die boven komen drijven.
Een boswachter met zijn geweer.
De herfst
ligt niet op de loer,
weet niet van patronen
of van gekocht kruit,
hij vraagt geen bloed in naam der wet;
de herfst
sluipt niet rond tussen de bomen,
geeft ons niet aan: hij gaat verder.
Een kind mat zijn kruik vol melk
waaruit hij niet zal drinken.
De herfst
zal niet zijn; hij geeft de melk
maar perst haar niet uit de uiers,
haalt het geurige hooi naar buiten
dat ons bestoft en goudglans geeft;
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de herfst,
zoals het licht dat verder gaat.
Een postbode
op zijn rammelende fiets.
De herfst komt met op wielen, brengt ons
alleen zijn eigen nieuws.
Vragen heeft geen zin.
De herfst,
die ons de klanken nader brengt
van de bellen en het geblaat van bellen
en zijn wol.
De weg die verder gaat.
Een autobus vol mensen
die elkaar niet kennen,
al eten ze hetzelfde zout.
De herfst
brengt ze niet samen, wijst geen weg
en heeft geen weg gebaand: hij gaat verder.
De grassen, de wurmen,
de vogels, de reizigers
en de bellen kennen de herfst niet.
En toch zijn het seizoenen
als die van het jaar.
Maar welk wakend oog begrenst,
welke wakers vernielen
met hun natte kruit,
welke brevieren en brieven bezweren
de tijdlang die een mens wacht
die moe is van het wachten?
Schreeuwen helpt niet,
en ook een ander's schuld niet,
de herfst heeft zin, zin heeft
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het langzaam neigen van de bladeren,
zin heeft de worm wiens bitter vocht
de grond bevlekt
- die naar zolder
en naar aarden kruiken ruikt -,
zin heeft de vogel
die ruikt naar helder goed en hard brood.
Zin heeft het wachten van de mensen
die het hopen moe zijn.
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De rook van rosmarijn
Deze rook die op de wind
vervliegt en naar mijn gezicht
de geur aandraagt
van zoveel vogels die mij dierbaar zijn, waarom doet hij me denken aan mijn plannen
die overwoekerd zijn door tijd?
Uit het gesprek met de man
die het harde, hoge onkruid uittrok
- donker stof viel
uit het dichte warnet van de wortels leerde ik wat houden is van zaad en aarde
en wat het kost het woord te zijn
van deze velden.
Nu herinner ik me uit dat gesprek
landschappen zwaar van voedsel en van bloed
en ik herinner me paarden, garven, touwen,
bijl, stal en afscheidsgroet.
Deze rook - dit blanke
en zachte en lome sap vochtig en mild in zijn landelijke bitterheid,
die het lichaam van het slapende,
nabije dier doortrekt, deze wol
om die voorbije dagen op te dromen te leggen,
draagt mij klare woorden aan
van mensen die weinig zeggen
en die in mijn vroege stem
het gewicht van hun handen achterlieten
en op mijn lippen van toen
de meest verbeten stilte van hun monden.
Hoe moet ik nu, op dit moment,
- nu deze reinigende rook
mij bindt en omhult deze school van inspanning en tijd betalen
van wachten en van tegenslag en van voor af aan beginnen,
deze school van boerengoed en bossen brandhout?
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Sluit, mijn zuster en verwante,
de deur, sluit de deur
van de corral en het raam
en laat de wind
de keuken vullen en doortrekken
van rook en bosgeur,
laat me waken, laat ons falen
slapen en in rook verloren gaan, en laat
de stem van hen
die rosmarijn uittrokken
hier klinken,
zonder angst voor erfgenamen of loon,
en laat de rook - klaar water ons reinigen en veranderen;
laat dit volk dat we zijn ontwaken
aan de vuren van dit dorp.

Streven. Jaargang 25

149

José Angel Valente

Als een uitnodiging of een smeekbede
Achter het woord dat aandringt
als een uitnodiging of een smeekbede,
zouden we elkaar moeten vinden, zouden we
een stroohalm wereld moeten vinden.
Maar de woorden vielen samen
en werden zinnen
en de zinnen vielen samen met hun oude ritmen:
de ritmen vormden
de nutteloze klank van de dode letter
en van de oude moraliteit.
Maar dat was het eigenlijk niet
wat het voortdurend en aanhoudend terugkeren,
als herinnering of regen,
van bijna een woord van ons vroeg.
In het lege of ontvluchte huis,
in het nachtelijke of eenzame huis
zoek ik vergeefs een antwoord.
Er is een verloren draad,
een teken, het antwoord dat misschien
de kans geeft de gebroken dialoog voort te zetten
tot ver na zonsopgang.
Vergeefs komen de woorden terug,
want ze wachten zelf nog op de hand
die ze zal breken en zal ledigen
tot ze onbegrijpelijk zijn en puur
zodat uit hen een andere zin ontstaat,
onbegrijpelijk en helder
als het dagen of het ontwaken.
Ze dringen op als doffe hamers
en benoemen wat al naam heeft,
dat wat wij misschien
geroepen waren te doen leven.

Streven. Jaargang 25

150
Ik richt me dan ook op als slaapwandelaar
temidden van de betekenissen van de nacht
en ga zitten voor de lege stoel
van mijn gespreksgenoot van gisteren.
Nu bezit ik de stilte,
de woorden van anderen en de woorden van mijzelf,
de respectabele normen waartoe zij behoren
die rouwen onder eerbiedwaardige hoeden
en een waarschuwend en wreed gebaar maken.
Het is de moeite niet waard
uit onmacht of uit angst
dit frigide gemurmel te herhalen,
oud te worden door faam of omzichtigheid
van eigen ouderdom.
Onder de dwingende roep
die verbonden is met de dromen,
met de onbegrijpelijke diepte van de nacht,
met de klemmende aanwezigheid
van wie komt en zoekend naar de draden
met me spreekt over een ander argument
en een ander geloof,
is er iets dat deze woorden zelf,
die van zichzelf ziek zijn, nadrukkelijk
als een uitnodiging of een smeekbede,
ons dwingen te vinden.
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Niet helemaal onnodig
Op mijn beurt bezie ik het verschil
tussen de mens en zijn droom van m'eér leven,
het hecht verbond van onrecht met onrecht,
de blauwe naïveteit van de woorden.
We zijn niet ver gekomen, want terecht zeg je me
dat de woorden niet voldoende zijn
om ons vrijer te maken.
Ik antwoord je
dat we nog niet weten
tot wanneer of tot waar
een woord kan komen,
wie het, met voldoende geloof,
zal hernemen en uit wiens mond
om het zijn ware vorm te geven.
Een enkel ogenblik het vuur gedragen te hebben
geeft ons gelijk in onze hoop.
Want voorbij onze droom
dringen zich de woorden, die ons niet toebehoren,
samen, als wolken
die op een dag
de wind over de aarde jaagt
om de wereld, niet helemaal onnodig, te veranderen.
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De valstrik van het conformisme
Bertolucci's Il Conformista
Dirk Lauwaert
‘An artist does not know that he is advanceguard, he must be told so or
learn it from the reaction of the audience’.
Paul Goodman

1
1

Er is zeker één overduidelijke reden om Il Conformista van Bernardo Bertolucci te
waarderen: het is een uitermate verzorgde film. En vooral, het is zo duidelijk zichtbaar
dat aan elk detail is gesleuteld en gewerkt. De film verbaast door de preciesheid
van decors en kostuums, door de bijzondere beeldcomposities, de gezochte
camera-opstellingen. Ook de opbouw in één grote flash-back structuur, die nooit
duidelijk wordt afgelijnd, is gewild en doet artistiek aan.
Als antipode van het laissez-faire in de moderne cinema is Il Conformista de
smaakvolle en intelligente terugkeer van de voluntaristische, perfectionistische
filmmaker. Geen detail dat aan zijn aandacht ontsnapt; geen beweging of overgang
die niet zo door hem is gewild. Elk detail is als het ware geprijsd met de aandacht
en creativiteit van de auteur. Elk detail is zijn geestelijke eigendom. Alles draagt zijn
signatuur. En die permanente ingreep geldt bij velen onmiddellijk als teken van een
authentiek kunstenaarschap.
Tegen de achtergrond van die nadrukkelijke aanwezigheid van de auteur heeft
zijn emotionele afwezigheid een bijzonder pijnlijk karakter. Aan de ene kant beweert
Bertolucci nl. alle elementen in handen te hebben, maar daartegenover staat dat
zijn inspanningen ‘pointless’ blijven. Er is een totale scheiding tussen het
gepresteerde werk (en dat geldt ook voor de toeschouwer) en het resultaat.
Het is juist dit tekort dat zo intrigerend is. In deze film en in Bertolucci's
2
commentaren van de laatste jaren vindt men een aantal argumenten en

1

2

Il Conformista, Frans-Italiaanse coproduktie, 1970. Regie: Bernardo Bertolucci; scenario:
Bernardo Bertolucci naar een roman van Alberto Moravia; fotografie: Vittorio Storaro; decor:
Fernando Scarfiotti; muziek: Georges Delerue; montage: Franco Arcalli; kostuums: Gitt Magrini;
met: Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Pierre Clementi.
O.m. in The filmdirector as Superstar, een bundel interviews van Joseph Gelmis, Secker and
Warburg. Het interview met Bertolucci staat op de pagina's 111-120. In de Cahiers du Cinéma
van oktober 1967 staat een tekst van Bertolucci na het maken van zijn Il fico infruttuoso. Cfr.
verder Cinema e Film, nr 7-8, winter - lente '69.
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obsessies terug die Italië kenmerken, maar gedeeltelijk ook de gehele Europese
culturele en intellectuele situatie. Kritiek op Il Conformista is meteen kritiek op de
Italiaanse cultuur en samenleving én op de Europese stand van zaken.

2
De problematiek van het conformisme is de vraag naar de verhouding tussen individu
en samenleving. Een burgerlijk-romantisch thema bij uitstek. Noch de Europese
noch de Amerikaanse film zijn denkbaar zonder deze problematiek. Vooral de laatste
tijd heeft het thema van het non-conformisme een grootse come-back gemaakt. Of
is dat alleen maar gezichtsbedrog? Misschien is het thema van het non-conformisme
altijd aanwezig geweest en wordt het de laatste jaren alleen maar op een andere
manier gebruikt?
Het non-conformisme is in de Amerikaanse film zeker nooit een waarde op zichzelf,
het is nooit een semi-religieuze levensroeping. Men is geen nonconformist, men
‘wordt’ het. Er worden motieven aangedragen om te verklaren waarom iemand het
is. Het blijkt dan dat het non-conformisme in de Amerikaanse films altijd een probleem
is: men weet geen plaats te geven aan de absolute, ongenuanceerde stellingen van
de non-conformist. De nonconformist is een fanaticus, hij mist het pragmatisme
waar de rest van de samenleving zich mee behelpt. Tegelijk echter is dat
non-conformisme fascinerend en aantrekkelijk. De non-conformist praat, hij herhaalt
met, hij brengt nieuwe gegevens in het maatschappelijke spel, hij gooit de oude
kaarten in de prullemand. Daardoor doet hij iets dat zelfs heel heilzaam is en waarvan
de waarde min of meer duidelijk wordt onderkend: hij wijst er de mensen op hoe zij
leven en dat het eventueel ook anders zou kunnen. Hij zet vraagtekens achter
evidenties. In de Amerikaanse cinema is het non-conformisme altijd een ‘teken aan
de wand’, een profetische aanduiding dat er fouten zitten in het sociale systeem.
De non-conformist is lastig; wat hij zegt kan niet ontkend worden en tegelijk kan hij
onmogelijk gelijk hebben.
De non-conformist behoort tot de groep perifere verschijnselen waarmee de
Amerikaanse cinema snel probeert klaar te komen om dan weer tot de orde van de
dag over te gaan. In die groep horen bijvoorbeeld ook kinderen en adolescenten,
vrouwen en Indianen, arbeiders en ouderen thuis. Maar tegelijk - en dit is een
belangrijk punt dat de Amerikaanse film voorheeft - laat men toe dat die mensen
aan de rand van de nationale mythologieën steeds opnieuw doorbreken, onrust
zaaien en het zelfverzekerd academisme onmogelijk maken.
Hoe dan ook, de Amerikaanse cinema neemt nooit het standpunt van de
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non-conformist over. Dat blijft een vreemde en onbegrijpelijke wereld. Wat men wel
kan begrijpen is de verhouding tussen de non-conformist en de samenleving
waartegen hij protesteert, waarbinnen hij zich niet gelukkig voelt. De Amerikaanse
film tekent de verhouding tussen dat non-conformisme en de massieve samenleving.
Het is vanuit het standpunt van die samenleving dat de werking en de ondergang
van de non-conformist wordt beschreven.
Er is een plaats voor de non-conformist in de Amerikaanse cinema (ook al is die
plaats voortdurend bedreigd en onzeker). De non-conformist heeft een taak te
vervullen die men erkent. Maar de zin van het non-conformisme wordt altijd door
de samenleving gegeven, nooit door de non-conformist zelf.

3
Van een geheel andere teneur is de Europese non-conformist. Die werkt niet, zoals
zijn Amerikaanse tegenhanger, aan het veroveren van een innerlijke en
maatschappelijke New Frontier. Hij denkt zich niet in verhouding tot de samenleving,
maar in oppositie tot de samenleving. Hij staat niet in een gespannen, dialectische
relatie tot de samenleving, maar hij ziet zichzelf als de keerzijde, het alternatief, de
echte werkelijkheid, waarvan de samenleving de schaduwzijde en de negatie is.
Erg belangrijk is het feit dat deze Europese versie van het non-conformisme en
van de verhouding tussen individu en maatschappij ook de nieuwe Amerikaanse
3
film schijnt te veroveren. Rupert Eroica Dupea, protagonist van Five Easy Pieces ,
wordt als ‘non-conformist’ geboren. In deze film wordt, net als in Europese films
over het non-conformisme, een soort genealogie opgesteld, een terugkeer
beschreven naar de antecedenten om ergens de verkeerd geplaatste wissel terug
te vinden waarna het spoor in de mist van een metafysisch onbehagen is verdwenen.
Het non-conformisme is in dit perspectief geen maatschappelijke taak, maar een
existentiële keuze. Het wordt niet in zijn maatschappelijke werkzaamheid beschreven,
maar als existentiële structuur geanalyseerd. Het non-conformisme is geen proces,
maar een identiteit.
Maatschappij en individu staan in het Europese non-conformisme als absolute
vijanden tegenover elkaar. Het conformisme is de blinde, irrationele en
gemakzuchtige onderschikking aan een maatschappelijk krachtenspel dat men niet
kan en uiteindelijk ook niet wil beheersen. Deze versie van het non-conformisme
denkt zich niet als aanvulling van de samenleving, maar als een andere orde. Deze
andere orde kan van ethische of esthetische aard

3

Five Easy Pieces, USA, 1970. Regie: Bob Rafelson; scenario: Adrien Joyce; fotografie: Laszlo
Kovacs; met: Jack Nicholson en Karen Black.
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zijn. Het artistieke bijvoorbeeld staat tegenover het pragmatische en het politieke;
het ethische protest uit zich vooral als afwijzing van huwelijk en gezin en de daaraan
verbonden seksuele moraal.
Zowel Clerici uit Il Conformista als Rupert Eroica Dupea uit Five Easy Pieces
zitten in de Europese visie op de verhouding tussen individu en maatschappij. Zowel
Bertolucci als Rafelson nemen het standpunt in van hun protagonist en niet dat van
de samenleving of gewoon van samenlevingsvormen. De moraal van de negatie
weegt voor hen zwaarder en lijkt hun juister dan de pragmatische moraal van de
concrete menselijke verhoudingen.
Zowel Clerici als Dupea, zowel Bertolucci als Rafelson spelen het spel van de
reconstructie. Ze gaan op zoek naar de oorzaak van het protest. Het vinden van die
oorzaak is des te belangrijker omdat in deze visie aan het non-conformisme geen
enkele functie, geen enkele werkzaamheid wordt toebedacht. De rationaliteit die
aan dit non-conformisme gegeven kan worden, kan niet gevonden worden in een
verhouding tot de samenleving. Het non-conformisme kan alleen maar gedacht
worden als noodlot waarvan je hoogstens het moment van inbreuk in het leven kunt
opsporen.
Sartre's Baudelaire is misschien wel een perfecte beschrijving van de geslotenheid
van dit non-conformisme. Ik geef hier als oriëntatie het volgende citaat: ‘A partir de
la double postulation, Ie climat intérieur de Baudelaire devient assez facile à décrire:
cet homme a toute sa vie, par orgeuil et rancune, tenté de se faire chose aux yeux
des autres et aux siens propres. Il a souhaité se dresser a 1'écart de la grande fête
sociale, à la manière d'une statue, définitif, opaque, inassimilable. En un mot, nous
dirons qu'il a voulu être - et nous entendrons par là le mode de présence têtu et
rigoureusement défini d'un objet. Mais eet être qu'il voulait faire constater aux autres
et dont il voulait jouir lui-même, Baudelaire n'eût pas toléré qu'il eût la passivité et
1'inconscience d'un utensile. Il veut bien être un objet mais non pas un pur donné
du hasard; cette chose sera vraiment sienne, elle se sauvera si 1'on peut établir
qu'elle s'est créée elle-même et qu'elle se soutient d'ellemême à 1'être’. En dit is
mogelijk door een originele menselijke beslissing die Sartre als volgt beschrijft:
‘Délaissé, rejeté, Baudelaire a voulu reprendre à son compte eet isolement. Il a
revendiqué sa solitude pour qu'elle lui vienne au moins de lui-même, pour n'avoir
pas à la subir’.

4
Het is een van de fundamentele ironieën van de film van Bertolucci dat zijn
Conformist eigenlijk een bijzonder knappe variant is van de non-conformist. Clerici
streeft immers doelbewust het conformisme na; via een reeks subtiele overgangen
en concessies, waarvan hij steeds zelfbewust meester
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blijft, slaagt hij erin ook dat laatste bastion voor het doelbewuste non-conformisme
te veroveren: het conformisme zelf.
Maar Bertolucci blijkt de dialectiek van conformisme en non-conformisme niet te
onderkennen, zelfs niet in zijn eigen personage. Een meer lucide filmmaker zou
met ironie verslag hebben uitgebracht van deze constante verschuivingen waarbij
het slachtoffer van de omstandigheden slachtoffer wordt van zichzelf, waarbij de
inspanningen tot conformeren omslaan tot een vorm van grootse zelfkennis, waarbij
de storende herinneringen zonder meer triviaal kunnen worden.
Triviaal inderdaad en pompeus zijn in Il Conformista de taxijongen, Clerici's moeder
en het beeld van vervallende burgers. Die figuren kunnen niet meer ernstig worden
genomen; ze behoren tot de mythologie van de Italiaanse intellectueel, artiest en
burgerjongen. Het zijn de twee figuren waarlangs de Italiaanse man zijn eigen
seksuele initiatie meent te moeten afbakenen: de homofiele invitatie en het verval
van de moeder-figuur.
Bertolucci die een portret beweert te maken van het conformisme, tekent een
non-conformist; hij pretendeert de kern van de burgerij bloot te leggen en komt niet
verder dan rechtvaardiging van zijn personage. Hij pretendeert kritiek te leveren op
de burgerij en op een bepaalde samenleving, maar hij gebruikt daarvoor een zeer
contraproduktief instrument: de studie van motieven, oorzaken en achtergronden.
Het gehele portret van protagonist Clerici geeft geen moment de indruk dat hier nu
oordelen aan vastgeknoopt moeten worden. Hier is noch een conformist, noch een
weerzinwekkend fascist getoond, wat Bertolucci daar verder ook zelf over denkt.
Bertolucci vervalst ook het exposé van motieven en achtergronden. Hij duwt Clerici
in een reeks compromitterende situaties waaruit hij als een stuitend personage naar
voren moet komen. Tijdens de executie van Quadri en Anna, tijdens de danssequens
in het Parijse bistrot construeert Bertolucci scènes waarin hij zijn personages te kijk
zet en vernedert. Dan verlaat hij het register van de inleving en de motievenstudie
om een voyeur te worden die zijn personage betrapt.
Bertolucci heeft het zichzelf ontzettend gemakkelijk gemaakt. Hij staat aan de
kant van zijn personages, zolang hij daardoor aan gemakkelijke motieven kan komen
om iemands laakbaar gedrag te verklaren; hij stelt zich buiten zijn personage op
zodra hij daarmee een gemakkelijke morele verontwaardiging kan opwekken. Hij
kent zijn personage zolang hem dat dienstbaar is, maar verloochent het zodra hem
dat zou kunnen compromitteren.

5
Het conformisme en het spanningsveld individu / maatschappij heeft bij
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Bertolucci een moreel en bijna metafysisch karakter. Het zijn onveranderlijke
4
grootheden. In Il Conformista, maar ook al in Prima della Rivoluzione wordt geen
geschiedenis verteld, maar wordt een lineaire parabool opgebouwd. Wat ik indertijd
in Prima della Rivoluzione nog meende te kunnen interpreteren als een Godardiaanse
collage van scènes, krijgt nu een fundamentelere verklaring. Er lijkt me een impliciete
filosofie van de geschiedenis en van het vertellen achter te zitten.
De personages van Bertolucci kijken nooit vooruit, maar altijd achteruit. In
Bertolucci's eerste film, La Commare Secca, wordt de moord op een prostituée
gereconstitueerd via de herinneringen van een aantal personen die haar voor het
laatst hebben gezien. Prima della Rivoluzione zit vol scènes waarin afscheid wordt
genomen of waarin herdacht en teruggekeken wordt. Zowel Il Conformista als La
Strategia del Ragno zijn opgebouwd rond het herinneren. In de films van Bertolucci
‘gaat’ nooit iets gebeuren. Er zijn geen scènes waarvan je met spanning zit af te
wachten hoe ze zullen aflopen, hoe een bepaalde relatie tussen mensen tot een
grotere zelfkennis van de personages kan uitgroeien. Het ‘is’ altijd al gebeurd. Er
worden geen scènes opgebouwd; Bertolucci's films worden eerder ‘afgebouwd’.
Men registreert niet, men inventariseert. Er is geen onbekende weg naar een nog
onbekende ontknoping; er is een ontknoping, waarvan men de causale keten wil
reconstrueren.
Eens te meer is een vergelijking tussen het verhaaltjes vertellen (op basis van
een reële geschiedenis of van een fictie) in de Amerikaanse en in de Europese
cultuur een belangrijk middel om tot een nauwkeuriger inzicht hierover te komen.
Zowel de geschiedenis als het vertellen hebben er subtiel verschillende functies en
een subtiel verschillend ‘gewicht’. In Amerikaanse films wordt het verleden en het
herinneren steeds functioneel teruggeplaatst in een bepaalde actualiteit. Het verleden
moet overmeesterd worden om het heden leefbaarder te maken, om gelukkig te
kunnen zijn. Niet zo in bijvoorbeeld Bertolucci's films. Het verleden wordt niet bekeken
vanuit een bepaalde actualiteit van de hoofdpersonages, maar vanuit een neutraal
observerende cineast die zich met dat verleden nauwelijks identificeert. Het verleden
is er, het kan bekeken worden, men kan zelfs van de onherroepelijkheid van dat
voorbije genieten. Het verleden wordt verabsoluteerd tot een fetisj, waarvan het
gebruik vastligt.

6
Al is het oeuvre van Bertolucci eerder te definiëren via een reeks begrippen, zijn
personages ontsnappen niet aan verhoudingen, communicatie en reflectie. Deze
verhoudingen zitten aan de periferie van de film. Voor de toeschouwer vormen ze
echter een aantrekkelijke en verblindende thematiek.

4

Bertolucci maakte achtereenvolgens: in 62 La Commare Secca; in 64 Prima della Rivoluzione
en een televisiedocumentaire, La Via del Petrolio; in 67 Il Fico Infruttuoso; in 68 Partner; in
70 La Strategia del Ragno en Il Conformista. Hij was coscenarist voor o.m. Sergio Leone's
Once Upon a Time in The West.
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In deze thematiek speelt de vrouw een centrale rol. Niet als persoon, niet als
mogelijke initiatiefneemster, dialogant of opponent, maar als teken van het
conformisme, als boodschapster van de samenleving bij het individu. Zij wordt in
het oeuvre van Bertolucci uitsluitend gezien in het perspectief van het (Italiaanse)
gezin. Zowel in Prima della Rivoluzione als in Il Conformista is het huwelijk het teken
van het conformisme, van de ondergang van het individu aan de eisen van de
samenleving.
Eigenlijk is Bertolucci, zoals de Italiaanse cultuur, niet eens misogyn te noemen;
men moet eerder spreken van een blinde vlek in het bewustzijn van de Italiaanse
man en in het leven van de Italiaanse cultuur. Die blinde vlek is de vrouw, die
instrument is, middel, schakel. Typerend voor de Italiaanse cultuur is bijvoorbeeld
dat daar nauwelijks een agressieve en wraaknemende vrouw denkbaar is. Het
initiatief van de vrouw kan er niet eens waargenomen worden. In de Italiaanse cultuur
is de vrouw een ‘commodité’, waarmee geen enkele relatie aangeknoopt kan worden.
Clerici heeft geen echte tegenspeelsters in de twee vrouwen die hij ontmoet. Zij
zijn instrument, pasmunt waarmee Clerici zijn overgangen van de ene plaats in de
maatschappij naar de andere maakt. Oppervlakkig gezien is er, op erotisch vlak,
een omkering van deze verhouding. Giulia en Anna hebben erotische verlangens
waarvoor Clerici zich eerder beschikbaar stelt dan dat hij eraan deelneemt. In feite
beschikt de man hiermee nog eens over een pressie-element, waarmee de vrouw
tot vrager wordt omlaaggedrukt. Clerici stelt zich ter beschikking; hij is nooit
5
beschikbaar. Hij is nooit partner, omdat hij in de vrouw geen gelijke erkent .
De scènes tussen Clerici, Anna en Giulia geven de aandachtige en weerbarstige
toeschouwer een idee van de Italiaanse erotisch-seksuele misère. Bertolucci zelf
vindt de verhoudingen en toestanden tussen zijn personages esthetisch aantrekkelijk.
Hij maakt van de disharmonische figuur een esthetisch fraai tableau, waarin geen
innerlijke spanning of dynamiek zit.

7
Er is misschien nog een andere belangrijke inspiratiebron in Il Conformista die mede
6
het succes van deze film bij de kritiek heeft bepaald . Bertolucci

5
6

Verplichte lectuur bij het kijken achter de Italiaanse samenleving is Jean-François Revel's
boek Pour l'Italie. Het is nu ook als pocketboek verschenen in de reeks 10/18.
Lovende kritiek verscheen o.m. in Positif (nr. 129), in het nieuwe Britse Cinema (nr8), in Le
Nouvel Observateur (22 februari), in Sight and Sound (lente '71), in Les Temps Modernes
(april '71), in het Duitse Filmkritik (maart '71), in L'Express (22-28 februari), in Film en Televisie
(juli - augustus '71), in La Libre Belgique (19 mei), in De Standaard (21 mei), Esquire (aug.
'71). Alleen Goffredo Fofi in Quaderni Piacenti (nr 43), Michel Cournot in een recent nummer
van Cinémonde en ikzelf in Kunst- en Cultuuragenda (10 juni) verfoeiden de film.
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refereert naar het Duitse expressionisme uit het einde van de jaren twintig. Niet
alleen de periode waarin de film is gesitueerd, maar ook een groot aantal visuele
details dragen bij tot het avantgarde karakter van de film.
Misschien kunnen er geen sluitende parallellen getrokken worden, maar er is ook
elders een terugkeer naar de avantgarde waar te nemen. Men herontdekt de
7
Russische school , men maakt verschillende kostuum-films over de jaren dertig.
Soms heb ik de indruk dat Il Conformista niet veel meer is dan de versie voor
intellectuelen van Borsalino.
Er is een bepaalde esthetische moraal van de avantgarde, die een grote gelijkenis
vertoont met de moraal van Bertolucci. De avantgarde is fundamenteel een reactie,
een derivaat, een tekst in de tweede graad. Meestal is de avantgarde bijzonder
naief over haar kunstmatige en geforceerde positie als tweede tekst; ze pretendeert
dat haar tekst zichzelf in stand zou kunnen houden, een autonome waarde bezit.
De avantgarde zet zich af tegen een eerste tekst, tegen een bepaalde stand van
zaken, zonder die stand van zaken precies te kennen of te weten dat die stand van
zaken algemeen aanvaard wordt. Avantgarde is niet-dialogerend, is fundamenteel
niet op verheldering en communicatie uit.
Deze avantgarde proclameert zichzelf. Zij construeert bij haar identiteitsen
onafhankelijkheidsverklaring een barrière waar de maatschappelijke virus niet
doorheen zou mogen dringen. Zij plaatst zichzelf in quarantaine.

8
In het interview dat Bertolucci aan Joseph Gelmis toestond, beschrijft hij zijn eerste
stappen op de set. Als assistent van de debuterende Pasolini maakte hij een
fundamentele ervaring mee: ‘He was just as virgin to the cinema as I was. So I didn't
watch a director at work; I watched a director being born. (...) every time Pasolini
did a tracking shot it was like assisting the first tracking shot that had ever been
made in the world. Even the closeup. It was like the first closeup that had ever been
made. It was like the birth of language’.
De figuur van de geboorte, die hier overvloedig wordt gehanteerd, snijdt aan twee
kanten. Enerzijds betekent het: oorsprong, begin, vertrekpunt waar niets vóór komt.
Anderzijds betekent het ook een vader en- moeder-

7

Jean-Luc Godard werkte in een collectief dat ‘Groupe Dziga Vertov’ werd genoemd. De
Cahiers du Cinéma publiceren sinds februari '69 een reeks onuitgegeven teksten van
Eisenstein en wijdden een integraal nummer aan de Russische school. Een en ander omdat
pogingen worden ondernomen film in dienst te stellen van politiek en de bestaande filmpraktijk
zelf te revolutioneren.
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figuur waarmee men heeft af te rekenen. Het verleden krijgt via deze figuur een
contradictorisch karakter. Het is tegelijk afwijzing en opeisen van het verleden. Het
is tegelijk negatie en affirmatie van een erfenis. Het is een verleden waar men steeds
opnieuw mee heeft af te rekenen omdat na elke vadermoord de vaderfiguur opnieuw
wordt opgeroepen.
Heel het oeuvre van Bertolucci is doordrongen van de obsessie voor de oorsprong.
Dit wordt in een intellectualistische en erudiete cultuur sterk gevaloriseerd. Zich
rekenschap geven van het verleden is in een dergelijke cultuur een waarde op
zichzelf. Het is een permanente poging om voor zichzelf voorbeelden te vinden die
tegelijk idealen en rechtvaardigingen moeten zijn voor de filmmaker en ook voor de
toeschouwer. Maar het ‘aan cultuur doen’ wordt hier uitsluitend een
met-cultuur-bezig-zijn.
Men stoot steeds opnieuw op een innerlijke breuk in dit oeuvre. Het is niet wat
het beweert te zijn. Het pretendeert te verhelderen, maar er is geen spoor te
bespeuren van de ‘critique des armes’ die ‘l'arme de la critique’ noodzakelijk moet
begeleiden.
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Alexander Solsjenitzyn
*
christelijk profeet in Sovjet Rusland
Robert Hotz
‘Voor mij is het belangrijkste en meest verheugende aan het “wonder”
Solsjenitzyn, dat hij als belangrijkste nationale schrijver uit de Sovjet
periode van de Russische literatuur tevens een christelijk schrijver is’.
A. Scheman, O Solzenicyne, in Vestnik, nr. 98, 1970, p. 82.
‘Je gelooft nu toch zeker niet plotseling in God?’, vroeg Nadja haar man, Gleb Nersjin
(een figuur die duidelijk de trekken van A. Solsjenitzyn draagt) in de gevangenis,
wanneer die haar onder schouderophalen vertelt over de plaats waarheen hij spoedig
1
overgebracht zal worden: ‘God weet waarheen’ . Nadja's verbaasde vraag is typerend
en zij mag gelden als de vraag die talloze lezers van Solsjenitzyns werken stellen.
Alexander Solsjenitzyn, een man die volledig tot de Sovjet werkelijkheid behoort,
die onder de intussen vast gewortelde Sovjet macht opgroeide en die - met miljoenen
anderen - de verschrikkingen van het Stalinregime aan den lijve ervaren heeft, heeft
zich niet bij deze werkelijkheid neergelegd, maar gelooft in God.
In alle uitspraken van Solsjenitzyn klinkt als een ondertoon de overtuiging mee
dat er een goddelijke voorzienigheid bestaat. Alle mensen, of ze het willen of niet
en of ze er weet van hebben of niet, zijn in Gods hand. Wel draagt Solsjenitzyn zijn
godsdienstige overtuiging niet op de tong. Er bestaat een door hem gemaakt gebed
en veel van zijn novellen en al zijn romans bevatten direct of indirect een relatie tot
religieuze problemen of tot de kerk, maar ze doen aan als indirect licht of
randverschijnselen. Wat men specifiek religieuze thematiek noemt, staat niet op de
voorgrond in zijn werken.

Een apologeet zonder apologetiek
In Een dag uit het leven van Iwan Denissowitsj beschrijft Solsjenitzyn, hoe de
Doopsgezinde Aljosja fluisterend maar hoorbaar in zijn Bijbel leest, wat Solsjenitzyn
de opmerking doet maken: ‘misschien deed hij het met opzet

*

1

Dit artikel zal in het voorjaar van 1972 verschijnen als bijdrage in het door Felix Philipp Ingold
en Elisabeth Markstein uit te geven boek Ueber Solschenitzyn, Herman Luchterhand Verlag,
Neuwied/Berlin.
In de eerste cirkel, p. 232. Dit boek en Kanker Paviljoen zijn in het Nederlands verschenen
bij de Boekerij in Baarn.
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voor Sjoekov; die doopsgezinden maken graag propaganda’ . Die kleine bijzin, door
de auteur zelfs tussen haakjes gezet, karakteriseert Solsjenitzyns schrijven in diepste
wezen: hij beschouwt zich niet als een religieuze propagandist. Naar zijn mening
spreekt de werkelijkheid die hij beschrijft, voldoende van Gods bestuur.
Tijdens een gesprek met vrienden in Moskou betreurden die het dat Solsjenitzyn
in zijn geschriften zijn godsdienstige overtuiging niet duidelijker tot uiting bracht.
Solsjenitzyn antwoordde daarop dat de lezer zelf zijn weg moest vinden. Als hij de
werken leest, moet hij zelf zijn conclusies trekken. Dat betekent, dat Solsjenitzyn
zijn lezers vrij wil laten. Hij ontneemt ze de persoonlijke beslissing niet, maar leidt
hen er juist heen. Daarom voert hij geen apologetiek.
Het centrale thema van Solsjenitzyns werk vormt de vernederde mens, de
gevangene, de geknechte en door de gemeenschap uitgestotene, en daarmee
samenhangend de innerlijke, zeer persoonlijke strijd om de menselijke waardigheid,
om bevrijding en geluk, kortom: om gerechtigheid in de bijbelse betekenis van het
woord.
Als iedereen na zijn dood voor het gericht rekenschap moet afleggen, wie hij
geweest is, meent een zieke in Kanker Paviljoen, dan zouden er volgens Poesjkin
drie mogelijkheden zijn:
‘In onze verachtelijke tijden
.... was de mens, welk ook zijn element,
3
tiran, verrader of gevangene!’ .

Maar Solsjenitzyn tracht aan te tonen dat zelfs in die toestand een streven naar
menselijke waardigheid noodzakelijk is. Niet toevallig citeert hij in In de eerste cirkel
van de hel het Russische spreekwoord: ‘Je verdrinkt niet in de zee, maar wel in een
plas’. En Nersjin - Solsjenitzyn - laat erop volgen: ‘Ik zou willen proberen naar de
4
open zee te zeilen’ .
Men zou Solsjenitzyn een moralist kunnen noemen. Daarin staat hij helemaal in
de Russische traditie alsook in de Sovjet literatuur. Aan de oorsprong van zijn werk
staat zijn eigen lot, dat hem confronteerde met een mensonwaardig bestaan in
onvrijheid. Zijn persoonlijk doorleven van gevangenkampen, gevangenis, verbanning
en ziekte heeft in al zijn grotere werken - behalve in zijn tot nu toe laatste roman,
Augustus 14, - zijn neerslag gevonden in de vorm van autobiografische
herinneringen.

2
3
4

Een dag uit het leven van Iwan Denissowitsj.
Kanker Paviljoen II, p. 140. Voor een uitvoerige bespreking van deze roman, zie Prof. Dr.
M.A. Lathouwers, Kanker Paviljoen, in Streven, mei 1969, pp. 836-845.
In de eerste cirkel, p. 655. (Vergelijk ook p. 165 en p. 579, waar Solsjenitzyn hetzelfde gezegde
aanhaalt). De titel van het boek is ontleend aan een uitspraak van Nersjin over de gevangenis
waaruit hij wordt weggestuurd: ‘Wij gaan nu pas naar de hel. Wij keren in de hel terug. De
Sjaraska is slechts het hoogste, het beste, de eerste cirkel van de hel. Die is - bijna het
paradijs’, p. 589.
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Solsjenitzyn is beslist niet de enige schrijver die Stalins dictatuur en haar gevolgen
tot historisch uitgangspunt voor zijn literair werk heeft genomen. Na het XXe
Partijcongres (waarop Chroesjtsjow zijn felle aanklacht tegen Stalin hield) verscheen
er in de Sovjet-Unie een hele reekt gedichten, essays en romans die het verschijnsel
van het stalinisme behandelden. Men begon van een eigen literair genre te spreken
dat met de term ‘aanklachtliteratuur’ werd aangeduid. En vanzelfsprekend rekende
men ook Solsjenitzyns autobiografische geschriften tot dit literaire genre.
Ongetwijfeld is Solsjenitzyns werk een aanklacht, maar het gaat hem daarbij niet
in de eerste plaats om het aan de kaak stellen van een bepaald politiek systeem,
het stalinisme, maar om een aanklacht tegen het gepersonifieerde kwaad, het
onmenselijke en het tegennatuurlijke als zodanig. Hij ziet in zijn eigen leven een
voorbeeld van het door kwade machten overweldigde mensdom. Dat betekent ook,
dat hier een metafysische dimensie naar voren komt, die het kader van de - vaak
politiek gemotiveerde - Sovjet aanklachtliteratuur ver te boven gaat. In dit opzicht
is er veel meer verwantschap met Dostojevski.

Uit plicht tegenover de onsterfelijke, klare waarheid
Het is opvallend, hoe Solsjenitzyn naar een uiterste objectiviteit streeft. Zakelijk en
nuchter in zijn taal oordeelt hij zonder te veroordelen. Bij alle bitterheid is nauwelijks
enige verbittering merkbaar en waar heilige toorn hem drijft, gebeurt het zonder
haat. Hier komt zijn overtuiging te voorschijn dat iedere mens zijn eigen lot gegeven
wordt, waarover het zinloos is een oordeel te vellen.
‘Een storm velt bomen, maar buigt alleen het gras. Wil dat dan zeggen, dat het
5
gras de bomen verraadt? Ieder leeft zijn eigen leven’ .
Niet iedereen is voor het martelaarschap geboren, maar met buigen alleen is de
zaak ook niet afgedaan. Er zijn verschillende vormen van leven en de waarde of
onwaarde daarvan laat zich eigenlijk slechts vanuit het levenseinde, van de dood
uit, bepalen. Solsjenitzyn vergelijkt het leven met de sonate in d-mol van Beethoven:
‘Alles schittert erin door, het slechte en het goede. Het treurige en het vrolijke, net
6
als in het leven. En - er is geen eind aan, net als het leven’ . De waarheid blijft in
de stroom van het aardse leven verborgen.
‘De oppervlakte van een snelle stroom laat geen weerspiegeling zien - niet dichtbij
en niet veraf. Ook als ze helder is en vrij van schuim, blijven de weerspiegelde
beelden vertekend, onduidelijk en onbegrijpelijk in de voort-

5
6

Kanker Paviljoen II, p. 140.
In de eerste cirkel, p. 27.
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durende stroom van de rimpelende oppervlakte en door de wilde wisseling van het
water.
Pas als de stroom via riviertjes en nieuwe riviertjes komt bij een brede stille
monding, als hij in een flauwe bocht blijft toeven of in een rustig klein meer waar
geen golf zich verroert - dan pas zien wij in de gladde spiegel ieder blaadje van de
dichtbije boom, ieder veertje van de kleine wolkjes en de volle blauwe diepte van
de lucht.
Dat geldt voor U en voor mij. Als wij de onsterfelijke, klare waarheid tot op dit
ogenblik niet zien, als wij ze op geen enkele manier kunnen weerspiegelen - ligt het
7
dan niet daaraan dat wij ons nog ergens heen bewegen? Dat wij nog leven?... .
Dit prozaminiatuurtje van Solsjenitzyn onthult zijn hele levensopvatting. Het is de
beschouwingswijze van een christelijke scepticus, die in het aardse leven een
onontwarbare vermenging van zijn en schijn ziet. De waarheid behoort tot het zijn,
maar wordt pas duidelijk als de schijn wegvalt. Dat gebeurt in het uur van de dood.
Zo wordt de dood de openbaring van de waarheid ‘Jouw beurt om dood te gaan
8
komt ook nog’ , d.w.z. voor iedere mens komt eens het uur van de waarheid, dat is
de kennis die Solsjenitzyn in zijn roman Kanker Paviljoen doorgeeft. Het is boodschap
en waarschuwing tegelijk: memento mori!
De schrijver geeft hier zijn eigen ervaring door: ‘Ik heb uit ervaring geleerd dat
een man de drempel van de dood kan overschrijden, terwijl zijn lichaam nog niet
9
dood is’ . Op zo'n ogenblik ziet de mens de dingen om zich heen als ‘vanuit het graf’
en dan krijgt alles pas zijn ware betekenis. Ook voor de oude arts Oreshchenkov
licht de eigenlijke zin van het bestaan pas op bij het naderen van de dood, op het
ogenblik waarop zijn innerlijk tot rust komt.
‘Op zulke momenten werd de hele betekenis van het bestaan - zijn eigen in het
lange verleden en de korte toekomst vóór hem, dat van zijn overleden vrouw, van
zijn jonge kleindochter en van wie ook ter wereld - voor zijn geest geprojecteerd.
Dan zag hij het niet als belichaamd in het werk en de activiteit waarmee ze zich
hadden beziggehouden en waarvan ze geloofden, dat ze een middelpunt van hun
bestaan vormden en waardoor anderen hen hadden gekend. De betekenis van het
bestaan was het beeld van de eeuwigheid, ieder mens bij zijn geboorte meegegeven,
onbevlekt, onberoerd en onvervormd te bewaren - voor zover dat mogelijk is. Als
10
een zilveren maan in een kalme, stille vijver’ .

7
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Das Spiegelbild im Wasser, in de verzamelband Im Interesse der Sache, p. 265.
Kanker Paviljoen I, p. 208. Eigenlijk zou men in dit verband het hele hoofdstuk over de
doodsnood van Podduyev moeten lezen.
Kanker Paviljoen I, p. 40.
Kanker Paviljoen II, p. 133-4.
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Opstanding uit de doden
De vrouw van de verbannen Nersjin wordt door een van haar buren getroost met
de woorden: ‘Niet bij de pakken neerzitten! Neem een glas. Houd het hoofd boven
11
water - en je zult geluk hebben! Laten we drinken - op de opstanding van de doden!’ .
Inderdaad is Solsjenitzyn teruggekeerd, in meerdere opzichten als het ware uit de
doden opgestaan, bevrijd uit de gevangenis, uit het strafkamp, uit de verbanning
en uit zijn ernstige kanker. En hij zag deze gebeurtenis als een werkelijke
wedergeboorte, als een tweede schepping, maar ook als een opgave: ‘Ga heen en
12
leef’ . De mogelijkheid tot redding bestaat dus, zelfs van de kanker, die voor
Solsjenitzyn meer is als een ziekte, nl. een symbool van het kwaad. Kostoglotov
(de eigenlijke hoofdpersoon van Kanker Paviljoen, die ook trekken van Solsjenitzyn
draagt) legt aan zijn medepatiënten uit dat genezing buiten medische therapie
mogelijk is, een genezing die van de zieletoestand van de patiënt afhangt. De door
zijn zonden geplaagde Podduyev zegt hierop met een stem waar alle hoop uit
verdwenen was: ‘Ik veronderstel dat je daarvoor... een zuiver geweten moet
13
hebben’ .
Voor de partijbons en stalinist Rusanov is dit ‘idealistisch gezwets’ en ‘je reinste
papenmoraal’, maar Kostoglotov antwoordt: ‘Nou, en wat is er tegen zedelijke
volmaaktheid? Niemand zal er wat van krijgen - behalve iemand die een zedelijk
14
monster is’ .
Op één punt zijn ze het allemaal met Rusanov eens, als deze zegt: ‘Tegen het
15
kwaad moet je je verzetten,.... tegen het kwaad moet je vechten’ .
Maar de eensgezindheid is slechts schijn, omdat Rusanov onder kwaad niet
hetzelfde verstaat als de anderen. Solsjenitzyn maakt duidelijk dat zijn en schijn
opnieuw met elkaar in conflict komen, zoals ook in de uiteenzetting van Rusanovs
dochter Avieta over de taak van de literatuur. Trouw aan de princiepen van het
‘socialistisch realisme’ verkondigt zij: ‘Het is veel gemakkelijker iets te beschrijven
dat bestaat, dan iets beschrijven dat niet bestaat, zelfs als je weet dat het zal gáán
bestaan. Wat we vandaag de dag met het blote oog zien, is niet noodzakelijkerwijs
de waarheid. De waarheid is wat zou moeten zijn, wat morgen gaat gebeuren. Ons
16
heerlijke “morgen”, dát is het, wat de schrijvers van vandaag moeten beschrijven’ .
Solsjenitzyn schijnt het met veel hiervan eens te zijn. Maar de schijnt bedriegt.
Hij weigert een toekomsthypothese als vermoedelijke waarheid in
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In de eerste cirkel, p. 301.
Kanker Paviljoen II, p. 185.
Kanker Paviljoen I, p. 139.
Kanker Paviljoen I, p. 141.
Kanker Paviljoen I, p. 151.
Kanker Paviljoen I, p. 288.
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het heden te transponeren. Al in In de eerste cirkel van de hel wijst hij duidelijk de
17
mishandeling van de waarheid door de partijliteratoren af . De waarheid is voor
hem niet datgene wat zou moeten zijn of wat morgen zal zijn, omdat de waarheid
altijd tegenwoordig is - zelfs dan wanneer men ze niet ziet.
Voor Solsjenitzyn ligt de waarheid ten grondslag aan ieder menselijk bestaan, ja
ze vormt er de eigenlijke rechtvaardiging van. Waarheid is boventijdelijk, want ze
is eeuwig. Ze is het beeld van de eeuwigheid dat God in iedere mens gevormd heeft.
Dat is de grondslag van de overwinning van het eigenlijke leven over de dood, de
opstanding. Het menselijk geluk hangt af van de mate waarin het de enkeling gelukt
dit beeld van de eeuwigheid onbevlekt, onberoerd en onvervormd te bewaren, want
‘het geluk hangt niet af van onze mate van welvaart, maar van de verwantschap
van het ene hart met het andere en van de manier waarop we de wereld
beschouwen. Beide houdingen liggen binnen in ons vermogen, zodat een mens
gelukkig is zolang hij zelf verkiest gelukkig te zijn - en niemand kan hem
18
tegenhouden’ .
‘Het Russische woord “geluk” is samengesteld uit de woorden “deel” en “van”,
dat betekent “deel van”, en hieruit blijkt welk deel, welk aandeel aan geluk iemand
19
is toegevallen, wie een deel ervan aan het leven ontrukt heeft’ .
De etymologische uitleg van het woord ‘geluk’ heeft in de interpretatie van
Solsjenitzyn een bij uitstek religieuze betekenis. Het gaat om de instelling tegenover
het leven, welk deel aan het leven ontrukt werd: zijn of schijn. (De schijn vergaat,
is vluchtig en oppervlakkig, kan nooit het echte, ware geluk uitmaken).
De mens wordt voor een keuze gesteld en in deze keuze ligt zijn
verantwoordelijkheid, voor zichzelf, voor de anderen, voor het verloop van de
geschiedenis (zoals Solsjenitzyn in de roman Augustus 14 sterk laat uitkomen). Het
gaat daarbij om een geestelijke orde, om de ‘orde van de ziel’, want ‘voor de mens
20
bestaat er geen kostbaarder orde dan de ziel’ . Daarom kan de mens zich ook niet
achter het alibi verschuilen dat bepaalde materiële situaties hem geestelijke
beslissingen hebben opgedrongen. Naar de mening van Solsjenitzyn blijft hij ondanks
alle bestaande materiële omstandigheden vrij in zijn gewetensbeslissingen en
daardoor op zijn verantwoordelijkheid teruggeworpen. ‘Als het leven van de
persoonlijkheid wer-

17
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Men vergelijke de karakterisering van de partijschrijver Galachov: ‘De roem was er, maar niet
de onsterfelijkheid’; Galachov vraagt zich af ‘waarom men op onsterfelijkheid jaagt’, In de
eerste cirkel, p. 371.
Kanker Paviljoen I, p. 268.
In de eerste cirkel, p. 41.
Avgust cetyrnadcatogo, p. 375.
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kelijk door de materiële omgeving zou worden bepaald, dan zou het ook eenvoudiger
zijn: dan was het milieu steeds schuld, dan moet steeds het milieu veranderd worden.
Maar buiten het milieu is er nog een geestelijke traditie, honderden tradities! En er
is het geestelijk leven van de individuele mens, daarom ook, ondanks het milieu,
de persoonlijke verantwoordelijkheidheid van eenieder voor dat wat hij doet en wat
21
de anderen in zijn tegenwoordigheid doen,... .
Dit thema van de persoonlijke verantwoordelijkheid die in alle situaties van het
leven blijft bestaan, omdat het per slot van rekening gaat om de menselijke
verantwoordelijkheid tegenover God, vormt de constante grondtoon van de werken
van Solsjenitzyn. Sommigen gaan aan deze verantwoordelijkheid te gronde, hun
falen drukt zwaar op hun geweten (zoals b.v. de luitenant in Zwischenfall auf der
Station Kretschetowka of Podduyev in Kanker Paviljoen), anderen kunnen deze
22
verantwoordelijkheid aan (zoals Matrjona ), maar worden dan door hun medemensen
miskend of onderschat. Maar toch zijn dat juist de rechtvaardigen die Gods straf
over de mensheid tegenhouden. De vertelling over Matrjona eindigt dan ook als
volgt: ‘Wij hebben allen naast haar geleefd en niet begrepen dat zij een rechtvaardige
was, zonder welke, zoals het spreekwoord zegt, geen dorp kan bestaan. En geen
23
stad. En ons hele land niet’ . De toespeling op Genesis 18, 16 is evident.

God, met hoofdletters
Degenen die Solsjenitzyn een christelijke schrijver noemen, hebben het niet mis.
Maar m.i. is er nog meer. Zijn werk is niet slechts beschrijving, reportage of
herinnering. Het bevat een boodschap aan de lezers en wel een boodschap met
een profetisch karakter. Zodra men de wezenlijke trekken van het bijbelse
profetendom analyseert, dringt de parallel zich vanzelf op. De profeet duidt het
gebeuren fundamenteel vanuit God. Die duiding heeft een relatie naar achteren en
naar voren. D.w.z. het ervaren en geziene onheil krijgt in de op het verleden gerichte
interpretatie van de profeet een betekenis die naar de toekomst verwijst, die
uiteindelijk uitmondt in een waarschuwende oproep tot bekering. Daarom blijft de
profeet nooit bij zijn eigen beleven staan. Wat hem overkomt, verstaat hij als
machtsbetoon van God, als teken, en wel niet alleen voor zichzelf maar ook voor
zijn mede-
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Avgust cetyrnadcatogo, p. 504.
Eigenlijk zijn de centrale figuren in Solsjenitzyns werk steeds positieve figuren, die hun
verantwoordelijkheid aan kunnen, of ze nu Iwan Denissowitsj, Nersjin, (In de eerste cirkel),
Kostoglotov (Kanker Paviljoen), Fjodor Michejevitsj (Im Interesse der Sache), of Vorotynzev
(Augustus 14) heten.
Matrjonas Hof in Im Interesse der Sache, p. 56.
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mensen. Daardoor wordt hij in zekere zin teken voor de anderen. De geseling van
het onrecht, de aanklacht tegen het kwaad, hebben slechts één doel: de waarheid
bloot te leggen. Wel gebeurt dit vaak in een verhulde taal. Het profetische boek is
eigenlijk ondergrond-literatuur, bestemd voor allen die oren hebben om te horen....
Hij waarschuwt en dreigt, maar laat niettemin de beslissingsvrijheid van hen die op
deze wijze aangesproken worden, intact.
Bij een profeet verdicht zich het gebeuren, zoals wanneer de coulissen in
elkaargeschoven worden. Verleden, heden en toekomst vormen een dialectisch
geheel, dialectisch in zoverre de doorleefde werkelijkheid symbool wordt en daardoor
boven zich uit wijst, wat op zich weer het intreden van de eeuwigheid in de tijd als
gegeven vooronderstelt.
Nog iets over de persoon van de profeet. Niemand kan zichzelf tot deze taak
opwerpen. De meeste profeten waren verkondigers van de goddelijke gerechtigheid
tegen hun wil. Zij hebben vaak zwaar geleden onder de last van het hun opgedragen
ambt, klaagden en probeerden soms zelfs hun taak te ontlopen. Ze hebben het
profetendom niet gezocht, maar het werd hun opgedragen, ja zelfs opgedrongen.
Is dat bij Solsjenitzyn niet ook zo? In zijn tweegesprek met de doopsgezinde
Aljosja over de betekenis van zijn gevangenschap zegt Denissovitsj Sjoekov: ‘....
bij jou gaat het op: Christus heeft je bevolen in de gevangenis te zitten, voor Christus
ben je nu hier. Maar waarvoor zit ik? Voor het feit dat ze zich in eenenveertig niet
24
goed op de oorlog hebben voorbereid? Wat kan ik daaraan doen?’ .
Neen, Solsjenitzyn zat niet vanwege zijn christelijk geloof of vanwege zijn religieuze
overtuiging in de gevangenis. Maar in zijn eigen onrechtvaardig lot manifesteerde
zich in hem de macht van het kwaad. Daarbij verging het hem als Job. Hij komt niet
tot wanhoop omdat hij aan God gelooft en zelfs in de onheilssituatie nog de leidende
hand Gods erkent. Hij is ervan overtuigd dat God als de Rechtvaardige tenslotte
het kwaad overwint. Daarom kan de gevangene Iwan Denissovitsj met werkelijk
profetische woorden zeggen: ‘Toch bent U er nog, Schepper in de hemel. U heeft
25
lang geduld, maar U slaat hard toe’ .
In zijn roman Augustus 14 (die het begin van een trilogie zal vormen) probeert
Solsjenitzyn zijn overtuiging van Gods voortdurende leiding aan de hand van
historische gebeurtenissen aan te tonen die - zoals hij het ziet - op de catastrofe
van de revolutie uitliepen. Daarmee zet hij zijn werk, hoewel hij afwijkt van het
autobiografische genre, op een ander niveau doelbewust voort. Zoals hij in zijn
nawoord op de roman vertelt, kon
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Augustus 14 niet in de Sovjet-Unie verschijnen, omdat de auteur weigerde aan de
eis van de censoren tegemoet te komen om de naam God met kleine letters te
schrijven. Zijn motivering is tegelijk een belijdenis: ‘...wanneer wij de naam van het
provinciebestuur al met een hoofdletter beginnen en KGB (de communistische
geheime politie) of SAGS (bureau van de burgerlijke stand) uitsluitend met
hoofdletters schrijven, dan zouden we toch voor het begrip dat de hoogste
scheppingskracht in het universum uitdrukt, minstens één enkele hoofdletter mogen
26
gebruiken’ .
‘Het leek wel of Christus en de Moeder Gods zich van Rusland hadden afgekeerd’,
zo luidt het ergens in Augustus 14. Maar God heeft zich niet afgekeerd, maar de
mensen. En daarmee begint de weg naar de catastrofe. Zo beschouwd wordt
Augustus 14 tot een waarschuwend voorbeeld dat de profetische roep tot bekering
impliceert. Solsjenitzyn heeft deze roep nog versterkt door een gebaar, door zijn
honoraria uit de publikatie door de YMCA Press te bestemmen voor de bouw van
een Russisch-orthodoxe kerk in het Westen.

Solsjenitzyn tegen het atheïsme
Als men het gehele werk van Solsjenitzyn overziet, moet men tot de veronderstelling
komen dat hij het zich afkeren van God beschouwt als de eigenlijke oorzaak van al
het kwaad. Daarom stelt hij ook heel scherp de atheïstische propaganda en de
communistische kerkvervolging aan de kaak, die het aftrekken van de mens van
God tot eigenlijk doel maken. Juist op dit punt krijgen Solsjenitzyns uitspraken iets
bezwerends en worden zijn waarschuwingen onmiskenbaar profetisch. Hier grijpt
een heilige toorn hem aan en deinst hij voor sarcastische opmerkingen niet terug.
Woedend en verbitterd beschrijft hij de komsomolzen die in 1966 de paasprocessie
in Peredelkino verstoorden als ‘vlegels’ die uittrokken ‘om toe te kijken hoe hun
27
grootvaders de gebruiken hunner voorvaderen onderhielden’ .
‘Wat moet er dan worden uit deze miljoenen die uit ons geboren zijn en door ons
werden opgevoed? Waartoe dienen die pogingen om de mensen te “verlichten” en
die troostende profetieën van “grübelnde” geesten? Wat verwachten wij voor goeds
van onze toekomst?
Echt, op een goede dag zullen ze zich omkeren en ons allemaal onder de voet
28
lopen; en ook hen niet sparen die hen hiertoe aangezet hebben’ . Onze auteur
gelooft niet aan de door het materialisme geïnspireerde cultus
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van het verstand en van het intellect. Daarom is het niet zijn streven alles te
29
begrijpen: ‘Er is heel wat verstandigs op de wereld, maar - weinig goeds’ , luidt zijn
conclusie. ‘De geschiedenis lijkt op een levende boom. Het verstand is de bijl voor
30
haar...’ . Spottend tekent hij het beeld van dertig jonge mensen: ‘Van verre zou
men hebben kunnen denken dat ze aan het bidden waren’. Maar ze doen alleen
31
maar ochtendgymnastiek, dienen alleen het lichaam en niet de ziel . De dood en
de doden hebben in zulk een wereld natuurlijk geen plaats en men is er dus bang
32
voor. Want, ‘wat men over de dood moet zeggen - we weten het niet...’ . Dus weg
ermee: ‘Verdwijnt, lastige mensen, onder jullie houten, beschilderde graftekens.
33
Verhindert ons niet te leven. Want wij - wij zullen niet sterven’ . Ook de kerken
moeten als opslagloodsen en fabrieken het hier en nu dienen. Zij zijn aan hun
bestemming onttrokken, het wijzen op het hiernamaals, op de eeuwigheid, werd
vernietigd. Dat geeft Solsjenitzyn aanleiding tot het volgende commentaar:
‘Steeds zijn de mensen zelfzuchtig geweest en vaak niet zo goed. Maar de
avondklok klonk, het geluid zweefde boven het dorp, boven de rotsen en boven het
woud. Ze vermaande om de onbeduidende aardse dingen te laten liggen, tijd en
gedachte te wijden aan de eeuwigheid. Dit luiden, dat nog slechts in een oud lied
bewaard is gebleven, behoedde de mensen ervoor schepselen op vier poten te
34
worden’ .
Duidelijker kan het afwijzen van het atheïsme bijna niet geformuleerd worden.
Maar daarmee stelt zich noodzakelijkerwijs de vraag naar de houding van
Solsjenitzyn ten opzichte van de Russisch-orthodoxe kerk.

Voor de vervolgde kerk
Op dit punt is Solsjenitzyn niet erg spraakzaam. En toch is er een hoofdstuk dat zijn
instelling tegenover de kerk op ondubbelzinnige wijze beschrijft, het 23e hoofdstuk
van In de eerste cirkel van de hel. Het is beslist geen toeval dat hij uitgerekend een
vrouw de verdediging van de kerk op zich laat nemen, want het waren vooral vrouwen
die er voor zorgden dat het christelijk geloof onder de heerschappij der Sovjets niet
helemaal ten onder ging.
‘Agnija had geen godsdienstige opvoeding gehad, integendeel: in de jaren toen
het nog plicht was de kerk te bezoeken, bleven haar moeder en groot-
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moeder thuis, ze hielden zich niet aan vasten, gingen niet ter communie, lachten
hard om de priesters, spotten overal over de godsdienst, die zich zo mooi met de
slavernij en de lijfeigenschap had verzoend. Agnija's grootmoeder, moeder en tante
hadden hun eigen vaste standpunt: zij stonden altijd aan de kant van diegenen die
door de overheid werden onderdrukt, gearresteerd, verjaagd en vervolgd. Haar
grootmoeder scheen bij alle aanhangers van “Narodjana Wolja” bekend te zijn,
omdat zij hun toevlucht verleende en overal waar zij maar kon, had geholpen. Haar
dochters hadden dat van haar overgenomen en herbergden voortvluchtige
sociaal-revolutionairen en sociaal-democraten. En de kleine Agnija trok altijd partij
voor het konijn waarop werd gejaagd, of het paard dat geslagen werd met de zweep.
Maar zij werd groot - en onverwachts voor haar familie keerde alles zich in haar om,
zodat zij voor de kerk was, omdat die vervolgd zou kunnen worden.
Of zij vanzelf ertoe kwam aan God te geloven, of zich tot het geloof had
gedwongen, deed er niet toe, zij hield in ieder geval vol dat het nu laag en gemeen
was de kerk alleen te laten en tot grote schrik van haar moeder en grootmoeder
35
begon zij de kerkdiensten bij te wonen en het prettig te vinden’ .
In de persoon van Agnija heeft Solsjenitzyn een standbeeld opgericht voor de
gelovige Russische vrouwen die de kerk daarom niet in de steek lieten omdat ze
vervolgd werd. Solsjenitzyn denkt zelf ook zo. Open en ondubbelzinnig klaagt hij
de communisten aan die de kerk vervolgen, b.v. in de woorden van Agnija: ‘Als ze
over de kerk spreken en schrijven wat ze willen en de kerk zich niet mag verdedigen,
als zij heilige voorwerpen in beslag nemen, priesters verbannen - is er dan soms
36
geen sprake van vervolging?’ .
Welke vormen de kerkvervolging in de praktijk kan aannemen, beschrijft
Solsjenitzyn in zijn ‘reportage’ over de paasprocessie van Peredelkino in 1966. Hij
toont aan hoe het door de grondwet gegarandeerde ‘recht om niet in God te geloven’
37
uitpakt en hoe het de gelovigen tot vogelvrijverklaarden maakt . Ook vermeldt hij
herhaaldelijk kerken die door de communisten ontwijd of zelfs zinloos verwoest
werden en vestigt er de aandacht op dat de Russisch-orthodoxe kerk door de
vreemde tataren nooit zo barbaars behandeld werd als door de communisten.
De communistische ingenieur-overste Jakonov verontschuldigt de communisten
met het argument dat de kerk zelf eeuwen lang anderen vervolgd
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In de eerste cirkel, p. 136.
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heeft. Agnija antwoordt daarop: ‘Ik leef nu.... ik zie wat tijdens mijn leven gebeurt’ .
‘Je voelt je tot de kerk aangetrokken, omdat men hier tegemoet komt aan je wens
om voor het leven te vluchten’, verwijt Jakonov Agnija en die geeft toe: ‘Soms ben
ik het er volkomen mee eens dat het voor mij heel moeilijk is om te leven, dat ik
39
helemaal niet wil leven. Mensen zoals ik - zijn op de wereld overbodig...’ .
Jakonov is op de wereld gericht. Hem wachten roem, succes en blijvende rijkdom
en hij is vastbesloten die weg te gaan, ook als hij zich dan opportunistisch moet
aanpassen aan halve waarhehen. Agnija waarschuwt hem: ‘Maar zul je gelukkig
zijn, Anton? Jij moet je ook in acht nemen. Als wij ons voor het verloop van het leven
40
geïnteresseerd hebben, verliezen wij... verliezen wij...’ en ze geeft hem de
verlovingsring terug.
Pas op het toppunt van zijn macht, als er voor zijn voeten een afgrond gaapt,
herinnert Jakonov zich Agnija en haar waarschuwing. Hij gaat terug naar het kleine
kerkje van Sint Jan de Doper waar het gesprek tussen hen plaatsvond, maar het is
te laat, ook die kerk werd intussen verwoest. Agnija had gelijk gekregen: ‘Hier, de
klok heeft geluid, de klanken van het gezang zijn vervlogen - en ze zullen niet
41
terugkeren, maar heel de muziek ligt erin. Begrijp je het?’ .
Doordat het kwade het goede tracht te vernietigen, treft het zichzelf.

De triomf van de goddelijke gerechtigheid
Alexander Solsjenitzyn blijft zijn kerk trouw, ook al kent hij haar zwakheden en klaagt
hij die aan. Ook daarin blijft hij zijn profetische zending trouw. Zo is hem b.v. de
42
rijkdom van bepaalde popen een doorn in het oog . Het aanleunen van de orthodoxe
kerkelijke gezagsdragers tegen het regiem en de daaruit volgende afhankelijkheid
is hem ook niet ontgaan. In In de eerste cirkel van de hel beweert Jakonov dat de
Russische kerk het tweehonderdjarige juk van de Tataren niet zou hebben doorstaan
als metropoliet Cyrillus niet als eerste Rus direct naar de Tataren-Khan was gesneld
om zich te onderwerpen en een beschermingsoorkonde voor de kerk te verkrijgen.
De communist Jakonov erkent zelfs dat de metropoliet een ‘Realpolitiker’ is geweest
43
en hij is van mening: ‘Zo moet je het doen. Alleen zo kun je succes behalen’ . Agnija zwijgt. Een verhulde taal,
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want het gaat Solsjenitzyn hier beslist niet om de metropoliet Cyrillus. Hij heeft
veeleer de huidige kerkelijke gezagsdragers op het oog die zich aan het Sovjet
regiem onderwerpen om de kerk te redden. Agnija zwijgt. Betekent dit dat ook
Solsjenitzyn zich van een oordeel onthoudt?
De vraag blijft open. Waarschijnlijk is ze voor Solsjenitzyn zelfs niet van primaire
betekenis. Veel belangrijker is het voor hem, dat het religieuze in de mens,
onafhankelijk van alle vervolging en aantasting van de kerk, zich op den duur niet
laat onderdrukken. Op zijn laatst in de ouderdom, in het aanschijn van de naderende
dood, wordt de mens met dit feit geconfronteerd. De blik stijgt omhoog tot boven de
wolken en dan ontstaat de nog niet heldere vraag: ‘en daar...?’. Volgens Solsjenitzyn
ontkwam zelfs Stalin niet aan deze vraag, ofschoon voor hem reeds lang bewezen
was dat het religieuze niet bestaat.
‘Maar het patroon van onze ziel, waar wij van houden en waaraan wij gewend
zijn, ontstaat in onze jeugd - en niet later. De herinneringen aan de jeugd die ons
44
nooit verlaten, waren de laatste tijd bij Jossif weer helder geworden’ .
Zoals bekend is, had Jossif Dzjoegatsjwili, die zich later Stalin noemde, een
geestelijke opvoeding genoten en was hij zelfs enige tijd op een seminarie geweest.
Op het ogenblik dat hij zich zelf bedreigd voelde, begon het onderdrukte religieuze
zich in zijn ziel weer te roeren.
‘Het was heel goed dat de kerk de laatste jaren hem in haar gebeden tot de door
God uitverkoren leider uitriep. Daarvoor onderhield hij ook op staatskosten het
klooster in Sagorsk. Geen minister-president van een grote staat begroette Stalin
zoals zijn gewillige, gebrekkige kerkvader: hij liep hem tot de buitenste deur tegemoet
en leidde hem aan zijn arm naar de tafel. En hij had er al over nagedacht, of niet
ergens voor de poorten van de stad een klein landgoed te vinden was dat hij de
45
patriarch cadeau kon doen. Zoals men vroeger voor zijn zieleheil geschenken gaf .
Se non è vero, è ben trovato. Waarschijnlijk is Solsjenitzyn met zijn omschrijving
van Stalins betrekkingen tot de Russisch-orthodoxe kerk dicht bij de kern van de
waarheid. Maar Solsjenitzyns conclusie uit deze episode bestaat niet in een
veroordeling van de kerk. Zijn moraal uit de geschiedenis luidt anders: men kan wel
de kerk naar zijn hand zetten, maar God niet. De goddelijke gerechtigheid triomfeert
altijd. Ook Stalin kon zijn noodlot niet ontlopen: ‘Dat was een vervloekte leeftijd. Een
leeftijd zonder vrienden. Een leeftijd zonder liefde. Een leeftijd zonder geloof. Een
46
leeftijd zonder behoeften’ .
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Het gebed
Wij hebben in het begin gezegd, dat in het hele werk van Solsjenitzyn de religieuze
trekken slechts als indirect licht of als randverschijnsel aandoen. Daarom moeten
we aantonen, hoezeer een dergelijke opvatting de realiteit miskent. Neen, het is
geen indirect licht of randverschijnsel, maar het is een kijk op de meest fundamentele
bedoeling van Solsjenitzyn, die hij zelf in zekere zin als een profetische zending
opvat. Het doel van zijn arbeid ligt in het doorgeven van een religieuze boodschap,
een waarschuwing, een oproep tot bekering. Het gebeuren dat hij beschrijft, dient
slechts als illustratie. Het moet aantonen, hoe het kwade eigenlijk is en waartoe het
leidt, nl. tot de ontmenselijking. Het waarlijk menselijke laat zich echter slechts in
de overgave aan het goede en in het handhaven daarvan vinden. Solsjenitzyn
verbergt zijn overtuiging niet dat God de goede tenslotte steeds helpt om al het
kwade te doorbreken. Dat heeft Alexander Solsjenitzyn zelf in zijn gebed wel het
beste geformuleerd:
‘Hoe gemakkelijk is het voor mij
met U te leven, Heer.
Hoe gemakkelijk is het voor mij, in U te geloven.
Als ik twijfels toelaat,
of mijn verstand het opgeeft,
als de knapste koppen niet verder kijken
dan tot vanavond en niet weten
wat men morgen doen moet dan zendt U mij een onomstotelijke zekerheid
dat U bestaat en dat U er voor zult zorgen,
dat niet alle wegen tot het goede worden afgesloten.
Op de top van de aardse roem
kijk ik met verbazing neer op die weg
door de hopeloosheid heen,
hierheen, van waaruit ik aan de mensheid
een afglans van Uw stralen kon zenden.
En zoveel als nodig zal zijn
dat ik doorgeef - zult U mij geven.
Maar wat mij niet meer lukt, betekent:
U heeft het aan anderen voorbehouden’.
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Beeld-spraak VI
Eric De Kuyper
‘How do you talk back to your tv-set?’
Op de BBC een verschrikkelijk, pijnlijk, ontroerende uitzending gezien in de reeks
‘Man Alive’. Over de woningnood. Eerst een reportage over de toestand van
verschillende extreme gevallen, daarna werden de ‘gevallen’ in de studio
geconfronteerd met enkele mensen die politiek en maatschappelijk direct
verantwoordelijk zijn voor deze toestand. Een onmogelijke confrontatie tussen de
concrete ellende en onmacht enerzijds en de hypocrisie van de democratische
welvaartsstaat anderzijds. Het werd allemaal nog erger doordat de deelnemers aan
deze ‘diepmenselijke’ uitwisseling van ervaringen (weer eens enerzijds) en ideeën
(weer eens anderzijds) door de realisator van de uitzending geplaatst waren op een
modernistisch bouwwerk, een soort stellage. Het decor was een vernedering, zoals
trouwens de hele uitzending een krenkende en onmenselijke ervaring geweest moet
zijn voor deze mensen. In hun ogen was dit echter misschien de enige mogelijkheid
om hun ellende uit te spreken, vorm te geven. Via een populair medium. Dat gaf
hun waarschijnlijk de hoop dat er nu toch iets aan gedaan zou worden, al lieten de
officiële mensen weten dat zij er voorlopig weinig aan konden veranderen, dat ze
rekening moesten houden met prioriteiten en weet ik veel hoe al die
verontschuldigingen heten.
Als dat de regels van het tv-medium zijn - de ellende opvoeren als een
circusvertoning - dan is er met het medium iets mis. Dan wordt het verkeerd ingezet.
Als dat de enige manier is waarop individuen gehoord kunnen worden, de enige
manier waarop zij via het tv-medium aan het woord kunnen komen, dan schort er
iets aan het communicatieproces. Als dit de regels van het spel zijn, dan zijn niet
alleen die regels verkeerd, maar is het gehele spel vervalst. Via de esthetiek of
vormgeving stoot je zo weer eens op de politiek en de ethiek.
Hoe komt het toch dat na twintig jaar tv-praktijk er nog altijd geen oplossingen
gevonden zijn voor tal van kleine en schijnbaar oppervlakkige probleempjes van
vormgeving? In het begin kon je denken: wacht maar even, het zal wel loslopen;
als de mensen die er mee om moeten gaan, maar een-
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maal goed vertrouwd raken met de technische apparatuur en zo, en als de
toeschouwers maar eenmaal wennen. Bewezen die aanvankelijke aarzelingen niet
juist hoe nieuw en origineel het medium was? Maar die schijnbaar onbelangrijke
esthetische dissonanten bleven alsmaar voortbestaan. En hoe langer ze blijven
bestaan, hoe monsterachtiger ze worden. Het zijn allang geen esthetische
probleempjes meer.
Iedereen zal zo wel zijn privé-lijstje hebben. Zelf kan ik me met verzoenen met
tv-decors. Daarmee bedoel ik met het pseudo-realistische filmdecor dat gebruikt
wordt in allerhande tv-fictie, of het modieuze fantaisistische variétédecor, of het
klassieke theaterdecor, aangepast aan de tv. Er zijn voor dit soort decor-problemen
vaak bevredigende en goede tv-oplossingen gevonden. Het gaat hierbij altijd om
decors die je mág zien, die je in vele gevallen ook moét zien. Ze hebben een
welbepaalde functie, ze ‘dragen’ iets: een tv-spel, een show... Meestal van een
klassiek medium (theater, muziek) dat in het elektronische medium vertaald is. Dat
soort decors bedoel ik met, maar ik bedoel de studio-ruimte waarvan men soms
een ‘gezellig’ en ‘onopvallend’ decor wil maken. Een paar mensen worden
uitgenodigd om aan een debat deel te nemen. Ze moeten ‘ergens’ plaatsnemen.
Iemand moet iets komen vertellen, inleiden, voorstellen, de journalisten lezen de
nieuwsberichten, de omroepsters kondigen iets aan; dat moet toch allemaal ‘ergens’
gebeuren. Allerlei typische tv-situaties gebonden aan de problematiek van de
tv-ruimte. De moeilijkheid is echter dat die tv-ruimte - de studio - onbeperkt en
onbepaald is. Je kunt ze theoretisch zo klein of zo groot maken als je wilt, het is
niets anders dan een werkruimte, die per definitie leeg - een vacuum - is: niet
bijvoorbeeld de werkruimte van een kranteredactie, maar een werkruimte waarin
alles kan gebeuren. Vul je die ruimte met een tafel, een paar stoelen, dan krijg je
nog geen woon- of leefruimte, maar slechts een decor dat er uitziet als een woonof leefruimte, dat een woon- en leefruimte moet voorstellen. Wat per definitie neutraal
was, wordt in deze metamorfose ‘gedefinieerd’: ‘onopvallend ergens gezellig bij
elkaar gaan zitten om te praten’ wordt ‘praten in een decor dat gemaakt is om er
gezellig en onopvallend uit te zien’.
De mensen in zo'n decor moeten dan, aangespoord en geleid door een man van
het vak die deze techniek van de non-techniek min of meer volmaakt heeft weten
te assimileren, ongedwongen zichzelf zijn en losjes praten Zij gedragen zich perfect
homogeen met het decor waarin ze verzocht worden plaats te nemen: nadrukkelijk
gaan ze zich gewoon gedragen, opvallend trachten ze onopvallend te zijn,
communicatie krijgt iets van een averechts exhibitionisme. Het resultaat is, in om
het even welke taal, in om het even welk tv-station, een monsterachtige uitbeelding
van menselijke communicatie.
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(Ik weet niet of het tv-medium daar verband mee houdt, maar zowat overal worden
‘gezellige ruimten’ vervaardigd als decors. Denk maar aan al die exotische restaurant
met compleet Baskisch, Italiaans, Joegoslavisch decor. Het gruwelijkst vind ik die
Engelse pubs die op het ogenblik overal verschijnen. Het erge ervan is, dat ze in
bijna niets meer verschillen van de pubs in Londen; ook daar worden ze
gemoderniseerd in de ‘oude stijl’. Als consument voel je je er als een typisch
film-figurant. Je moet er écht uitzien, ongedwongen doen, contact krijgen met je
medemensen, en tegelijk weet je dat de achterkant van de rood-stenen muur karton
of plastic is, dat over een minuutje of zo de spots uit zullen gaan, of dat je zult horen
roepen: ‘action! camera!’. Ons environment wordt een film-decor, waarin we onszelf
zien evolueren. Er zou dus niet eens zo'n grote vervreemding hoeven te bestaan
tussen ons environment-decor en de studio-decoratietoestanden: ze liggen
consequent in elkaars verlengde. Een spiegelbeeld blijft echter nog altijd ondragelijker
dan de werkelijkheid: dat besef je nog maar eens al te goed als je naar tv kijkt).
Nog erger wordt het allemaal wanneer het (verborgen) accent niet op de ‘gezelligheid’
komt te vallen maar op het ‘functionele’. Dan merk je pas ten volle het groteske,
nagenoeg functieloze van deze situaties. Bijzonder storend wanneer zich in zo'n
decor harde en reële gegevens afspelen (cfr. mijn voorbeeld ‘Man Alive’). Dan
ontstaat er een botsing tussen twee werkelijk-heden: een tv-werkelijkheid en de
andere, de ‘reële’.
Het artificiële van het medium wordt dubbel onderstreept wanneer de neutrale
ruimte een typische televisiebezigheid moet ondersteunen, het nieuwslezen
bijvoorbeeld. De laatste tijd wordt dit klempunt in nagenoeg alle tv-stations (behalve
dan in Nederland) op een nogal hysterische manier te lijf gegaan. De meest onzinnige
futuristische dingen worden gebouwd, en men onderstreept nadrukkelijk het
zogenaamd functionele karakter ervan. Journalisten worden in een
astronauten-omgeving geplaatst. Het hyper-functionele ontluistert gewoonweg het
functieloze van bepaalde bezigheden. Futiliteit wordt nog maar eens benadrukt door
ernst; kinderachtige frivoliteit wordt vermomd in puriteinse wellust om de
prestatieobsessie. Op zo'n moment lijkt het wel alsof het medium zich volledig bloot
geeft: ‘Dat wil ik zijn; dat kan ik onmogelijk zijn!’ Krampachtige onmacht in beeld
gezet, meegedeeld aan en gedeeld met de toeschouwers.
Het is natuurlijk vrij duidelijk waarom deze situaties zo rauw het niet-functioneren
van een heel maatschappelijk mechanisme uitbeelden: er bestaat geen cultureel
referentiepunt. Televisie wordt rechtstreeks met zichzelf geconfronteerd. Ze durft
deze confrontatie niet aan; vindt ze zelf onhoudbaar, obsceen, te veeleisend. Omdat
er niet alleen esthetische gegevens
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mee gemoeid zijn, maar omdat ze haar standpunt zou moeten bepalen in in het
hele maatschappelijke bestel. Ze zou een ethische keuze moeten doen, met politieke
draagwijdte. Haar ethiek is niet meer veilig achter een culturele traditie op te bergen
(of beter: de culturele traditie kan hier niet zo makkelijk meer ingezet worden als
rookgordijn): haar esthetiek verwijst rechtstreeks naar oplossingen die verband
houden met de maatschappelijke toestand. Daarom is het bekijken van tv juist zo'n
boeiende én angstaanjagende bezigheid; het laat zo weinig zien, het suggereert zo
enorm veel. Het lost zo weinig op; integendeel, het stelt een hele reeks nieuwe
vragen. Iemand vroeg me of ik het plezierig vond zo veel naar tv te kijken. Neen,
beslist niet. Het plezier van het tv-kijken is niet te vergelijken met dat van het lezen
van een boek, het zien van een film of een andere culturele bezigheid. Ik vind
tv-kijken even noodzakelijk en even overbodig als inkopen doen in een supermarkt.
Met andere woorden: ik beleef evenveel plezier aan het kijken naar tv als aan het
leven in deze maatschappij. En daarmee is voor mij veel, zo niet alles over tv gezegd.
‘Het mooiste televisieprogramma is gemaakt door Panam. Ik zou het graag eens
helemaal zien. Het bestaat uit de opname van een tv-camera die in de
Panam-building opgesteld staat, bovenaan een roltrap. Acht jaar lang nu heeft die
camera de naar boven komende Panam-reizigers opgenomen’ (Jonas Mekas, in
The Village Voice, 1971).
1
Vroeger heb ik eens geschreven dat tv een ding was om mee te leven . Nu geloof
ik meer dat het een van die dingen van het leven zelf is. Als zovele mensen
ontevreden zijn met, zich gefrustreerd en belazerd voelen door de televisie, zich
schizofreen voelen ten opzichte van de tv, dan komt dat minder door het medium
zelf (de vraag naar meer kwaliteit op de tv is bijgevolg irrelevant) dan door hun
ontevredenheid, frustratie, schizofrenie, ten opzichte van de maatschappij. Van het
medium zijn zij het geluk gaan verwachten dat zij in de maatschappij zo ontzaggelijk
moeilijk te pakken krijgen. Hun verwachting is té groot; dat maakt hun ontgoocheling,
woede, haat zo groot. Moeilijk is het niet om in te zien wat er zou moeten veranderen:
het medium, zoals de maatschappij, zou moeten dienen om de kwaliteit van het
bestaan (en dus niet van de programma's!) te verhogen. Dat veronderstelt een
omschakeling van het gebruiksproces. Enzensberger heeft in een uiterst belangrijk
2
opstel aangetoond dat deze eis in revolutionaire termen gesteld moet worden.

1
2

E. De Kuyper, Tv-Schuldgevoelens in 625 lijnen in Media, nov. 1968 en vgl.; herdruk in Film
en Televisie, mei-juni 1971, sept. 1971.
Hans Magnus Enzensberger, Baukasten zu einer Theorie der Medien, Kursbuch 20, 1970.
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Niet alleen tv-decors storen me vaak, ook mensen op de tv geven me een akelig
gevoel. Zoals de tv-ruimte een artificiële ruimte is, zo lijken ook vrij veel tv-figuren
schaduwen te zijn. Sommige slagen er natuurlijk beter in dan andere hun tv-rol te
spelen, maar dan alleen omdat zij handiger weten om te springen met de tv-techniek.
De manier waarop het medium omgaat met mensen (of mensen met het medium?)
verraadt een heel eigenaardige verhouding. Na twintig jaar tv-kijken vind ik het nog
altijd vervelend als mensen (personages) mij via de tv toespreken en weinig of niets
te vertellen hebben. Natuurlijk kan men beweren dat er op die manier nog altijd een
hoop informatie meegedeeld kan worden of dat menselijke figuren in vele gevallen
als ‘bindmotief’ moeten dienen. Maar telkens weer valt het op hoe zeer deze laatste,
typische tv-functie, tenzij ze iets te maken heeft met de traditionele, cultureel
bepaalde conventie van de persoon-als-communicatie-bindmotief
(show-presentatoren bijvoorbeeld) conventioneel en overbodig is. In de plaats van
de overbodige of verloren gegane functie is echter een andere, nevenfunctie
gekomen. De kijkers creëren zelf een nieuwsoortig contact met die ‘mensen-als
dingen’. Zij distantiëren zelf de persoon van de rol, analyseren het natuurlijke spel
van het oer-gedrag, enz. Het beeld van het tv-personage komt, zoals een slechte
kleurfoto, ontbonden in de huiskamer. Verschillende randfiguurtjes vullen het
hoofdmotief (de persoon in kwestie) aan, breken de totaliteit af in ‘verdinglichte’
onderdelen. Dit is gewoon een soort weerwraak van het medium én de kijkers op
een gedrag waarvan zij de onnatuurlijkheid ontmaskeren. Tv-personages zijn
vertechniseerd-conventionele figuren geworden, ‘elektronische schaduwen’, die
door medium en kijkers betrapt worden op hun glimlach, hun mooi of niet-mooi, hun
stupide of intelligent voorkomen. Wat je te zien - te analyseren - krijgt, is het geraamte
voor een fictief personage dat nooit tot stand kan komen omdat het pretendeert
non-fiction te zijn; een persoon zonder taal (al spreekt ‘het’ soms ontzaggelijk veel),
op zoek naar een auteur; gedoemd om nooit tot de status van personage geboren
te worden; een mens zonder identiteit, hoe bekend of beroemd hij in werkelijkheid
ook mag zijn. Het medium én de kijkers zijn onverbiddellijk in dit ontmaskeren van
valsheid, schijn, vervalsing, en ook echtheid. Misschien juist omdat het hele medium
zo door en door kunstmatig is? De maatschappelijk aanvaarde conventionele
onoprechtheid, mondaniteit, hoffelijkheid, gladheid, retorische begaafdheid, charme,
die in de maatschappelijke omgang niet eens meer opvallen, daar zelfs gewaardeerd
worden, omdat ze het ‘conventionele gedrag’ vormen, worden in het elektronisch
medium bevroren. Hun onechtheid wordt verbééld. Nadrukkelijk krijg je te zien dat
het hier slechts om een deel van een persoon gaat en hoe onnatuurlijk dat deel
benadrukt wordt.
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Alleen mensen die het aandurven in om het even welke omstandigheden volledig
zichzelf te zijn, er heel en al persoonlijk bij betrokken te worden, hun existentiële
wortels te laten zien, komen tv-echt (zoals je ‘was-echt’ kunt zeggen) uit de proef
te voorschijn: een E. d'Astier de la Vigerie die tijdens het De Gaulle-regime z'n
politiek babbeltje kwam houden voor de ORTF; een Marguerite Long die een week
lang iedere avond een half uurtje gewoon praatte over haar leven als pianiste; de
zovele anonieme figuren die languit aan het woord kunnen komen: allemaal mensen
die het tv-medium gewoon gebruiken om zelf aan het woord te komen. Zij hebben
op dat moment zelf het medium in handen; in een glimp verraden zij wat het medium
zou kunnen zijn, wanneer het echt door onszelf gemaakt zou worden, en niet voor
ons, toeschouwers, publiek, bevolking. Op zo'n ogenblik merk je hoe je je via het
medium zou kunnen oefenen om jezelf te hervinden in deze technocratische wereld.
Wat er nu op de televisie gebeurt, is een getrouwe weerspiegeling - vergroot tot
in het schrikaanjagende - van wat zich gewoon in deze wereld afspeelt. Kijken naar
televisie is kijken naar de ver-beelding en uit-beelding van onze levenswijze. De
krampachtigheid, de onmogelijkheid van het leven in deze tijd, worden geënsceneerd
in 625 lijnen, verspreid over verschillende kanalen. Niet alleen in wat er verteld,
getoond wordt; maar ook hoe het verteld en getoond wordt, en meestal nog, hoe
het niet verteld en vertoond wordt. Je hoeft slechts die beelden te analyseren, ze
terug te situeren in de buitenwereld, in hun maatschappelijke context, en vanzelf
word je van tv-criticus een maatschappij-criticus.
(Ik begrijp nu ook een beetje beter eenzamen, ouden van dagen, gehandicapten,
die noodgedwongen voor hun tv-set gekluisterd zitten. Het is angstaanjagend te
merken wat er aan de hand is - buiten je kamer - en te weten dat je daar de
gevangene van bent in je kamer. Dit is de fascinatie die het schavot moet maken
op de veroordeelde. Het niet kunnen ontwaken uit een saaie nachtmerrie-achtige
droomtoestand).
Over televisie schrijven betekent schrijven over je bestaan als persoon in deze
maatschappij. Verkeerdelijk probeert men altijd weer televisie af te zonderen van
de maatschappelijk context. Dan gaat men kwalitatieve differentiaties aanbrengen
die er, geloof ik, niet veel toe doen. Het heeft weinig zin, vind ik, te zeggen dat de
BBC beter is dan bijvoorbeeld de Spaanse TV, of dit programma beter dan dat
andere. Je kunt alleen van nuanceringen spreken. We leven tenslotte in een tamelijk
homogene wereld, die alleen nog lokaal genuanceerd en gekleurd wordt. Ga je uit
van die nuances en detailverschillen, dan zet je de dingen op hun kop.
Doorslaggevend blijft dat het medium een verbeelding is van een algemene politieke
en ethische

Streven. Jaargang 25

181
toestand. Juister: de krampachtigheid, de schizofrenie van deze situatie vertaald in
beeld-dingen.
Schrijven over televisie is schrijven over de onmacht of onmogelijkheid van de
communicatie in deze maatschappij. Juist in de zogenaamde communicatiemedia
doet deze onmacht zich het sterkst voelen. ‘Film en televisie in hun huidige gestalte
dienen niet de communicatie maar belemmeren ze’ (Enzensberger).
Schrijven over televisie betekent rechtstreeks het kritisch analyseren van de
leefmodaliteiten en overlevingskansen in deze maatschappij. Enzensberger doet
dat vanuit een marxistisch standpunt (met veel bijtende kritiek op Links, dat de media
vijandig gezind is). De media, schrijft hij, zijn een soort parodistische anticipatie van
een utopische situatie (naar analogie met de consumptie). Wat je nu ziet, wat je nu
meemaakt, houdt beloften in, zelfs al worden deze zo grandioos genegeerd. Het
medium belooft structureel al dat het beslist anders zou kunnen. Juist daardoor
misschien is onze frustratie zo groot: het bedrog is evenredig met de belofte.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Sovjet diplomatiek offensief
In het laatste kwartaal van 1971 ontwikkelt de Sovjet-Unie een groot diplomatiek
offensief om de reeds geleden schade binnen zekere grenzen te houden en hier
en daar nog enkele successen te boeken.
Reeds kort na de ondertekening van het Berlijn-akkoord tussen de vier
mogendheden nodigde Brezjnev de Duitse bondskanselier Brandt uit om naar de
Krim te komen. Dit verzoek kwam Brandt erg gelegen, daar er reeds moeilijkheden
waren ontstaan in de besprekingen tussen Bonn en de DDR over de interpretatie
van genoemd akkoord; men nam aan, dat hij van de gelegenheid zou gebruik maken
om er bij Rusland op aan te dringen invloed op de DDR uit te oefenen om soepeler
te zijn bij de inter-Duitse onderhandelingen. Wij willen aannemen dat het technisch
juist is, dat er op de Krim niet gesproken is over deze moeilijkheden omdat het niet
past met derden te spreken over directe contacten tussen twee staten, maar het
was wel opvallend, dat eind september de impasse waarin men in Bonn en Berlijn
was geraakt, doorbroken kon worden omdat men het eindelijk eens was geworden
over de Duitse vertaling van het akkoord en de DDR erkende dat Bonn kon
onderhandelen namens West-Berlijn. De door Rusland zo begeerde ratificatie van
de verdragen van de BRD met Moskou en Warschau zal toch wel van invloed zijn
geweest.
Spoedig daarna ging Brezjnev naar Belgrado om te proberen de talrijke min of
meer duidelijke meningsverschillen met Tito bij te leggen, maar dan zou de laatste
zich wel weer moeten aansluiten bij het communistische blok. Om Tito vriendelijk
te stemmen verklaarde de Russische partijleider de theorie van de beperkte
souvereiniteit tot een Westerse uitvinding - hetgeen premier Kosygin tijdens zijn
bezoek aan Algerije ook deed - en herhaalde hij de verklaring uit de vijftiger jaren
dat ieder communistisch land het recht had zijn eigen weg naar de verwezenlijking
van het marxisme te volgen; hieraan voegde hij echter toe, dat men deze verklaring
moest plaatsen in het kader van de toenmalige tijdsomstandigheden, waardoor zijn
woorden sterk afgezwakt werden. Ook meende hij openlijk het Joegoslavische
systeem met plaatselijk initiatief en - zij het beperkte - democratie te moeten
verwerpen. Als Rusland dan ook nog doet alsof Brandts Ostpolitik een aanvaarding
is van de hegemonie van de Sovjet-Unie in het Oostblok, dan is het begrijpelijk dat
Joegoslavië zijn stekels opzet. Daar beide landen echter ook behoefte hebben aan
verminde-
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ring van de spanningen op de Balkan - Rusland in verband met de Chinese dreiging
en het verlangen naar een Europese veiligheidsconferentie en Tito om tijd te krijgen
voor zijn politieke hervormingen en het verbeteren van de economie - vonden zij
elkaar in een communiqué waarin over samenwerking en niet-interventie werd
gesproken en Tito zelfs een uitnodiging kreeg om naar Moskou te komen, die hij
aanvaardde, zij het dan pas voor een tijdstip na zijn reis naar de Verenigde Staten.
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen, dat Brezjnev enthousiast over zijn succes naar
Moskou is teruggekeerd; beter, dat Tito het gewenst achtte grootscheepse
manoeuvres te laten doorgaan om de paraatheid van zijn volk te tonen.
President Podgorny reisde naar Hanoi, waar hij de Noord-Vietnamese regering
verzekerde van de voortdurende steun van Moskou op militair en vooral op
economisch terrein en zo de invloed van Peking enigszins trachtte te neutraliseren.
Hij maakte echter tevens van de gelegenheid gebruik om nog eens de nadruk te
leggen op de wens van de Sovjet-Unie om te komen tot een vriendschappelijke
regeling van de geschillen met de Chinese volksrepubliek.
Podgorny deed dit op een tijdstip dat er allerlei geruchten over de toestand in
communistisch China de ronde deden naar aanleiding van de plotselinge versobering
van de 1 oktoberfeesten, de nationale herdenking van de overwinning van Mao. Als
reden werd de slechte economische toestand genoemd, maar weinigen geloofden
dit. Men wees er op, dat geen van de leden van het Politbureau zich gedurende
enkele dagen van de maand september in het openbaar vertoond had evenmin als
een van de militaire topfiguren en dat het luchtverkeer boven China enige tijd was
stilgelegd. Werd de grote parade afgelast omdat er een interne machtsstrijd woedde
in de top van de partij? Was Mao overleden? Of was de toestand aan de
Chinees-Russische grens plotseling verscherpt? Het was bekend, dat de gematigde
politiek van Tsjoe En-lai tegenstand had opgewekt en men hield rekening met een
poging om hem uit de leiding te verwijderen; dit zou dan moeten gebeuren onder
leiding van de aangewezen opvolger van Mao, Lin Piao, die 65 jaar oud is en wiens
gezondheid veel te wensen overlaat. Zijn prestige daalde, toen hij in de Culturele
Revolutie van 1966 tot '69 de schuld kreeg van bepaalde excessen door uiterst
linkse groepen bedreven en men achtte het mogelijk, dat hij zou proberen zijn invloed
te herstellen. Voorzover men kan nagaan is dit niet gelukt; Tsjoe En-lai - ook al 73
jaar - lijkt machtiger dan ooit. Er waren ook geruchten rondom het in ongenade
geraakte vroegere staatshoofd Lioe Sjao-Tsji, die ontvlucht zou zijn aan zijn
bewaking, hetgeen weer in verband gebracht werd met een op geheimzinnige wijze
verongelukt Chinees vliegtuig boven Mongolië. Wat er werkelijk aan de hand is
geweest of nog is, weet men niet, maar de positie van Peking is belangrijk genoeg
om uiterst nieuwsgierig te zijn. Tenslotte zou Nixon er een bezoek gaan brengen
en het is mogelijk, dat een van de redenen voor de een paar dagen geleden
aangekondigde nieuwe reis van Kissinger naar Peking is om te gaan uitzoeken bij
wie Nixon nu precies op bezoek zal gaan.
De Algerijnse reis van premier Kosygin vermeldden wij reeds boven; natuurlijk
probeert hij hier de Russische olie-belangen te behartigen door meer economi-
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sche hulp te bieden. Vervolgens gaat hij naar Canada en schijnt hij ook de Algemene
Vergadering van de V.N. in New York te willen bezoeken. Daar wordt onder de
nieuwe voorzitter, de Indonesiër Malik - hij behoorde tot de jongeren die in 1945
Soekarno en Hatta dwongen de onafhankelijkheid te proclameren - o.a. de kwestie
van de toelating van Peking behandeld. Het is de vraag of het twee-China-plan van
de Verenigde Staten kans van slagen heeft; steeds meer landen verklaren zich
voorstander van de erkenning van Peking als enige vertegenwoordiger van China
en mogelijk bereiden de Verenigde Staten hun terugtocht reeds voor met de
verklaring dat zij Formosa nu niet willen uitstoten, maar tijd nodig hebben om Tsjiang
Kai Tsjek zover te krijgen dat hij zich na verloop van tijd terugtrekt uit de V.N. Het
is natuurlijk niet te verwachten, dat Kosygin zal proberen de toelating van Peking
tegen te werken - cf. de uitspraken van Podgorny in Hanoi - maar wel zal hij door
zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten Nixon er toe willen brengen hem uit te
nodigen voor een gesprek. Rusland is er op gebrand om een topgesprek met de
Verenigde Staten te hebben voordat Nixon naar Peking gaat om zo het belang van
deze visite een beetje af te zwakken. Washington voelt echter weinig voor een
dergelijke top, daar het rekening moet houden met gevoeligheden in Peking.

Zuid-Vietnam
In september zijn hier presidents-‘verkiezingen’ gehouden. Aanvankelijk waren er
drie kandidaten; de eerste die zich terugtrok, was generaal Duong Van Minh, omdat
hij - niet ten onrechte - de regering beschuldigde de verkiezingen te willen vervalsen.
Vice-president Ky was volgens de hoogste rechters te laat met het indienen van
zijn kandidatuur; later kwamen na een Amerikaanse interventie dezelfde heren tot
de ontdekking dat zij zich vergist hadden en probeerde de Amerikaanse
ambassadeur, Bunker, alsnog Ky over te halen tot een nieuwe kandidatuur om zo
een verkiezing met één kandidaat te voorkomen, maar hij had geen succes. Als
enige kandidaat bleef over de huidige president Thieu, die dan ook voor een nieuwe
ambtsperiode van vier jaren werd gekozen. Hij maakte het echter te mooi toen hij
90% van de kiezers achter zich beweerde te hebben; in de afgelopen maanden was
al te duidelijk gebleken, dat grote delen van de bevolking het niet met Thieu eens
waren en dat het voor hem slechts via intimidatie mogelijk zou zijn een meerderheid
te behalen. Een paskwil van een verkiezing, waaraan de Verenigde Staten nog
steun verleenden ook; zij dreigden zelfs met stopzetting van militaire hulp als men
zou proberen Thieu met geweld te verdrijven! Leve de democratie!

Nederland

Regeringsprogram: Bezuinigingen
Op 3 augustus legde premier Biesheuvel voor de Tweede Kamer zijn regerings-
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verklaring af. Natuurlijk legde hij er de nadruk op dat het program van zijn kabinet
geen geweld deed aan het door informateur Steenkamp samengestelde
regeerakkoord en wees hij op de voortdurende samenwerking met de
fractievoorzitters van de vijf partijen bij het opstellen van het regeringsprogramma
en de samenstelling van het kabinet, reden waarom hij meende te mogen spreken
van een parlementaire regering.
De sociaal-economische en financiële paragraaf was somber; de steeds
verdergaande inflatie, de overbesteding, de loon- en prijs-stijgingen en een tekort
van ruim twee miljard op de begroting voor 1971 dwingen de regering tot maatregelen
als bezuiniging op regeringsuitgaven om zo tenminste te proberen de middelen te
vinden voor dringend nieuwe voorzieningen en verder tot pogingen om het
georganiseerde bedrijfsleven in te schakelen om de inkomensinflatie een halt toe
te roepen. Minister Biesheuvel kondigde in verband met deze sombere toestand
een aantal maatregelen aan; zo zal de overheid zich moeten gaan bezinnen op een
herwaardering van haar taken en moeten komen tot het opstellen van een nieuw
prioriteitenschema. Belangrijk was ook de invoering van het profijtbeginsel, krachtens
welk men de onkosten van bepaalde overheidsdiensten in eerste instantie wil laten
betalen door hen die ervan gebruik maken; in dit kader zouden wij ook willen plaatsen
de verhoging van collegegelden voor het wetenschappelijk onderwijs, waarbij zelfs
over een vervijfvoudiging werd gesproken. Dit laatste zou o.i. niet stroken met de
elders in de regeringsverklaring vermelde stelling over de democratisering van dit
onderwijs; de tegelijk aangekondigde vernieuwing van het stelsel van
studiefinanciering zal voor grote middengroepen moeilijk voldoende ruimte bieden
om aan dit onderwijs deel te nemen.
Het debat dat op de regeringsverklaring volgde, was vrij mat. Te begrijpen, daar
men liever wachtte op de troonrede en de miljoenennota ter gelegenheid van de
opening van de zitting van de Staten-Generaal in september. Wel waarschuwde de
premier nog dat het reeds vermelde tekort voor 1971 waarschijnlijk groter zou zijn.
Dit bleek in de miljoenennota inderdaad het geval te zijn; de ruim twee miljard
bleken er nu bijna vier te zijn en vanzelfsprekend kwam als voornaamste vraag,
hoe het te verklaren is dat ex-minister Witteveen kort voor de verkiezingen in april
de toestand zoveel gunstiger meende te kunnen voorstellen. Oppositie-leider Den
Uyl weet de deplorabele toestand van 's lands financiën geheel aan het
regeringsbeleid van het kabinet De Jong, dat op vier van de vijf huidige
regeringspartijen steunde; hij vroeg mede namens D '66 en de PPR een diepgaand
onderzoek naar de oorzaken van dit plotseling zoveel grotere tekort. De vraag of
dit zou moeten gebeuren door een apart in te stellen parlementaire commissie of
door de normale Kamercommissie voor rijksuitgaven werd tenslotte ten gunste van
de laatste beslist; deze staat onder voorzitterschap van de PvdA-oud-minister van
financiën, Vondeling, en is voor deze gelegenheid uitgebreid van 14 tot 17 leden.
Naast een aantal bezuinigingen - op onderwijs o.a. door grotere klassen bij het
beroepsonderwijs, vermindering van het aantal lerarenlessen bij het voort-
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gezet onderwijs en drastische beperking van de investeringen in de scholenbouw,
waardoor de kwaliteit van het onderwijs sterk zal worden benadeeld - komen er een
aantal belasting- en accijns-verhogingen. Vreemd doet het aan, dat de in betere
tijden besloten teruggave van de inflatie-correctie voor de inkomstenbelasting op 1
januari 1972 toch doorgaat. Deze heilige koe van de VVD (Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie en niet Verbond, zoals abusievelijk in het augustusnummer is terecht
gekomen) wordt wel beperkt tot 80%, maar zou o.i. in deze omstandigheden beter
geheel achterwege hebben kunnen blijven. De VVD verbindt echter haar deelname
aan de regering aan het doorgaan van deze correctie.
De club van Biesheuvel staat voor een zware taak; om de loon- en
prijs-ontwikkeling af te remmen heeft zij reeds een beroep gedaan op werkgevers
en werknemers om hun eisen te matigen. In principe zijn de drie groeperingen het
eens, maar bij de uitwerking kondigen zich de meningsverschillen al aan. Volgens
de werkgevers mogen de lonen niet meer stijgen dan de kosten van het
levensonderhoud. De werknemers wensen echter ook een - zij het geringe - reëele
verbetering; zij stellen daarbij enkele eisen, waaronder niet doorgaan van
bovengenoemde inflatiecorrectie en met dit geld meer huizen bouwen. En dit levert
twee conflictpunten op.
11-10-'71
J. Oomes

België

Parlementsontbinding
Het is een merkwaardige gewoonte geworden onder Brusselse politici, een lofboek
over zichzelf te laten schrijven terwijl zij volop bezig zijn hun leven rijk te vullen. Alzo
deed ook Simonet, in zijn boek genoemd: Ce Bruxellois. Op maandag 13 september
is er een receptie om het boek te dopen. Leburton, de voorzitter van de BSP,
verschijnt daar en legt er - volgens een verhaal in De Standaard - na verscheidene
glaasjes enkele merkwaardige verklaringen af aan het adres van de CVP. Een
redacteur van het Brusselse weekblad Pourquoi Pas? luistert mee en slaagt er
nadien in hem de biecht af te nemen. Op 22 september verschijnt het interview,
daags voor het grote topoverleg tussen de regering en de regeringspartijen. De
CVP toont zich boos. Leburton moet zeggen dat de journalist hem slecht verstaan
heeft. Maar dat past deze keer niet in Leburtons politieke spel. Dus zwijgt hij en de
CVP blijft thuis. Geen topoverleg. Binnen in het regeringssanhedrin declameert
Eyskens voor zijn collega Cools: ‘Wat moeten wij nog verder zoeken?’. Hun jassen
worden gebracht. Langs de keukenuitgang vertrekken zij naar Zijne Majesteit, pas
terug uit Oostenrijk. In de nacht van 24 september wordt meegedeeld dat de Koning
de Kamers ontbindt. Wat zijn goed recht is, volgens artikel 71 van de grondwet. Het
parlement zelf werd niet geraadpleegd. De regering neemt geen ontslag.
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Binnen de veertig dagen moeten er verkiezingen komen. Met verbazing hebben de
Belgen dit alles aanhoord. Zo dikwijls werd de val van de regering voorspeld, maar
het initiatief van de regering kwam toch nog erg onverwacht. Er was echter geen
tijd voor protesten. De verkiezingen wachten. Waarom dit alles? Koel, nuchter,
beredeneerd, heeft de partijpoliticus de balans opgemaakt van het regeringswerk,
het wit-en-zwart-beeld samengesteld van de politieke situatie. Kamerontbinding
was het besluit. Als voornaamste gewichten liggen in de weegschaal: de
communautaire problemen, de regionalisatie, de financieeleconomische situatie,
en de verstandhouding in de regeringspartijen.

De communautaire problemen. 1. Op cultureel vlak kan men zeggen dat het
federalisme werd doorgevoerd. Er werden uitvoeringswetten gestemd. De
cultuurraden kunnen starten op 1 december. Door flaminganten (en wallinganten)
zal dit vermoedelijk gunstig onthaald worden. Dit is een positief element voor de
regeringspartijen, op voorwaarde dat die gunstige sfeer niet vertroebeld wordt tussen
nu en de maand april of mei van het volgende paar, wanneer normaal een nieuw
parlement gekozen moet worden. Maar in die tussentijd moeten er nog enkele
punten aangepakt worden die alleen maar herrie kunnen meebrengen: het afsluiten
van een cultuurpakt en de begroting van cultuur waarbij de knoop dient doorgehakt
over de verdeling van de kredieten tussen de cultuurgemeenschappen: 60/40 of
50/50? Het was in het belang van de regeringspartijen naar verkiezingen te gaan
vóór die netelige kwesties werden aangepakt of volledig afgewerkt.
2. De BSP heeft de CVP gedwongen zich uit te spreken over de Voer. Dat was
vroeger zo overeengekomen, maar de CVP was er niet haastig mee. In de Voerstreek
de vrijheid van taal inzake administratie en onderwijs invoeren zou echter door heel
wat Vlamingen niet genomen worden. Het gevaar dreigde dat de CVP-parlementairen
de regering niet zouden volgen. Het zag er naar uit dat het parlement naar aanleiding
van deze kwestie de regering zou wandelen sturen. In dat geval zou ook de positieve
indruk van de cultuurautonomie worden geannuleerd. Dat was een argument om
het omgekeerde te doen: de regering zendt zelf hetparlement naar huis.
3. Hoe weegt Brussel door in de balans? Er is positief en negatief. Het geheel
doet wat aan als een warboel. Er zijn wel evenveel Vlamingen als Franstaligen in
het uitvoerend college van de agglomeratie, maar de éne stem van de waarschijnlijk
eeuwig Franstalige voorzitter zal altijd doorslaggevend zijn. In het college is er een
evenredige vertegenwoordiging van alle partijen, wat een politiek immobilisme doet
verwachten. De ‘vrijheid van het gezinshoofd’ werd hersteld, maar voor de Vlamingen
werd een begin gemaakt met een culturele infrastructuur. De ‘definitieve’ inperking
van het Brusselse tot 19 gemeenten zal echter wel flink de doorslag geven in de
goede richting. Een sterke troef voor de regeringspartijen, maar dan op voorwaarde
dat ze niet valt over een communautair probleem.
Conclusie: aangezien de Waalse socialisten geen uitstel dulden voor de regeling
van de Voerkwestie, en de CVP-PSC hierover onvermijdelijk verdeeld zouden
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worden, was het noodzakelijk het parlement te ontbinden, wilde men de
regeringspartijen in staat stellen met een positieve balans inzake de communautaire
problematiek voor de kiezers te verschijnen.

De regionalisering. 1. België wordt geregionaliseerd. Ingedeeld in drie gewesten.
Het principe staat in de grondwet, maar aan de uitvoering moet nog worden
begonnen. Hiervoor ontbreekt het minimum aan eensgezindheid, waarbij de
tegenstellingen zowel tussen de partijen als binnen elk der partijen liggen. In elke
partij zijn er unitaristen en federalisten. Mannen zoals Van Eynde en Leburton voelen
niets voor werkelijk autonome gewesten. In de CVP-top werd oorspronkelijk gedacht
aan een unitaire staat met sterke decentralisatie naar de provincies toe. De idee
van de drie gewesten komt niet van haar. De federalisten kunnen deze tegenstroom
moeilijk overwinnen omdat hun visies de partijen tegen elkaar opzetten. De
consequentie in de formule der autonome gewesten is immers dat elk over eigen
middelen beschikt. Voor een achtergebleven gewest kan dit niet betekenen ‘zijn
eigen middelen’, want dan blijft het eeuwig achter. Nu beschouwt Wallonië zich als
achtergebleven. Dus wenst het financiële mogelijkheden waar het autonoom over
beslist, maar die ook van elders komen. Dit standpunt verdedigen Waalse socialisten.
Maar dit is onverteerbaar voor de Vlaamse CVP. Zo werd het voor de regering
onmogelijk om art. 107 quater van de grondwet uit te voeren.
En dan? Alleszins de CVP ziet er heil in tijd te winnen. De socialisten willen de
economische decentralisatie met de GERs (Gewestelijke Economische Raden) en
de GOMs ((Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappijen) etcetera. Oorspronkelijk
was de CVP nogal nukkig om dit uit te voeren. Ze zou liever gewacht hebben om
alles ineens in 107 quater te regelen. Maar nu wordt er plotseling een ander liedje
gezongen. De Economische Raad van Vlaanderen schiet op. Een statuut van de
GOMs werd klaargemaakt dat de provincieraden in staat stelt aan het werk te
schieten. We hebben de indruk dat de CVP de kans ziet, terug te keren naar haar
eerste liefde: decentralisatie naar de provincies toe. Tactisch betekent dit: eerst van
de economische decentralisatie een voldongen feit maken en daarna 107 quater
aanpassen aan die toestand. De GER wordt dan in feite het gewest met zeer weinig
bevoegdheid. Het eigenlijke werkinstrument worden de GOMs, die per provincie
georganiseerd kunnen worden.
Voor een keer past het in de kaarten van de CVP de BSP vrij spel te geven. Alleen
moet het debat over de uitvoering van 107 quater nu afgekoeld worden. Er kan toch
geen akkoord komen op dit ogenblik. Maar welke motieven kan een regering
aanhalen om de discussie te weigeren? Parlementsontbinding is de zet die het
vooraf berekende spel mogelijk moet maken.
2. Een punt waarop de regering gewoon mislukte, is het statuut van de
agglomeraties en federaties. Het merkwaardigste echter is dat die mislukking haar
niet kwalijk genomen, maar eerder als goed punt wordt aangerekend.
Het zal nog wel wat duren eer hier een belangrijke hervorming kan gebeuren. Met
vervroegde verkiezingen heeft dit dan ook rechtstreeks niets te maken. Wel moet
men stellen dat bij een ernstige aanpak de betekenis van de agglomeraties
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en federaties gezien moet worden binnen het concept van de drie gewesten en de
hele regionaliseringsoptiek. En om hiermee van start te gaan zijn er dus eerst
verkiezingen nodig.

De financieel-economische situatie. 1. De BTW deed het vrij behoorlijk in België.
Er is slechts 5 miljard minder opbrengst dan voorzien, terwijl de weerslag op de
prijzen, tenminste officieel, ook weer niet de spuigaten uitloopt. Vanaf nieuwjaar '72
moet echter begonnen worden met de detaxatie van de stocks ((9 miljard per jaar,
drie jaar lang), van de uitvoer (4,5 miljard) en mogen de investeringen voor 20
procent meer worden afgetrokken (4 miljard). Dit betekent 17,5 miljard minder
inkomsten, wat oorspronkelijk wel voorzien was in de aanslagvoeten van de BTW
en de klassenindeling der produkten. Maar onder politieke druk werd een en ander
gewijzigd. Nu staat de regering voor het probleem dat ze 357,8 miljard aan uitgaven
voorziet in haar begroting '72. maar slechts zeker is van ongeveer 340 miljard
inkomsten.
2. Het koor van de economisten voorspelt niets goeds voor 1972. Er komt een
verlaging van de conjunctuur. Ook de dollarcrisis zal schaduwen werpen op onze
uitvoer. De meest zwartgalligen onder de economisten vrezen een cumulatief effect
op wereldvlak en maken vergelijkingen met de aankondiging van de wereldcrisis
van de jaren dertig. De regering staat dus voor een dubbel probleem: 17,8 miljard
meer inkomsten vinden en een economische inzinking keren in een relance. Beide
zijn natuurlijk aan elkaar verbonden.
In de regeringsbalans geeft deze situatie duidelijk een doorslag in de richting van
de onmiddellijke kamerontbinding:
- De regeringspartijen dulden geen belastingverhoging vlak voor de verkiezingen;
het is echter gevaarlijk hiermee nog bijna een jaar te wachten.
- De economische evolutie is op dit ogenblik nog niet zo duidelijk; de begroting
voorziet reeds een impuls langs overheidsinvesteringen; waar en hoe het
bedrijfsleven geholpen moet worden, kan beter later beslist worden; er lijkt minder
risico te zijn wanneer er nu een verkiezingsperiode komt tijdens welke er geen
besluiten genomen kunnen worden, dan wanneer dit volgend jaar zou zijn.
- De financieel-economische relance vraagt een samenhangende planmatige
aanpak op halflange termijn. Zulk een plan steunt op fundamentele politieke opties:
wie zal de tekorten betalen? gaat men naar grootse nationale besparingen? Komt
er een austeriteitspolitiek? Gaat men naar een nieuwe organisatie van het
economisch leven langs de gewesten? Wie zal deze opties nemen? Eyskens-Cools
nu en voor de volgende regering mee? Waar halen ze dan de middelen? Of wordt
het Van den Boeynants-Simonet?
- Het politiek klimaat is er helemaal niet naar om nog plannen te gaan maken op
half-lange termijn.
De partijen. Men zegt dat het vertrouwen tussen de regeringspartijen zoek is. Het
probleem lijkt ons dieper te zitten. De grondwetsherziening is een compromis. Er
werd een middenweg gezocht tussen fundamenteel tegengestelde visies. Pas zijn
de teksten klaar of de uitvoering ervan roept de tegenstellingen
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weer op, en nu pas definitief, want wat er nu gebeurt zal tastbaar zijn. Binnen elke
partij staan politieke mannen tegenover elkaar met de nekharen overeind. Rustige
besluitvorming is onmogelijk geworden. Er is tijd nodig. De kampers moeten terug
naar hun hoek gestuurd worden om hun wonden te likken, maar vooral om hun
aanhang te tellen. Wie is nu de sterkste? Welke visie dient uitgewerkt? Wie komt
er straks aan de macht?
En zo komen we aan dit eindresultaat: verkiezingen, waarbij de regeerders ons
eigenlijk vragen de genomen opties goed of af te keuren. Men verzoekt ons aan te
wijzen wie gelijk heeft en dus morgen de macht moet krijgen.
Hoe nuchter, koel en beredeneerd dit besluit ook genomen werd, er is een
keerzijde aan.

Mikt men op statusquo?
Wanneer wij de gebeurtenissen rond deze politieke mijlpaal van op afstand
beschouwen, dan weten wij niet goed of het hier gaat om het einde van een periode
die gekenmerkt was door een beginnende politieke bewogenheid bij de burgers dan
wel of dit verloop een escalatie zal uitlokken in het onbehagen bij de jeugd en wellicht
ook bij velen die wel eens meer verontwaardigd zijn om de gang van heel wat zaken
in het land.
Het valt haast niet te betwijfelen dat de bestaande machtsgroepen zich na de
komende verkiezingen bestendigen in een nieuw mandaat. Normaler is dat
regeringspartijen met de vlottende massa in onmin raken dan dat zij versterkt uit de
kiesstrijd treden. Doch ditmaal is het spel zo handig gespeeld, dat alle kansen voor
de toekomst open blijven. De uitvoerende macht heeft alle initiatief aan zich getrokken
terwijl de kamers nog met vakantie waren. Het is achter gesloten deuren en niet op
de politieke tribune dat de besluiten genomen werden. Het feit dat dit volledig kon
gebeuren zonder parlementaire controle heeft ongenoegen geschapen bij vele
kamerleden en senatoren, die zich toch nog steeds de ‘geroepenen van het volk’
voelen en graag tenminste formeel nog erkend willen worden.
Het voordeel van het initiatief wordt door de oppositie benijd en zij spreekt dan
ook verontwaardigd over ‘machtsmisbruik’ en ‘vaandelvlucht’ en kan verder
nagelbijten. Concreet kan zij de regering weinig verwijten, aangezien het openbaar
debat nog niet begonnen was en de meningsverschillen dus nog niet publiek tot
uiting waren gekomen. Maar deze van partij-oogpunt handige zet heeft meer voeten
in de grond, want ook de vernieuwers in de partijen wordt de pas afgesneden. Dezen
moeten immers alles bij de basis halen en dat benadeelt hen tegen de getrainde
krachten van de gevestigde partijen. Zij krijgen niet eens drie weken voor
propaganda, programma en kandidaatstelling. Zij zullen moeten improviseren, terwijl
de gevestigde partijmensen een beroep kunnen doen op hun met de knepen van
het vak vertrouwende managers. Het programma werd ‘onder moeders vleugels’
tijdig klaargestoomd in studiediensten en commissies, om de burger nog te polsen
is er geen tijd meer. En
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wat de kandidaten betreft, een uitgebreide poll is niet meer mogelijk, maar ook
interactie tussen leiding en basis is er dit keer niet bij. Er zal duidelijk alleen
vervangen worden, weinig of niet vernieuwd.
België mag zich verheugen in een komende kalme wat korte verkiezingsstrijd.
Drie weken voor de grote kermis weet de bevolking nauwelijks dat van haar wat
gevraagd zal worden. Geen nood, binnen deze ultieme drie weken kunnen nog heel
wat boodschappen van boven naar beneden worden doorgeseind. Het zwarte bolletje
zal uiteindelijk doorgaan voor het democratisch gebaar bij uitstek waarbij de burger
over zijn vertegenwoordigers beslist en deze de vrijbrief krijgen om de regeerders
hun vertrouwen te schenken.
Bij dit alles valt te verwachten dat het gevoel zich zal versterken dat de burger
met politiek eigenlijk niets te maken heeft. De de-democratiseringstendens kent
gewoon haar verder verloop. De techniciteit van de problemen, het niet voldoende
doorstromen van de informatie, het gebrek aan alternatieven en het feit dat geen
werkelijke keuze wordt aangeboden, beletten de burger te komen tot werkelijke
politieke belangstelling en engagement.
Oppositiepartijen raken wellicht hun troeven kwijt bij een nieuwe regeringsformatie.
Actiegroepen halen alleen kleine toegevingen en worden met lichte koerswijzigingen
geneutraliseerd. Dolle Mina's en andere vrouwenbewegingen vergaat het al niet
anders. Tendensgroepen die de bestaande machtsconcentratie aanklagen, zijn
predikers in de woestijn. Bij gebrek aan kanalen wordt het weinige dat leeft onder
de bevolking irrelevant. Zelfs wanhoopsdaden als de diefstal van die prachtige
Vermeer door Tijl van Limburg en zijn losprijs van 200 miljoen BF. voor de
hongerlijders van Oost-Pakistan verworden tot folklore, alle maatschappijkritiek en
onrecht in de wereld ten spijt.
9-10-1971
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans

Streven. Jaargang 25

192

Forum
*

De realiteit van het socialistisch realisme )
Wie zich bezighoudt met de kunsttheorie en de kunst uit de communistische landen,
krijgt vlug de indruk dat hij te maken heeft met een irreële wereld vol tegenspraken.
Daarvoor zijn verschillende gronden. Om te beginnen theoretische. In een recent
artikel schrijft Erwin Pracht nog eens: ‘Indem wir die sozialistische Kunst als ‘Abbild’,
‘Widerspiegelung’ bestimmen, heben wir unzweideutig ihre Erkenntnisfunktion
hervor. Und sie ist zugleich schöpferische Tätigkeit’. Zeer in het kort wordt hier
nogmaals herhaald wat steeds het probleem was: de kunst is een deel van de
ideologische bovenbouw die voortvloeit uit de economische onderbouw, maar toch
verschilt zij bijvoorbeeld van de godsdienst en de politiek. Waarin steekt dit verschil?
Een vraag die men tot nu toe niet heeft kunnen oplossen.
Dit probleem wordt nog toegespitst doordat men zich bewust wil afzetten tegen
de kunst van het Westen. Gedeeltelijk hangt dat samen met onbekendheid met die
kunst, gedeeltelijk berust dat op gronden waarop hieronder wordt teruggekomen.
Men ziet in elk geval niet in dat de kunstenaar in het Westen een excentrisch mens
is, die daardoor in de maatschappij geaccepteerde normen kan kritiseren. Zelf streeft
men er naar de kunstenaar geheel in dienst te stellen van de maatschappij, zodat
hij dus tot kritiek niet meer in staat is. Het eerste is een doel waarnaar bewust
gestreefd wordt. De rede van G. Markof op het laatste schrijverscongres benadrukte
dat zeer sterk. Het laatste echter, de onmogelijkheid om kritiek uit te oefenen, is
een ongewild resultaat, omdat steeds weer benadrukt wordt dat de kunst dient om
de maatschappij te veranderen. Op deze verantwoordelijkheid van de kunstenaar
wees op het schrijverscongres de jongere Jevtoesjenko.
Merkwaardigerwijze zien echter de communistische theoretici uit het Oosten niet
in dat hun werkelijke moeilijkheden een uitvloeisel zijn van de praktijk. Waarschijnlijk
doordat in hun leer de woorden afbeelding en weerspiegeling zo'n grote rol spelen,
is de leer toegespitst op de schilderkunst en de letterkunde. In werkelijkheid speelt
in hun landen echter de bouwkunst de allesoverheersende rol. Niet alleen dat
beeldhouwkunst en schilderkunst een volkomen dienende of ondergeschikte rol
spelen, maar ook de letterkunde wordt er voor een belangrijk deel door beheerst.
In een recente bundel, Ich nenn euch mein Problem van jonge dichters uit de DDR,
blijkt ook weer duidelijk dat het leven in de moderne stad hun hoofdbron van inspiratie
1
is . Georg Piltz's beschouwingen in Mit

*

1

Helaas is het niet mogelijk om illustraties aan dit artikel toe te voegen. Bij alle bouwkunst in
de Sovjet-Unie is de kleur voor de indruk beslissend. De zeer subtiele nuances zijn fotografisch
bijna niet weer te geven.
Ich nenn euch mein Problem. Gedichte der Nachgeborenen 46 junge, in der DDR lebende
Poeten der Jahrgänge 1945-1954, Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 174 pp..
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der Kunst auf du und du gaan ook helemaal uit van de bouwkunst.
Nu hebben wij in het Westen een onvoldoende inzicht in de bouwkunst van de
Sovjet-Unie, die ook bepalend is geworden voor een aantal andere staten in het
Oosten. Te vlug stellen wij deze stijl zonder meer gelijk met een soort architectuur
dat wij bij ons bijvoorbeeld kennen in de stations van Den Bosch, Nijmegen en
Vlissingen. De achtergronden van de communistische bouwkunst, zoals wij die
vooral kennen uit afbeeldingen van de vroeger Stalinallee geheten straat te Berlijn,
zijn echter totaal anders. Men moet daarbij bedenken dat er verschillende soorten
stalinistische bouwkunst bestaan. Bij ons is eigenlijk alleen de Russische variatie
bekend (Stalinallee, Universiteit en ministerie van buitenlandse zaken te Moskou,
Moskouse metro). Deze stijl gaat uit van wat ik het ‘Petersburger ideaal’ zou willen
noemen. Het oude Petersburg wordt in Leningrad op uiterst zorgvuldige wijze
geconserveerd. Terwijl het oude Moskou zonder enig gevoel voor piëteit gewoon
wordt gesloopt om plaats te maken voor een moderne stad, werd Leningrad na de
verwoestende belegering steen voor steen in de oude toestand hersteld. In de
binnenstad is vrijwel geen voorbeeld van stalinistische kunst te vinden. De moderne
internationale stijl vinden we alleen in het Finlandstation en een nieuwe kaderschool
voor de partij bij het Smolny. Soms, zoals in het Moskouer station, vinden we deze
beide stijlen achter een gevel uit de czarentijd.
Wat is nu het eigene van de Petersburgerstijl? Om te beginnen bewuste namaak
van het Westen. Maar dan wel van allerlei steden door elkaar. De drie grachten
bedoelen een kopie te zijn van de Amsterdamse. Aan de kade van de Newa is door
een combinatie van een boogbrug met een overwelving tussen twee paleizen een
impressie gewekt van het gezicht op Venetië bij de brug der zuchten. De twee pilaren
van Venetië werden gekopieerd op het plein voor de voormalige beurs. Op een huis
aan de Newskyprospekt in Florentijnse stijl kan men zelfs het wapen van de Medici
terugvinden. De Izaak-kathedraal en de Kazan-kathedraal kopiëren bewust Rome.
De einduitslag is op het eerste gezicht een soort wonderlijk mengsel van naar rococo
lopende barok met classicisme. Maar met een vreemd tintje. Er is namelijk zonder
enige beheersing versierd. De muren zijn in helle kleuren, groen, geel, geschilderd
en men schrikt er niet voor terug, zoals men vooral in de czarenpaleizen van
Petrodvorets kan zien, koepels en sculpturen te vergulden. Dit gebrek aan
zelfbeheersing bij de versiering maakt op ons een barbaarse indruk.
De Russisch-stalinistische stijl is nu in wezen niets anders dan een in het
monumentale en het reusachtige voortzetten van de Petersburgerstijl. Er zijn echter
in de Sovjet-Unie andere stalinistische stijlen. Zo is in Oezbekistan een neomoslim
stijl ontwikkeld. Georgië en vooral Armenië kregen een bouwstijl die eng aansluit
aan de rondboogstijl van de oude Armeense kerkbouw. Belangrijk is daarbij dat ook
de ornamentiek van de volkskunst in de bouwkunst werd opgenomen. Het
reusachtige Leninplein in Yerevan, waar deze stalinistische neoarmeense bouwkunst
haar hoogtepunt vindt, is dan misschien voor ons bevreemdend, maar mist het
afstotend barbaarse van de Moskouer universiteitsgebouwen. Maar vooral de
plastieken, die als monumenten dienen en die hoewel sterk vergroot nauw aansluiten
aan de Armeense traditie, zijn voor ons vreemd maar acceptabel. Men kan daarbij
spreken van een soort herleving van de kunst van de Perzische Sassaniden.
De zogenaamde dooi onder Chroesjtsjov, die zelfs niet geheel ongevoelig was
3
voor non-figuratieve kunst , heeft vooral de Russische kunst in een crisis gebracht.
Bij de invoering van de moderne internationale (feitelijk westelijke) bouwkunst, zoals
wij die nu zien bijvoorbeeld in de Kalinin-prospekt in
2
3

Georg Piltz, Mit der Kunst auf du und du, Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 276 pp..
Na persoonlijke bezichtiging stond hij een tentoonstelling toe van het werk van Ernst Neizvetny.

Streven. Jaargang 25

194
Moskou, bestond geen enkele mogelijkheid tot aansluiting bij de stalinistische stijl.
De gebouwen in die stijl, zoals het Hotel Ukraine, dat aan het eind van die straat
staat, worden nu al door de Amerikaans aandoende bouwsels overwoekerd. In
Armenië bestond wel de mogelijkheid tot aansluiting. De ornamentiek die zich
ontwikkelde op de stalinistische gebouwen, kon worden overgebracht op gebouwen
in de internationale stijl, zoals bij het Armeense theater voor dramatische kunst. In
Georgië werden grote mozaieken met ornamenten, ontleend aan de volkskunst, op
moderne flatgebouwen aangebracht. Het resultaat doet denken aan het effect dat
Carlos Lazo en de zijnen wisten te bereiken bij de universiteit van Mexico City.
Men mag met vrij grote zekerheid aannemen dat men in het Russische gebied
zal terugkomen van de aanpassing aan de internationale stijl, omdat dit essentieel
in strijd is met de Sovjet-politiek.
Lenins slogan ‘Bolsjevisme is Sovjetmacht en elektrificatie’, betekende dat de
modernisering van het land door hem als eerste plicht werd beschouwd. Het was
echter vooral A. Lunatscharski die inzag dat door modernisering het volkskarakter
gevaar liep verloren te raken. Daarom verwees hij voortdurend naar de nalatenschap
die eerdere generaties ons op het gebied van de kunst hebben nagelaten. Het
bewaren van dit volkskarakter is al van voor Stalins tijd altijd een van de doeleinden
van de Sovjetregering geweest.
Welke gevolgen een verandering van de bouwkunstpolitiek voor de andere
Ooststaten zal hebben, is niet te voorzien. In de naoorlogse jaren werd daar, vooral
in Berlijn, de Russische stijl zonder meer overgenomen. Men zal daar tot een eigen
nationale stijl moeten komen, waarbij men dan in de DDR ook tot een ander
nationaliteitsbegrip zal moeten komen. Het is merkwaardig om te zien hoe in het
4
genoemde artikel van Pracht het stalinistische nationaliteitsbegrip, waarbij volk
hetzelfde is als taalgemeenschap, zonder meer is overgenomen, zonder dat er ook
maar enigszins rekening is gehouden met het opgepepte nationaliteitsgevoel in de
DDR.
Misschien kan in deze landen de beeldende kunst de rol gaan spelen die in de
Sovjet-Unie noodzakelijkerwijs aan de bouwkunst moest worden toegedacht. In
geen van de landen van de unie bestond een andere traditie op dit gebied dan de
5
ikonen . Op het gebied van de schilderkunst wist men in de Sovjet-Unie niets anders
te doen dan zich aan te passen aan de smaak van de grote-massa, zonder iets te
doen om die smaak te ontwikkelen. Als idealen gelden dan schilders als Soerikov
(1842-1916) met schilderijen over de Russische geschiedenis of Ivanov (1806 -1856)
met zijn ‘eerste verschijnen van Christus aan het Volk’. Het resultaat is een soort
neosentimenteel naturalisme. Een enkele keer wordt dit soort schilderkunst gebruikt
in een dienende functie voor de bouwkunst, zoals in de voorste hal van het Moskouer
station te Leningrad, met een soort trompe l'soeil effect, maar over het algemeen
kan men zeggen dat iedere integratie van deze kunst met de bouwkunst of het
Sovjetleven in haar geheel mislukt is.
Toch gaat de kunsttheorie uit van deze schilderkunst. De interpretaties van
schilderijen zijn dan vaak heel pover. De centrale figuur van een werk van G. Bondzin
wordt bij Piltz als volgt geinterpreteerd: ‘Ihr rechter oberer Arm grenzt genau
Vergangenheit und Gegenwart ab. Die Vergangenheit geht bis zur tiefsten Stufe
menschlicher Tyrannei, dem Faschismus mit seiner Konzentrationslagern. Die
Gegenwart und damit der Sozialismus und das Glück beginnt mit der Befreiung vom
4
5

E. Pracht, Sozialistischer Realismus und Leninsche Abbildtheorie, in Deutsche Zeitschrift für
Philosophie, 1971, Heft 6, p. 755 pp..
Het meedragen van portretten van Sovjet helden en het tentoonstellen ervan hangt wel samen
met de ikonentraditie. Op de feestdag van HH Cyrillus en Methodius worden hun portretten
en die van de Sovjet leiders in optochten meegedragen door Sofia.
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iets goed te praten wat niet goed te praten is, omdat men van een verkeerd
uitgangspunt uitgaat.
Het debat met het Westen over de bouwkunst is veel reëler. Dat men zich verzet
tegen Le Corbusier's ‘woonmachines’ is te begrijpen en het ‘microregion’ dat men
6
er tegenover wil stellen , is zeker een oplossing, maar het is de vraag of men dan
ook op deze grond niet weer van de moderne internationale stijl zal moeten afwijken.
C.J. Bochheurne

Nikita Sergejevitsj Chroetsjtsjow 1894-1971
Nikita Sergejevitsj Chroesjtsjow was een staatsman, een geboren heerser en een
rivaal, resp. tijdgenoot van figuren zoals J.F. Kennedy en paus Joannes XXIII. Zijn
initiatieven, die de wereld veranderden, bepalen nog steeds in belangrijke mate de
wereldpolitieke ontwikkeling. Op het terrein van de binnenlandse politiek vormde
Chroesjtsjows heerschappij een overgangsperiode tussen het Stalinistische en het
huidige tijdvak in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Tijdens de periode van de
geforceerde industrialisatie van de Sovjet-Unie was het terreurregime van Stalin
misschien onvermijdelijk geweest. Dit regime was echter na de tweede wereldoorlog
niet alleen moreel onhoudbaar, maar het was ook een ernstige rem geworden op
de verdere ontwikkeling van de Sovjet-Unie. Daarom waren de destalinisatie en de
implicaties daarvan ongetwijfeld een van de grootste en nooit meer te herroepen
daden van de op 11 september 1971 overleden Chroesjtsjow. Hij heeft in zijn in
december 1970 gepubliceerde herinneringen, waaraan een hoge mate van echtheid
mag worden toegeschreven, een laatste poging gedaan om met het Stalinisme als
theorie en praktijk af te rekenen, hetgeen hoe dan ook een versterking betekende
van de positie van de gematigde vleugel van de CPSU onder de leiding van Leonid
Brezjnev vlak voor het XXIVe partijcongres.
Tijdens het XXe partijcongres in februari 1956 werden op Chroesjtsjows initiatief
historische wijzigingen in de leninistische leer aangekondigd. Deze wijzigingen,
formeel neergelegd in de resoluties van het betreffende partijcongres, luidden een
nieuw tijdperk in de Sovjet buitenlandse politiek in. Vreedzame coëxistentie tussen
landen met verschillende maatschappelijke stelsels, verschillende wegen naar het
socialisme, revolutie zonder geweld en het loslaten van het dogma van de
onvermijdelijkheid van de oorlog met de ‘imperialistische’ landen betekenden dat
de Sovjet-Unie formeel afstand heeft gedaan van haar rol van leidster bij
gewelddadige revoluties en doelbewust vernietigster van de kapitalistische wereld.
De betekenis van deze wijzigingen, die neerkwamen op herziening van het leninisme,
werd destijds door de westelijke staatslieden niet begrepen, tengevolge van de
neiging alle politieke verklaringen van de Sovjet leiders als oefening in bedrog te
beschouwen. Bovendien vielen de essentiële verschillen tussen propaganda en
dogma niet gemakkelijk te onderscheiden. Dit aspect van het XXe congres van de
CPSU werd ook verdoezeld door de opwinding ontstaan door de scherpe kritiek die
de tot dan toe bijna vergoddelijkte Stalin vrijwel tot de grond afbrak. Chroesjtsjows
afrekening met het stalinisme in een geheime rede op het partijcongres heeft in de
Oosteuropese communistische partij grote opwinding veroorzaakt. Het proces van
liberalisering verliep in deze landen te snel en Chroesjtsjow verkeerde reeds tijdens
de zomermaanden van 1956 in onmiddellijk gevaar ten val te worden gebracht door
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Het ‘microregion’, een groep woningen met voorzieningen die een soort dorp in de stad gaan
vormen, is ook ons niet geheel onbekend, zoals bij voorbeeld in de Amsterdamse Molenwijk.
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een behoudende groep geleid door Molotow en Kaganowitsj. Toen deed hij een
beroep op Tito om hulp in zijn strijd
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met zijn collegae in het Kremlin. Chroesjtsjow poogde het uitzonderlijk gezag van
het Joegoslavische staatshoofd uit te buiten door Tito er toe te bewegen aan de
Oosteuropese partijen mee te delen, dat, als zij met hun eigen destalinisatie te ver
gingen, hij ten val gebracht zou worden door de stalinisten. Tito van zijn kant droomde
er vermoedelijk al van op te treden als de aanvaarde leider van een min of meer
onafhankelijke groep socialistische landen in Oost-Europa.
Maar zelfs Tito was niet in staat de ontwikkelingen binnen het socialistische blok
tegen te houden die tot de ongeregeldheden in Polen en een opstand in Hongarije
hebben geleid.
Op 23 oktober 1956 is in Boedapest de revolutie uitgebroken. Nog geschokt door
het incident met Gomulka in Warschau aarzelden de Sovjet leiders aanvankelijk
een militaire actie op grote schaal tegen de rebellerende Hongaren te ondernemen.
Elf dagen duurden de discussies over de Hongaarse gebeurtenissen in het Kremlin.
Men was aanvankelijk bereid de regering van Imre Nagy te erkennen. De ommezwaai
kwam op 29 oktober en daarna volgde spoedig op 4 november de Sovjet militaire
interventie. Men weet niet precies welke rol Chroesjtsjow heeft gespeeld in de loop
van deze tragische gebeurtenissen. Thans weet men wel dat de Sovjet leiders in
de herfst van 1956 volkomen in verwarring waren gebracht en dat het de Chinezen
waren die Moskou hadden overgehaald enerzijds geen geweld te gebruiken in Polen,
maar anderzijds beslist wel in Hongarije.
De gebeurtenissen in Oost-Europa tijdens de maanden oktober en november 1956
betekenden voor de Sovjet-Unie een politieke tegenslag van de eerste orde. Onder
leiding van Molotow, Kaganowitsj en Malenkow werd tegen Chroesjtsjow een
machtige oppositie gevormd. De werkelijke regering van de Sovjet-Unie was in
november en december 1956 en in januari 1957 in handen van bovengenoemde
leden van het partijpresidium. Zij zouden een teleurgestelde Chroesjtsjow hebben
verweten dat hij de toestand niet langer in de hand kon houden. Eind februari 1957
slaagde Chroesjtsjow erin zijn positie te herstellen en begon hij terug te vechten. In
juni 1957 werd een samenzwering van de zgn. ‘anti-partij-groep’ binnen het Politburo
om hem aan de kant te zetten met behulp van de legerleiding en het centraal comité
verijdeld. Tijdens een dramatische zitting van het centraal comité zette Chroesjtsjow
op zijn beurt Molotow, Malenkow, Kaganowitsj en Sjepilow uit hun partij functies. In
oktober 1957 voelde hij zich sterk genoeg om maarschalk Zjoekow ten val te brengen
en een jaar later werd door hem premier Boelganin ontslagen.
In augustus 1958 achtte Chroesjtsjow de tijd rijp zelf het premierschap over te
nemen en formeel als staatshoofd op te treden. Intussen hadden de formidabele
ruimtesuccessen de wereld versteld doen staan over de Sovjet wetenschappelijke
prestaties.
In 1959, toen hij een bezoek had gebracht aan de Verenigde Staten, was
Chroesjtsjow op het toppunt van zijn macht. Na zijn besprekingen met president
Eisenhower volgde een ontmoeting met Mao Tsje Tung in Peking. Maar de Chinese
leiders waren niet bereid de in mei 1960 geplande topconferentie als een forum ter
regeling van de internationale vraagstukken te aanvaarden. Daarom lijkt het
waarschijnlijk dat het U2-incident precies op tijd kwam om Chroesjtsjow een
adempauze te verschaffen. Door zijn optreden in Parijs leek Chroesjtsjow niet minder
anti-imperialistisch gezind dan de Chinezen. Niettemin werd de Sovjet partijleider
er door Peking van beschuldigd de revolutie te hebben verraden. Tevens werd met
zoveel woorden verklaard dat China van plan was het leiderschap van de
internationale communistische en arbeidersbeweging over te nemen.
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Van 1960 af was het vrijwel onmogelijk Chroesjtsjows binnen- en buitenlandse
politiek te begrijpen zonder rekening te houden met zijn strijd ‘op leven en dood’
met de Chinezen. Al die jaren moest hij met de militante anti-amerikaanse politiek
van de Chinese leiders
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rekening houden bij het bepalen van zijn politiek tegenover het Westen.
Einde 1962 wilde Chroesjtsjow het strategische nadeel van de Sovjet-Unie
tegenover de Verenigde Staten door installering van raketten van middelbare
reikwijdte op Cuba ongedaan maken. Peking beschuldigde Chroesjtsjow als
avonturier omdat hij raketten naar Cuba stuurde en daarmee de wereldvrede in
gevaar bracht, en als capitulant omdat hij bereid was na het uitbreken van de crisis
het met de Amerikanen op een akkoord te gooien. In ruil voor de terugtrekking van
de Sovjet raketten kreeg Chroesjtsjow namelijk de toezegging dat de Verenigde
Staten Cuba niet meer direct zouden bedreigen.
Eerst na de Cubaanse crisis werd duidelijk dat de belangentegenstellingen tussen
Moskou en Peking nauwelijks meer te overbruggen waren. Nu voelde Chroesjtsjow
zich in staat alle schijn te laten varen en hij beantwoordde openbaar en direct de
Chinese beschuldigingen. Maar pas na de ondertekening van 't verdrag over het
verbod van kernproeven in augustus 1963 handelde hij in het openbaar zonder zich
aan Peking te storen.
Voor Chroesjtsjow stond een regeling met de Verenigde Staten, die de Sovjet-Unie
in Europa de rust zou garanderen en een versnelde economische opbouw mogelijk
zou maken, voorop. Verbetering van de betrekkingen met de Verenigde Staten en
de Westeuropese landen kreeg in de Sovjet buitenlandse staatkunde absolute
prioriteit. In het kader van deze politiek was Chroesjtsjow op weg naar een vergelijk
met de Bondsrepubliek en in het belang daarvan was hij bereid Walter Ulbricht te
laten vallen.
Volgens Victor Zorza is de val van Chroesjtsjow in oktober 1964 voor het grootste
deel te wijten aan het feit dat de westelijke staatslieden niet in staat waren de interne
werking van de communistische wereld te begrijpen. Zo kan het begin van de
Amerikaanse interventie in de Vietnamese burgeroorlog worden teruggevoerd tot
een fatale misinterpretatie door president Kennedy van een vurige redevoering van
Chroesjtsjow ten gunste van ‘nationale bevrijdingsoorlogen’. Men ging de
communistische uitdaging in Vietnam zien als een door Moskou en Peking
gezamenlijk geïnspireerd beleid. Maar in die rede heeft de Sovjet partijleider zich
niet tot Washington maar tot Peking gericht, dat toen reeds poogde het leiderschap
van de ‘nationale bevrijdingsoorlogen’ op zich te nemen.
Om een ander voorbeeld te noemen: Chroesjstjows rakettenactie in Cuba was
bedoeld om het opdringen van de Russische militairen in de Sovjet-Unie zelf te
mitigeren. Zodra Chroesjtsjow was verdwenen, hebben zijn opvolgers de hulp aan
Noord-Vietnam opgevoerd. Brezjnew, Kosygin en Podgorny slaagden erin de
produktie op het terrein van de bewapening zodanig op te voeren dat nu strategische
pariteit met Amerika is bereikt. Tevens hebben zij de Sovjet marine ook zodanig
ontwikkeld dat deze een werkelijke bedreiging voor het Westen is geworden.
De wereld zou er heel anders hebben uitgezien, indien het Westen eerder de
feiten die wezen op verschil van mening tussen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten,
had onderscheiden van de interne machtsstrijd in het Kremlin en van het conflict
1
tussen Moskou en Peking en zijn beleid mede daarop had bepaald, aldus Zorza .

De Ishmaëlitische diaspora
Als wij het hier in het westen over de ‘joodse diaspora’ hebben, dan denken wij als
vanzelfsprekend aan Europa en Amerika. Dat er vele miljoenen joden vele eeuwen
1

cf. The Guardian, 13 september 1971.
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lang - sinds 732 v. Chr., toen Tiglath-pileser, koning van Assyrië, een deel van de
kinderen Israëls als ballingen wegvoerde - in de zogenaamde Ishmaëlitische diaspora
hebben gewoond, in de latere Mohammedaanse landen dus, hebben wij eigenlijk
nooit zozeer bij stilgestaan. Maar sinds de opkomst van
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het politieke zionisme rond de eeuwwisseling en vooral sinds de stichting van de
moderne staat Israël zijn ook deze joodse gemeenschappen weer binnen ons
gezichtsveld gekomen. Want zij kwamen met honderdduizenden tegelijk de
nieuwgevormde staat binnen: joden uit Jemen, uit Irak, uit de Noordafrikaanse
landen, uit Boechara en Koerdistan. Wie wist een twintig, dertig jaar geleden iets
van ze af? Hoe hebben zij al die jaren geleefd, kleine eilandjes van minderheden
temidden van uitgestrekte zeeën van Mohammedanen? Hoe hebben zij tweeduizend
jaar en langer hun eigen joodse identiteit weten te behouden? Jitschak Ben-Zwi,
de tweede president van de Staat Israël - hij stierf in 1963 - heeft zich tientallen
jaren intensief met deze materie beziggehouden en vele artikelen en boeken over
dit en aanverwante onderwerpen gepubliceerd.
Het naar hem genoemde Ben-Zwi-Instituut van de Hebreeuwse Universiteit van
Jeruzalem zet thans zijn werk voort. Een uiterst boeiend overzicht van Ben-Zwi's
bevindingen op dit terrein hebben wij in zijn met de Bialikprijs van de stad Tel-Aviv
1
bekroonde werk The Exiled and the Redeemed . Ben-Zwi is hier op twee manieren
te werk gegaan. In de eerste plaats heeft hij uit alle mogelijke hoeken en gaten en
uit alle mogelijke oude en nieuwere geschriften, speciaal reisbeschrijvingen natuurlijk,
ieder snippertje informatie over de joden in de Ishmaëlitische diaspora bijeengezocht
en netjes op een rijtje gezet. En in de tweede plaats heeft hijzelf een aantal reizen
gemaakt naar ettelijke plaatsen in Mohammedaanse landen en geeft hij
ooggetuigeverslagen van wat hij daar aantrof aan bewijsmateriaal en resten van
joodse nederzettingen resten zoals inscripties op oude grafstenen, zoals
archeologische vondsten en nog steeds levende tradities over de joodse afstamming
van overigens volkomen verarabiseerde en vermohammedaniseerde stammen en
clans. En toen dan zovele oriëntaalse joden Israël binnenkwamen, goeddeels zonder
een hemd aan het lijf, maar vaak wel met hun oude boekrollen en geschriften, toen
maakte Ben-Zwi natuurlijk ook van deze gelegenheid gebruik en vroeg vele van de
nieuwe immigranten naar hun tradities en naar hun handel en wandel in de diverse
Mohammedaanse landen hunner herkomst.
Ben-Zwi heeft dit werk in vijf delen verdeeld. Het eerste en meest omvangrijke
deel beschrijft de oude joodse gemeenschappen in de landen van de Islam: Jemen,
Noord-Afrika, Koerdistan, Boechara, de Kaukasus, de Krim, Georgië en tenslotte
het fascinerende verhaal van de crypto-joden in Perzië. Dat verhaal vertelt hoe de
joden uit het Perzische Meshed vlakbij de grens met Afghanistan in 1839 en masse
gedwongen werden om tot de Islam over te gaan, een bekering die zoals te doen
gebruikelijk door een bloedbad was voorafgegaan. Sinds die dag hebben de joden
van Meshed zich naar buiten voorgedaan als goede Mohammedanen, terwijl zij in
het geheim met groot gevaar en een ongelooflijke trouw meer dan honderd jaar
lang de joodse godsdienst bleven aanhangen. Van deze tragische gebeurtenissen
in Meshed wisten wij enkel door de verhalen die van vader op zoon waren
overgegaan. Totdat het Ben-Zwi gelukte de hand te leggen op een document dat
twee maanden na de massabekering met zwarte inkt geschreven werd op de
binnenzijde van het schutblad van een in rood leer gebonden gebedenboek, een
boekje dat tweeënvijftig jaar voor deze geschiedenis gedrukt was in de goede stad
Amsterdam. Het boekje is een van de weinige joodse delen die in dat jaar 1839 in
Meshed aan de vuurdood ontsnapten en de crypto-joden hebben het gekoesterd
als een kostbare schat, het verborgen in kelders, het gebruikt om er hun zonen
Hebreeuws uit te leren en het van generatie op generatie doorgegeven. De schrijver
1
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285 pp., $4,50.
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heeft kennelijk het hele drama met eigen ogen aanschouwd en verklaart, dat de
enige hoop van de ongelukkige joden te Meshed nog ligt in de spoedige komst van
de Messias en,
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enigszins verrassend, in de komst van de Engelsen!
‘Ter herinnering: In het jaar 1839 verspreidden leugenachtige mensen valse
beschuldigingen tegen Israël. Op de twaalfde dag van Nisan (een joodse maand,
maart-april) vielen zij de gemeenschap van Israël aan en doodden tweeëndertig
van hen. De overblijvenden werden door hen gedwongen afvallig te worden, want
anders zouden ze hen allen gedood hebben, de Israëlieten, de
priesterafstammelingen (de kohaniem) en de Levieten. Wij allen zeiden “nee” (d.w.z.
spraken het Mohammedaanse credo uit “Er is geen God dan Allah en Mohammed
is zijn profeet”). Nu hebben wij geen andere hoop meer dan, ten eerste, de genade
van de Almachtige, ten tweede, de komst van de Messias en ten derde, de komst
van de Engelsen, die ons in leven zullen houden, ons met mededogen zullen
behandelen en ons redden uit deze verbanning in Ishmaël. Geschreven door Samuel
in de maand Siwan’.
Thans wonen en werken ook praktisch alle vroegere crypto-joden van Meshed
in de staat Israël.
Het tweede deel behandelt een drietal joodse sekten: de Samaritanen, de
volgelingen van de rond 1650 optredende valse messias Shabbatai Zwi en de sekte
der Karaïeten, terwijl boek drie de joodse tradities onder Mohammedaanse stammen
en clans behandelt, Mohammedanen die er tot op de dag van vandaag trots op
gaan van joodse origine te zijn. Boek vier is het minst interessant. Het bestaat uit
enige dagboekbladen over Ben-Zwi's reizen naar Perzië en Aden. Wel aardig als
tijdsbeeld, maar toch goeddeels door de geschiedenis achterhaald.
Het vijfde deel beschrijft de vorming en de val van een twaalftal souvereine of
semi-souvereine joodse (stads)staten, zoals ze in de diaspora door joden van origine
of door tot het jodendom overgegane heidenen werden gesticht. Ja, inderdaad,
twaalf. Nog een hoofdstuk uit de joodse geschiedenis waar wij haast niets van weten.
Het bekendste is wel het pre-Islamitische joodse koninkrijk van Himjar (Jemen), dat
het heeft uitgehouden tot aan het begin van de zesde eeuw en tenminste twee
opeenvolgende joodse dynastieën heeft gehad. En dan natuurlijk het rijk van de in
de zevende eeuw tot het jodendom overgegane Khazaren, in het hart van de
Kaukasus, ten noorden van de Kaspische Zee tussen de rivieren de Don en de
Wolga. Dat joodse koninkrijk heeft tenminste tweehonderdvijftig jaar stand gehouden.
Maar ook in Ethiopië, in India (Malabar), ja zelfs in ons Suriname hebben autonome
of semi-autonome (stads)-staten bestaan. Die laatste staat werd in 1670 door
Portugese crypto-joden, zg. Marrano's, in het hart van de jungle opgezet, onder de
algemene opperheerschappij van de Hollanders. De joden kapten bomen, stichtten
plantages en legden wegen aan. In 1719 telde de kolonie al een tienduizend leden.
Maar de zware arbeid werd toen, zoals overal op de plantages, door zwarte slaven
gedaan, die zo snel ze konden hun blanke meesters ontvluchtten om in het oerwoud
hun eigen leven te leiden. Wel was het niet moeilijk om aan nieuwe zwarte
arbeidskrachten te komen, maar ook deze slaven voegden zich zodra ze de kans
schoon zagen bij hun broeders die de vrijheid reeds verkozen hadden, totdat het
aantal zwarte oerwoudbewoners het aantal blanke verre ging overtreffen. En aan
het eind van de achttiende eeuw zagen de blanke planters zich genoodzaakt hun
plantages te verlaten. De stad werd door de negers ingenomen en grotendeels
verwoest. Slechts een begraafplaats met enkele Hebreeuwse inscripties op de
grafstenen getuigt vandaag de dag nog van de bijna geheel autonome joodse kolonie
die hier langer dan een eeuw gebloeid had.
Om bij Ben Zwi's werk toch nog een kritische kanttekening te maken: hij
veronderstelt wel heel veel reeds aanwezige kennis bij zijn lezers en neemt niet de
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moeite om b.v. uit te leggen hoe de sekte der Karaïeten ontstond en wie de valse
messias Shabbatai Zwi dan wel was. Maar natuurlijk zijn dit zaken die je in iedere
behoorlijke encyclopedie kunt opzoeken.
M. v. Tijn
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkeid.

Gedragswetenschappen
Biologische principes en menselijk gedrag. - Kernvraag, Den Haag, sept. 1971,
30 pp..
Bono, Edward de - Laterales Denken. - Rowohlt, Reinbek, 1971, 304 pp., geïll..
Brink, D. van den - De crisis in het onderwijs. - Ambo, Bilthoven, 1971, 160
pp., f 12,50.
Celma, Jules - Journal d'un éducastreur. - Champ libre, Paris, 1971, 137 pp..
Kohl, Herbert R. - Antiautoritärer Unterricht in der Schule von heute. - Rowohlt,
Reinbek, 1971, 122 pp..
Nauta, L.W. - Argumenten voor een kritische ethiek. - Van Gennep, Amsterdam,
1971, 122 pp., f 9,50.
Vaal, Dr. O.M. de - Man of vrouw? Dilemma van de transseksuele mens. Kosmos, Berchem, 1971, 216 pp., BF. 260.
Vernon, M.D. - De menselijke motivatie. - (Aula), Utrecht / Antwerpen, 1971,
272 pp., f 6,50, BF. 106.

Dr. F. van Ree
Drugs
Prisma, Spectrum, Antwerpen, 1971, 216 pp., f 3,50, BF. 57.
De schrijver is een klinisch psychiater met veel ervaring met allerlei drugs, zowel in
het Oosten als hier in Holland. Hij heeft er zelf ook mee geëxperimenteerd en hij
geeft zijn persoonlijke ervaringen met L.S.D. op boeiende wijze weer. Momenteel
gebruikt hij alleen nog koffie. Zijn definities zijn helder. Zijn uitgangspunt is, dat er
medisch en farmacologisch geen wezenlijk onderscheid is te maken tussen diverse
werkzame stoffen, of ze sociaal nu aanvaard zijn als genot- of geneesmiddel, of
niet. Hiervoor geeft hij een vrij uitvoerige en overtuigende documentatie. Daarbij
concludeert hij, dat ‘pep’ (amfetamine e.d.) meer dan alle andere middelen kans
geeft op het ontstaan van ziekelijk wantrouwen en onberekenbare daadwerkelijke
agressie. Bovendien werken deze middelen echt verslavend, compleet met
ontwenningsverschijnselen.
Hij wijst op de hopeloosheid van de criminaliserende straf-aanpak: o.a. hopeloos,
omdat er teveel mogelijke middelen zijn en telkens andere worden gebruikt, tot
benzine en bananeschillen toe. Bovendien blijft het volgens hem een bedenkelijke
zaak, dat de V.S., die in eigen land een drugprobleem hebben doen ontstaan, zoveel
invloed hebben in de internationale wetgeving. De schrijver stelt zich op het
standpunt, dat decriminalisering, legalisering en voorlichting moeten volgen. Zijn
juridische argumenten ontleent hij veelal aan de juristen uit Drugs in Nederland en
aan Soft Drugs van Cor Wijbenga. (Daarbij missen we het argument van de
wenselijkheid van kwaliteitscontrole voor b.v. de cannabisprodukten). Een originele
gedachte van de schrijver is, dat L.S.D. in het algemeen gewoontendoorbrekend
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werkt, zoals in het taalgebruik van gebruikers en de creativiteitsvernieuwing van
sommige kunstenaars wel tot uiting komt. Bij dwangpersoonlijkheden geeft dit
uiteraard een extra angst. Een aantal onderwerpen komt niet of nauwelijks ter sprake,
zoals de behandeling van verslaafden of flippers, het morele ondernemerschap van
de wettenmakers, de sociologie
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van het generatieconflict en van het protest en escapisme.
De schrijver werkt niet met psychonanalytische gezichtspunten.
Enkele puntjes van kritiek: Men spreekt meestal van psychotomimetisch, niet van
psychosomimetisch. Er zitten niet zo zeer carcinogene stoffen in tabak, alswel in
tabaksrook. Barbituurzuur heet nog veelal malonylureum. Het uitstekende
‘Geneesmiddelen Bulletin’ over drugs van het ministerie van sociale zaken en
volksgezondheid wordt niet vermeld in de literatuur. De op de cover aangekondigde
‘Wijsgerige en religieuze aspecten’ zijn wel erg summier uitgevallen. Het boekje is
niet overal gemakkelijk leesbaar. Toevoeging van een woordenlijst voor vreemde
woorden zou het bruikbaar maken voor een groter publiek.
Het geeft in kort bestek een veelheid van goede informatie en veel bruikbare
litteratuur. Ook voor ingewijden een denkertje. En na het eveneens in 1971
verschenen boekje Jeugd onder drug een verademing.
J.H. van Meurs

Prof. Dr. F.J. Mönks
Gewetensgroei en gewetensfunctie
2,
Van Gorcum, Assen, 1971 71 pp., f 8,90.
De openbare les door Prof. Mönks in 1967 gehouden, waarvan thans een tweede
herziene druk verscheen, is een poging de uiteenlopende meningen en stromingen
samen te brengen die men in de tegenwoordige psychologische literatuur aantreft
omtrent het complexe fenomeen geweten. In het laatste gedeelte (Integrerend model
van gewetensfunctie: pp. 62-66) geeft de schr., zeer kort, een samenvattende
beschouwing die uitmondt in een pleidooi voor verder onderzoek, zowel longitudinaal
als interdisciplinair. Vooral dit laatste lijkt van bijzonder belang. In ‘Gewetensgroei
en gewetensfunctie’ komt slechts het psychologisch aspect aan de orde en het is
de vraag of dit voldoende is om een en ander met de nodige helderheid te belichten.
Zo zou de hedendaagse ethiek een belangrijke bijdrage kunnen leveren, met name
door het kennisaspect van het gewetensfenomeen in onmiddellijke eenheid te zien
met de zedelijke waardeschatting, minder eenzijdig intellectualistisch derhalve als
schr. het schijnt te doen onder invloed van vroegere wijsgerige opvattingen. Schr.
heeft vele theorieën besproken en dit is de waarde van zijn studie, maar te weinig
inzicht verschaft in de consequenties en achtergronden daarvan. Daardoor wordt
het ook niet duidelijk hoe zijn definitie van geweten (p. 64) uit het voorafgaande
volgt.
A. v. Kol

Dom Helder Camara
Die Spirale der Gewalt
(Reihe X), Styria, Graz/Wien/Köln, 1971, 61 pp., ÖS. 28,-, DM. 4.
De uitgeverij Styria is een nieuwe reeks begonnen waarin moderne problemen kort
worden behandeld. Een van de tien eerste deeltjes is dit boekje van Dom Helder
Camara, waarvan wij de Nederlandse vertaling reeds bespraken in Streven,
aug./sept. 1970, p. 1193.
R.S.
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R.D. Laing en A. Esterson
Gezin en waanzin
Boom en Zoon, Meppel, 1971, 266 pp., f 15,50.
De diagnose ‘schizofrenie’ wordt door de psychiater gesteld wanneer hij te kennen
wil geven dat ervaring en gedrag van de patiënt gestoord zijn, om zich vervolgens
af te vragen wat de oorzaak van ‘schizofrenie’ kan zijn. Van dit geloof dat er ergens
schizofrenie moet zijn ‘in’ de patiënt, zijn de auteurs afgestapt, ook al sceptisch
geworden door de geringe overeenstemming die er bestaat onder psychiaters wat
onder ‘schizofrenie’ te verstaan. Schizofrenie is volgens de auteurs niet een
biochemisch, neurofysiologisch of psychologisch feit van de individuele patiënt die
door de psychiater als zodanig wordt gediagnosticeerd. Is de vage term schizofrenie
in hogere mate sociaal begrijpelijk te maken dan tot nu toe in de psychiatrie werd
verondersteld? Vertellen schizofrenen nu alleen maar ‘onzin’ of is er een duidelijker
schildering te geven van de sociale gezinssituatie waarin de patiënt jarenlang kan
verkeren en waar deze wanhopig een zin wil zien in datgene wat voor hem iets
onzinnigs moet zijn. Elf gevallen worden nagegaan. Gesprekken met elf patiënten
én met de naaste gezinsleden worden in deze studie weergegeven. De auteurs
proberen, wellicht als schizofrenen in de normale psychiatische wereld, een zin te
onderkennen in wat de normale psychiater overwegend nog als onzin ziet. In de
overtuiging dat hun beider visie en opvatting van een historische betekenis is ‘die
niet minder radicaal is dan de overgang van een

Streven. Jaargang 25

202
demonologische naar een klinische visie driehonderd jaar geleden’, vormen deze
elf casestudies boeiende en spannende lectuur, zo overtuigend en onbescheiden
gebracht dat men correctie, aanvulling, althans reactie verwacht van andere
zienswijzen.
G. Wilkens

Dr. J.M. van Meel, e.a.
Psychologen over het kind
Kinderpsychologische opstellen 2
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 296 pp., f 23,90.
Onder bovenstaande weidse titel zijn een aantal kinderpsychologische opstellen
verzameld, die in een gevarieerd aanbod verdere interesse willen kweken voor de
psychische ontwikkeling van kinderen en jeugd. De wetenschappelijke, over het
algemeen zeer leesbare, opstellen geven een goed overzicht van de werkgebieden
en het onderzoek op belangrijke gebieden van de kinderpsychologie. Allereerst
onderzoekingen naar de invloed van culturele en sociale ontwikkelingen op het
gedrag van het kind, toegespitst op het gebied van taalontwikkeling en
taalcompensatieprogramma's bij het onderwijs. Informatie wordt gegeven over
achtergronden van studietoetsen alsmede een researchverslag over het verband
tussen schoolprestaties en enige persoonlijkheidsaspecten. Over leer-, lees- en
andere ontwikkelingsstoornissen, al dan niet op organische basis, zijn een aantal
bijdragen opgenomen, terwijl verschillende vormen van therapeutische aanpak met
kinderen, vanuit de psycho-analytisch georiënteerde, rogeriaanse zienswijze worden
aangevuld door meer recente stromingen van gedragstherapie en ervaringen met
counseling van jeugdigen in schoolverband. Een meer beschouwend artikel over
een democratische omgang binnen de therapie van de adolescent besluit deze
bundel.
Een goede verzameling artikelen van wetenschappelijk verantwoord gehalte
rechtvaardigt de tweede serie kinderpsychologische opstellen.
G. Wilkens

Drs. A.J. van Rutten
Onderwijzen blijft ook een kunst
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1971, 194 pp., f 15,-.
Niet ieder die versjes schrijft is een dichter. Versjes-schrijvers zijn er vele; dichters
weinige. Onder die laatste mogen er zijn die driftig experimenteren met nieuwe
vormen; vormen waar zij soms zelf nog niet goed raad mee weten en wier verzen
de buitenstaander dan ook vreemd en onwennig aandoen. Wie echter een open
oog heeft voor poëzie, vindt in hun bundels toch op tal van plaatsen de echte
kunstenaar terug.
Rutten schrijft over het onderwijzen als een kunst - en hij is ook een kunstenaar.
Veel van wat hij schrijft is op vakmensen, op zijn medeleraren gericht, maar wat hij
uit zijn 35-jarige onderwijservaring opdiept spreekt ook niet-vakmensen aan. Hij
overtuigt. Net als uit een moderne dichtbundel springen her en der in zijn boek regels
naar voren die getuigen van zijn kunstenaarschap in het lesgeven, of beter in de
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wijze waarop de leraar zijn pupillen tegemoet moet treden om hen voor te bereiden
op het leven, dat hun wacht.
In zijn betoog richt hij zich in hoofdzaak: - tegen de wijze waarop sommige leraren
door hun pose van alwetendheid bij de leerlingen een afweerhouding kweken tegen
het onderwijs - met alle fatale gevolgen van dien;
- tegen de wijze waarop iedere leraar didactisch zijn eigen gang gaat - de een
richt zich op het aankweken van begrip, de ander op het inpompen van parate kennis
- zodat de leerlingen maar al te vaak gedwongen worden van het ene lesuur op het
andere een complete salto mortale te maken in hun studiemethode;
- op het bepleiten van meer eenheid in het onderwijs aan één en dezelfde school,
zodat de interdependentie van de onderscheidene vakken beter zichtbaar wordt;
- tegen de gemakkelijkheid waarmee leerlingen bij toelating tot het algemeen
vormend voortgezet onderwijs meteen in hokjes worden verdeeld naar gelang de
school hen ‘rijp’ acht voor gymnasium, atheneum, havo of mavo; dat is niet een
kwestie van aanleg bij de leerlingen alleen, maar ook van de wijze waarop de leraren
in die school hun taak aanpakken;
- op een pleit voor meer aandacht voor de abstractie, die volgens hem alleen in
staat is de leerling te doen be ‘grijpen’ en vast te houden wat hij leert en die de
motivatie geeft voor zelfwerkzaamheid, zelfonderzoek en zelfstudie.
Dit zijn maar een paar grepen uit dit voortreffelijke boekje.
Of deze dichter echter de versjesmakers in zijn vak zal kunnen overtuigen, is een
tweede.
Hans Hermans
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Sociale wetenschappen
Gornick, Vivian and Barbara K. Moran - Woman in sexist society. - Basic Books,
London, 1971, 515 pp., DM. 51,-.
Illich, Ivan D. - Celebration of awareness. - Calder and Boyars, London, 1971,
189 pp,. £ 2,25.
Jackson, George - Soledad brother. - Cape, London, 1971, 290 pp., £ 2,50.
Krysmanski, Hans Jürgen - Soziologie des Konflikts. - Rowohlt, Reinbek, 1971,
250 pp..
Maddison, Angus - Twee modellen van economische Groei. - (Aula), Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 208 pp., f 5,50, BF. 90.
Mead, Margaret and James Baldwin - A rap on race. - Michael Joseph, London,
1971, £ 2,20.
Moles, Abraham A. - Le kitsch, l'art du bonheur. - Mame, Paris, 1971, 248 pp.,
FF. 45,-.
Der Pornographie-Report. Untersuchungen der ‘Kommission für Obszönät und
Pornographie’ des amerikanischen Kongresses. - Rowohlt, Reinbek, 1971,
192 pp..
Rolshausen, Claus e.a. - Het monopoliekapitaal. - (Kritiese Biblioteek), Van
Gennep, Amsterdam, 1971, 140 pp., f 9,50.
Schon, Donald A. - Beyond the stable state. - Temple Smith, London, 1971,
256 pp., £ 2,50.
Steenbergen, Bart van - Hoe stellen wij ons de toekomst voor? - Katernen
2000, Wolters - Noordhoff, Groningen, 1971/6, 22 pp., f 2,50.
Storry, Richard - Japan. - (Prisma), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 272
pp., f 3,50, BF.57.
Watson, M.M. - Regional Development Policy and Administration in Italy. Longman Group, London, 1970, 110 pp., £ 1,25.

M.M. Watson
Regional Development Policy and Administration in Italy
(Monographs in politics), Longmans Group Ltd, London, 1970, 110 pp.,
£ 1,25.
In de meeste geïndustrialiseerde landen heeft men in mindere of meerdere mate
te kampen met het probleem van de regionale dispariteit in de nationaal-economische
ontwikkeling. Geleidelijk aan is men na 1945 tot de ontdekking gekomen, dat een
regionale politiek geïntegreerd moet worden in het geheel van de
nationaal-economische politiek. In Italië (evenals overigens in Frankrijk) heeft men
in de laatste 25 jaar bijzonder veel ervaring opgedaan met betrekking tot de regionale
planning. Vandaar dat deze landen in dit opzicht nog al eens onderwerp van studie
zijn.
Watson heeft de regionale planning in Italië van één bepaalde zijde bekeken. In
zijn korte studie worden vooral de organisatorische (bestuurlijke) aspecten belicht.
De titel van het boekje is daarom enigszins misleidend want een kritische studie
van de regionale ontwikkelingspolitiek is het eigenlijk niet geworden. Daarvoor kan
men beter het recent verschenen boek van K. Allen en M.C. Maclennan, Regional
problems and policies in Italy and France, London, 1970, raadplegen. In het werk
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van Watson komt de achtergrond van de aanpak van de problemen in de
Mezzogiorno onvoldoende uit de verf en ook de regioconceptie ten aanzien van de
autonome gebieden is voor de schrijver geen aanleiding kritische notities te plaatsen,
terwijl dat toch echt wel mogelijk is. Weinig informatie ook over de negatieve en
positieve effecten van de groeipolenstrategie van de Italiaanse regering. Tenslotte
moet gesteld worden, dat met name het laatste hoofdstuk (case-study van Sardinië)
teveel een opsomming is van wat in de regionale planning voor de periode 1965-69
voor dit eiland was voorzien. Aan een evaluatie komt de auteur nauwelijks toe.
Conclusie: een matig en gezien de titel wat eenzijdig overzicht.
A.G.J. Dietvorst

W.D. Borrie
The Growth and Control of World Population
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 340 pp., £ 3,-.
Dat voornamelijk door de vooruitgang van de medische wetenschap en de daaruit
voortgevloeide daling van het sterftecijfer vooral onder de kinderen de
wereldbevolking zodanig is toegenomen dat men in deze eeuw van een
bevolkingsexplosie mag spreken, is een bekend feit. Dat deze explosie zorg baart,
omdat de wereld niet voldoende ruimte biedt en niet voldoende mogelijkheden om
een aldus maar steeds doorgroeiende bevolking in leven te houden, is eveneens
bekend. Uit die zorg groeit overal
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ter wereld het streven om dit probleem aan te pakken. Een streven, verschillend
gericht naar gelang de omstandigheden ter plaatse. Optimisten verwachten, dat het
beleid waarin dit streven zich manifesteert, tegen het einde van deze eeuw,
omstreeks het jaar 2000 dus, de bevolkingsgroei tot stilstand heeft gebracht. Dat
er dus tegen die tijd een zekere stabilisatie is bereikt.
Prof. Borrie, hoogleraar in Australië, onderzoekt in deze, rijk met cijfers en
grafieken doorspekte studie zowel het groeiverschijnsel zelf als de pogingen in de
verschillende gebieden ter wereld om het een halt toe te roepen. Een uiterst gedegen
studie, waarin hij duidelijk doet uitkomen hoezeer verschillend het probleem zich in
verschillende windstreken voordoet. Hij komt daarbij tot de conclusie, dat propaganda
voor geboortebeperking in de zin van regeling van het kindertal naar de eigen smaak
der ouders niet voldoende is, omdat is gebleken dat het natuurlijk verlangen van
ouders naar kinderen toch altijd nog een groei-element inhoudt. Hij schaart zich dan
ook niet onder de optimisten. Hij erkent wel dat het streven naar inperking van de
bevolkingsgroei tot aanzienlijke afremming zal leiden, hoewel deze op dit ogenblik
nog nergens zichtbaar is, maar dat het jaar 2000 het stabilisatiepunt zal vormen,
gelooft hij niet.
Als grondslag voor de kennis van dit probleem lijkt dit boek een onmisbaar bezit.
Hans Hermans

Dylis M. Hill
Participating in Local Affairs
Pelican Books, Harmondsworth, 1970, 237 pp..
Het publiek heeft, zo hoort men vrij algemeen, weinig interesse in de landelijke
politiek. Dit gebrek aan belangstelling wordt vaak verklaard door te wijzen op de
emotionele afstand tussen burger en politieke strijdpunten die de nationale politiek
bepalen. Hieruit zou men kunnen afleiden dat deze burger dan op z'n minst wel
belangstelling zou tonen voor de belangenconflicten en problemen uit zijn naaste
omgeving. Dit blijkt geen juiste stelling.
Toch is het zeer wel mogelijk de burger to betrekken bij de lokale politieke
problemen - mits zijn interesse op de juiste wijze gewekt wordt. Maar wanneer - zo
blijkt uit het onderzoek - de belangstelling van de burger eenmaal aanwezig is, en
hij zich actief voor de problemen in zijn directe ‘politieke omgeving’ inzet, dan blijkt
zijn politieke macht gering. Ondanks zijn betrokkenheid en zijn enthousiasme is zijn
politieke invloed gering. Dit leidt tot veel frustraties en de mening: ‘ze doen maar’.
Ondanks dit vrij sombere beeld signaleert Hill nieuwe ontwikkelingen, zoals de
in aantal en activiteit toenemende lokale pressiegroepen, die wijzen op een
doorbreking van het bovengeschetste patroon.
F. Nieuwenhof

D.J. Male
Russian Peasant organisation before collectivisation
A study of Commune & Gathering 1925-1930
Cambridge University Press, London, 1971, 253 pp., £4.
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De collectivisatiepolitiek van J.W. Stalin is een duistere en bloedig-onmenselijke
fase in de recente geschiedenis van de USSR.
Om inzicht te kunnen krijgen in de reacties van de boeren op deze politiek en
haar gevolgen, is een beeld van het boerenbestaan vóór deze tragische sociale
omwenteling beslist noodzakelijk. Male tracht een beschrijving te geven van de
boeren-samenleving tussen 1925 en 1930, waarbij hij in het kort aandacht besteedt
aan de ingrijpende veranderingen sinds 1861 - de afschaffing van de lijfeigenschap.
Bij het onderzoek naar de sociale en politieke functies van de MIR (of de Obschina
- de locale, praktisch universeel in Rusland bestaande vorm van boerensamenleving)
stuit Male op twee belangrijke problemen: 1) veel materiaal was verzameld door
ambtenaren van centrale instanties, die hoegenaamd geen bindingen hadden met
het platteland - direct bronnenmateriaal bleek mede doordat de boeren ongeletterd
waren, uiteraard niet voorhanden en 2) er bleek weinig wetenschappelijk onderzoek
te bestaan aar de functies van de MIR. Dit laatste zal ook zeker beïnvloed zijn
doordat het sociaal-historische onderzoek in de USSR meer ideologisch gebonden
is aan die vormen van sociale organisatie die preluderen op de Kolchoz. Dit lijkt een
onzinnige stelling, maar men dient zich in dit verband te herinneren dat de MIR een
geliefde ideologische proeftuin was voor de Sociaal-Revolutionairen.
Het blijft vooralsnog - ook na lezing van
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Male's belangrijke boek - een vraag, waarom zo verwante sociale organisatievormen
als de MIR zich zo moeilijk bleken te verdragen met Kolchozen en andere vormen
van collectieve produktie.
Volgens Male kan een mogelijke verklaring gevonden worden in het doorbreken
van bestaande gezins- en familiepatronen en het dwangmatige karakter van de
collectivisatie. Blijft toch de vraag waarom de ‘vrijwillige Kolchozen’ tussen 1925 en
1930 zo weinig aantrekkingskracht uitoefenden op de Russische boer van na de
oktoberrevolutie.
F. Nieuwenhof.

Daniel Lerner and Morton Gorden Euratlantica
Changing Perspectives of the European Elites
M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts, 1969, 447 pp., 117/-.
Hoe denkt ‘men’ in Europa over de grote problemen van Europese en Atlantische
samenwerking? De blah-blah-jongens van de televisie draaien voor het antwoord
op zo'n vraag hun hand niet om. Zij gaan met hun microfoon en hun camera de
straat op, stellen Jan en alleman een zogenaamd simpele vraag en hoepla dezelfde
avond weten alle kijkers hoezeer de gewone man het met de televisie-jongens eens
is en hoe belachelijk degenen zijn die er anders over denken. Dit waardeloos en
venijnig geklungel noemen zij dan ‘opiniepeiling’.
Dat het ook anders kan, tonen de beide auteurs van dit boek.
Met een team van vakmensen hebben zij op hún manier een vaktechnisch alleszins
verantwoord onderzoek ingesteld naar de opvattingen, niet van Jan met de pet,
maar van mensen uit de leidende kringen in drie Europese landen: in Frankrijk,
Engeland en Duitsland. Dat onderzoek steunde op lange gesprekken, degelijk
voorbereid en diep op de materie ingaand. Het strekte zich uit over tien jaren: de
jaren van 1955 tot 1965. Iedere twee jaren werd in alle drie de landen een nieuwe
ronde gemaakt, zo mogelijk steeds met dezelfde mensen. En als men dan bedenkt,
dat bijvoorbeeld de eerste ronde in Frankrijk alleen reeds 1500 gesprekken omvatte,
sommige van vele uren en dat daarbij betrokken waren rond 500 topfiguren uit de
zakenwereld, 300 leidende intellectuelen, 300 politieke leiders en 100 hooggeplaatste
ambtenaren, dan kan men zich een beeld vormen van de hoeveelheid materiaal
die in dit onderzoek bijeen werd gebracht niet alleen bij wijze van dwarsdoorsnede
van de elite-opinie op één gegeven moment, maar vooral over de groei van deze
opinie in de loop van een decennium, dat juist in de ontwikkeling van de Europese
en Atlantische samenwerking grote en belangrijke verschuivingen vertoonde.
Dit materiaal werd in dit boek verwerkt in een aantal overzichtelijke tabellen, alle
uitvoerig toegelicht. Tabellen en toelichtingen die ten volle de nauwgezette
bestudering waard zijn, omdat er duidelijk uit blijkt hoe mét de veranderingen in de
wereldsituatie ook de inzichten van de leidende intelligentsia zich wijzigen. En nog
interessanter omdat er óók uit naar voren komt hoe die laatste wijzigingen weer
verschillen van land tot land. - De ondervraagden in alle drie de landen gaan
bijvoorbeeld nagenoeg eensgezind dezelfde richting uit wanneer zij toenemende
twijfels uiten aan de mogelijkheid van een algemeen ontwapeningsverdrag. In de
beoordeling echter van de verhouding Oost - West in de wereld lopen de meningen
van ‘hard’ tot ‘zacht’ per land sterk uiteen. Verschillend zijn ook de meningen over
de waarschijnlijkheid van een derde wereldoorlog; de Fransen geloven veel meer
dat zo'n oorlog bij toeval zal uitbreken; de Britten zijn veel meer bevreesd voor
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uitbreiding van een lokaal conflict. Interessant zijn hier en daar ook de verschuivingen
binnen de ondervraagden van één land. Op de vraag bijvoorbeeld welke binding
aan een grotere, internationale gemeenschap zij voor Engeland het belangrijkst
achtten, antwoordde in 1959 nog 33% van de ondervraagden: het Britse Gemenebest
en slechts 7% de Europese Gemeenschap. In 1965 beliepen deze percentages
respectievelijk 10 en 27. In Frankrijk nam het aantal der ondervraagden dat de
Europese Gemeenschap als voor hun land de belangrijkste beschouwde, in vijf
jaren, van 1961 tot 1965, toe van 31 tot 58%. Uitvoerig gaan de geboden tabellen
ook in op de verschillen tussen de opvattingen der verschillend georiënteerde
politieke groeperingen in de drie onderzochte landen. Duidelijk blijkt daaruit
verwantschap tussen het linkse en het rechtse denken over de toekomst en de
veiligheid in de wereld.
Al met al een uiterst interessante en belangrijke studie, waarvan men mocht
wensen dat zij velen onder ogen kwam die voor onze buitenlandse politiek
verantwoordelijkheid dragen.
Hans Hermans
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Glorieux, Etienne - Dieptedimensie in de geneeskunde. - Orion, Brugge, 1971,
109 pp., BF.90.
Herder, Johann Gottfried - Brief e zur Beförderung der Humanität I und II. Aufbau Verlag, Berlin / Weimar, 1970, 759 u. 784 pp., beide delen samen M.
39.
Lefebvre, Henri - Audelà du structuralisme. - Anthropos, Paris, 1971, 419 pp..

Wolfgang Giloi
Simulation und Analyse stochastischer Vorgänge
R. Oldenbourg, München und Wien, 1970, 240 pp., DM. 48,-.
Processen die zich in de tijd volgens een bepaalde waarschijnlijkheid voordoen,
noemt men stochastische processen. Van veel belang zijn ze onder andere voor
de informatie-theorie. Het gaat er nu om, deze processen en systemen langs de
weg van simulatie op te wekken en te analyseren. De schrijver gaat daarmee vrij
ver. Bepalend is echter dat al zijn onderzoekingen liggen op het gebied van de
informatieleer zodat men zijn vondsten niet zonder meer op andere gebieden mag
toepassen.
C.J. Boschheurne

Anna Teresa Tymieniecka, ed.
Analecta Husserliana I
D. Reidel, Dordrecht, 1971, 208 pp., f 50,-.
Dit jaarboek is bedoeld als een soort opvolger van het ‘Jahrbuch für Philosophie
und phänomenologische Forschung’. Er staan een aantal artikelen in die de
hoofdpunten van deze filosofische richting nader toelichten. Wijlen Roman Ingarden
droeg nog een artikel bij dat feitelijk kan worden beschouwd als een algemene
inleiding op de huidige stand van de fenomenologie. Wie deze denker gekend heeft,
hoort bij het lezen zijn bekende charmante wijze van voordracht die zoveel bijdroeg
tot verduidelijking van zijn standpunten.
Veel van de bijdragen in dit werk houden zich bezig met de lichamelijkheid van
de mens. In sommige daarvan zien we ook duidelijk het gevaar dat deze richting
bedreigt. C.A. van Peursen bijvoorbeeld houdt zich in zijn artikel onder andere bezig
met de consequenties van de modernste biochemische ontdekkingen. Deze bijdrage
onderscheidt zich verder door zijn verdraagzaamheid. Hij wijst voortdurend op de
overeenkomsten tussen het denken van Husserl en van Wittgenstein. Een
overeenkomst die overigens niet zo verwonderlijk is, indien men bedenkt dat beide
feitelijk het denken van von Brentano voortzetten. Nu deze beide richtingen in de
filosofie vooral in ons land de neiging hebben elkaar voortdurend te verketteren en
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zelfs van kwade trouw te beschuldigen, is het lezen van dit stuk een verademing.
Naast de artikelen in het januari- en maartnummer van het ‘Deutsche Zeitschrift für
Philosophie’ van I.S. Narski en W. Heitsch kan dit stuk bijdragen tot een beter
onderling begrip van de filosofen. Aan de bijdrage van de redactrice zijn echter
dezelfde gevaren verbonden als aan het stuk van Van Peursen, misschien zelfs
nog in sterkere mate. Zij beroept zich voortdurend op de resultaten van de moderne
psychiatrie.
Het gevaar steekt hierin dat zij de resultaten van andere wetenschappen als
grondslag voor een filosofische houding accepteren. Daarbij mag men echter nooit
vergeten dat de resultaten van een wetenschap nooit anders dan voorlopig kunnen
zijn. Aanhangers van de leer van Bergson hebben indertijd ook hun denkbeelden
vaak gestoeld op gegevens van de biologie. Toen die niet juist bleken te zijn, storte
hun theorie ineen. Bijzonder gevaarlijk is daarbij om, zoals Tymieniecka doet, zich
te beroepen op medische gegevens, omdat immers het begrip ziekte of abnormaliteit
zelf ook in discussie staat.
De opvatting van enige van de schrijvers over de wezenlijke lichamelijkheid van de
mens is echter wel te aanvaarden. Maar waarom daarbij een beroep doen op
geestesziekte? Ook de drugs kunnen hier verhelderend werken. Men kan namelijk
het volgende stellen: aan een organisch en dus biochemisch geheel, een mens,
wordt een chemicalie toegevoegd! Hij wordt zich dan zijn omgeving op andere wijze
bewust. Welke bewustzijnsvorm is nu de juiste? Als
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men bedenkt dat datgene wat de mens zich bewust is, altijd een stoffelijk substraat
heeft en de mens dus wezenlijk van dezelfde aard is als dat wat hij zich bewust is,
wordt het probleem van de aard van dat bewustzijn pas volledig duidelijk. Het
overdenken van de bijdragen in dit jaarboek kan veel bijdragen tot de verduidelijking,
meer dan tot de oplossing van dit vraagstuk.
C.J. Boschheurne

Hannes Weikert
Begegnung mit Kunstwerken
R. Oldenbourg Verlag, München, 1971, 208 pp., DM. 24,80.
Een bijzonder goede beschrijving van didactische methoden op het gebied van de
kunstgeschiedenis en de kunsttheorie. Van allerlei werken wordt in detail getoond
hoe men deze soms in de vorm van vraag en antwoord kan verklaren. Het verklaren
is dan niet het opdringen van een mening over betekenis of bedoeling van het
kunstwerk, maar vooral een analyse van de betrokken werken. Door de ruime
illustratie is de methode telkens zeer precies te volgen. Het gevaar van boeken als
deze is dat sommige docenten niets anders zullen doen dan de behandelde
voorbeelden reproduceren zonder zelf de methode op nieuwe gevallen toe te passen.
C.J. Boschheurne

Ingeborg Heidemann
Der Begriff des Spieles
Walter de Gruyter, Berlin, 1968, 378 pp., DM. 48,-.
Schrijfster behandelt in hoofdzaak de ontwikkeling van het begrip ‘spel’ bij Heidegger
en Kant. Daarbij doet zich de moeilijkheid voor dat Kant geen onderzoek doet naar
de vraag of het woord ‘spel’ niet soms in bepaalde gevallen in overdrachtelijke zin
wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, als er sprake is van ‘het spel der golven’. Dit
overdrachtelijk gebruik is echter de basis van het door hem gebruikte begrip ‘reines
Spiel’. Heideggers spelbegrip is anderzijds te veel gebonden aan zijn opvatting van
esthetica. Op den duur verloopt de ontwikkeling er van ook, zoals steeds bij deze
schrijver, in een poging het niet begripsmatige te vangen in nieuwe woorden en
woordverbindingen. Aan het einde van het boek moet de schrijfster dan ook bijna
de helft van het gedrukte tussen aanhalingstekens plaatsen, blijkbaar in de hoop
dat wij wat daar dan staat wel zullen ‘verstaan’. Nu is het inderdaad juist dat een
voorbegripsmatige kennis aan alle kennis vooraf moet gaan, men moet zich echter
afvragen of dit betoog ons deze kennis geeft en of het niet de bedoeling is ons juist
meer dan dat te geven, hoewel men dat uit de titel niet op zou maken. Men mag
zich buitendien afvragen wat wij met deze twee schrijvers verder komen voor het
moderne begrip ‘spel’. Daar is om te beginnen Wittgensteins ‘taalspel’ en verder
simulatie-spel, dat zo'n grote invloed uitoefent in bedrijfsleven en politiek. Daarnaast
nog de vraag of een computer schaak kan ‘spelen’.
Voor een inzicht in het moderne begrip ‘spel’, zodat dat niet alleen begrepen maar
ook hanteerbaar wordt, zullen in de eerste plaats juist deze aspecten er van bekeken
moeten worden.
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C.J. Boschheurne

Jürgen Habermas
Philosophisch-politische Profile
Suhrkampverlag, Frankfurt/M., 1971, 254 pp., DM. 7,80.
Van deze bundel opstellen van Habermas is de inleiding, waarin hij een conclusie
trekt uit al dit eerdere werk, het belangrijkste: Whozu noch Philosophie? Het gaat
er daarbij om, welke betekenis deze wetenschap nog heeft in een tijd dat het
technocratische bewustzijn zich versterkt en het religieuse bewustzijn in verval is
geraakt. Deze vraag wordt bestudeerd tegen de achtergrond van de stand van deze
wetenschap in Duitsland. Daarbij stelt hij het navolgende vast. De leerstelsels in de
Duitse filosofie vertonen een merkwaardige continuïteit; vaak ziet men zelfs nu nog
dezelfde personen in het middelpunt der belangstelling staan als vijftig jaar terug;
daarbij heeft men zich vastgebeten in de historische verschijnselen van deze tijd
op een wijze die bijna in strijd is met de academische traditie. De filosofie is zo
geworden tot een kritiek van de empirisch inhoudsvolle wetenschappen en de
utopisch inhoudsvolle overleveringen.
De filosofieën die zich tot de directheid
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van het zijn wenden, en daar mee bedoelt hij vooral die van Heidegger, beschouwt
hij in dit verband als escapisme. In drie van de opgenomen artikelen wordt deze
denker trouwens bijzonder scherp aangevallen. Niet alleen de beruchte
rectoraatsrede wordt aangehaald, maar ook een in 1933 gehouden rede in het kader
van een nazi-verkiezingscampagne.
Een uitvoerige beschouwing wordt besteed aan het verschil in de filosofie voor
en na Hegel. Men moet bij het lezen daarvan wel voor ogen houden dat deze
verandering niet het gevolg is van de Hegeliaanse denkwijze maar van de veranderde
sociale omstandigheden. Dat geldt met name voor het feit dat men meer en meer
in de filosofie een soort van ersatz-religie gaat zien. De schrijver behandelt in dat
verband een aantal moderne systemen die men met even veel recht pseudo-filosofie
als pseudo-religie zou kunnen noemen. Hegeliaans gedacht zou dan de klok weer
helemaal teruggedraaid zijn. De meeste van de artikelen zelf zijn overigens duidelijk
overdenkingen van specifiek Duitse denkproblemen. In zeker opzicht is het een
bewijs van moed om een artikel te wijden aan de bijzondere rol van de joden, men
denke slechts aan Cohen, Buber, Rosenzweig, in de Duitse filosofie. Voor W.F.
Hermans mag het aardig zijn dat er ook een artikel is opgenomen waarin Wittgenstein
als modeverschijnsel wordt afgedaan.
C.J. Boschheurne

Karl Wolf und Paul Weingartner, Hrsg.
Ernst Mally
Logische Schriften
D. Reidel, Dordrecht, 1971, 348 pp., f 80,-.
Risto Hilpinen, ed.
Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings
D. Reidel, Dordrecht, 1971, 182 pp., f 45,-.
Het is een gelukkige inval geweest deze twee boeken gelijktijdig te publiceren. Mally
is de grondlegger van de deontische logica. In deze bundel is een aantal postume
geschriften van deze leerling van Meinong opgenomen, die door zijn overlijden
tijdens de oorlog niet bekend konden worden. Ze verhelderen de pogingen die deze
denker heeft gedaan om een logica van het ‘behoren’ op te bouwen.
De bundel van Hilpinen zal door ieder die zich voor logica interesseert met zeer
veel genoegen worden gelezen. Het is bijna een spannend boek. De logica van het
‘behoren’ leidt namelijk tot zeer bijzondere moeilijkheden. De voornaamste daarvan
is wel de vorm van de implicatie. Bij de normale implicatie vloeit uit een feit een
ander voort: indien p dan q. Hier echter ligt het anders. Uit een individuele handeling
volgt niet alleen een andere individuele handeling, maar behoort een andere
individuele handeling voort te vloeien. Van de ene, p, wordt dus alleen gezegd dat
ze aanwezig is, maar van de andere, q, wordt gezegd dat ze er hoort te zijn, dat ze
verboden is of dat ze toegelaten is. Er ontstaan dus implicaties met twee wezenlijk
verschillende componenten. Dit brengt mee dat, zoals met vallen en opstaan is
geleerd, de gewone bewerkingen die bij de implicatie anders kunnen worden
toegepast, hier geen plaats kunnen hebben.
Ondanks het vele dat al over dit onderwerp geschreven is, staan we hier nog echt
aan de wieg van een nieuwe tak van wetenschap.
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C.J. Boschheurne

Stephan Körner
Abstraction in Science and Morals
Cambridge University Press, London, 1971, 34 pp., 30 p..
Uitgaande van de commonsense-filosofie bekijkt de schrijver uitspraken over de
(natuur)wetenschappen en hoofdzakelijk over de moraal. Tegenover elkaar stelt hij
dan aanvankelijk de wetenschappelijke theorie en de gedragsregels. Hij komt tot
de conclusie dat het verschil niet zo groot is omdat de werkelijkheid aan beide
ontsnapt. Veel draagt dit werk niet bij tot de discussie over de verschillen en
overeenkomsten van de wetenschappen, ook al omdat de schrijver zijn eindresultaat
onrationalistisch noemt, wat dan volgens hem iets anders moet zijn als irrationeel.
In het eigen systeem van de schrijver is er inderdaad een verschil mogelijk, omdat
hij van mening schijnt te zijn dat we voor alle wetenschappen de twee-waardige
logica verwerpen kunnen.
C.J. Boschheurne
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Politiek
Carter, April - The political theory of anarchism. - Routledge and Kegan Paul,
London, 1971, 118 pp., £ 1,50.
Deutscher, Isaac - De weg van een revolutionair. - (Kritiese Bibliotheek), Van
Gennep, Amsterdam, 1971, 200 pp., f 10,90.
Ebert, Dr. Theodor - Geweldloze opstand. - Werkgroep 2000, Wolters Noordhoff, Groningen, 1971, 232 pp., f14,75.
Geweld. - Die Map 25, De Horstink, Amersfoort, 1971, 94 pp., f 5,50, BF. 85.
Lifton, Robert Jay - Grenzen. - Ambo, Bilthoven, 1971, 101 pp., f 8,90.
Politiek perspectief 1 - Centrum voor staatkundige vorming, Den Haag, 1971,
96 pp., f 20, - per jaar.

Dorothee Sölle und Fulbert Steffensky
Politisches Nachtgebet in Köln 2
Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, und Matthias-Grünewald-Verlag / Mainz,
1971, 241 pp., DM. 9,80.
Ook in de Bondsrepubliek Duitsland is de R.K. Kerk in beweging, vindt er een
heroriëntatie plaats op de positie die de Christen dient in te nemen in de samenleving.
Deze bezinning vindt waarschijnlijk haar oorzaak in de discrepantie tussen het
ideaal-typische waarden- en normenpatroon en de sociale realiteit, nog versterkt,
speciaal in de Bondsrepubliek, door de afhankelijkheid van de gelovigen van het
leergezag en de rol die de prelaten ‘im groszen und ganzen’ speelden ten tijde van
het Derde Rijk. In Keulen kwam sinds oktober 1968 een groep Rooms-Katholieken
bijeen, die het initiatief nam tot zgn. ‘Politische Nachtgebete’. De groep werd in dit
initiatief gesterkt door een bezoek van de Italiaanse geestelijke Don Mazzi uit Isolotto
bij Florence. Een verzoek van de groep aan de kerkelijke overheid steun te verlenen
bij deze bezinningsavonden-vanuit-het-Christendom-rond-een-politiek-actueel-thema
veroorzaakte irritatie bij de prelaten en een grotere coherentie binnen de groep,
bovendien verviel de behoefte aan leiding waardoor een grotere zelfwerkzaamheid
en creativiteit leidde tot nieuwe vormen van politiseren en groepsbeleving. Zo
ontstond de ‘Ökumene aus Christen und Nichtchristen’. Dat dergelijke revivals van
verontrust-christen-zijn met name in Duitsland nuttig, ja noodzakelijk zijn, zal wel
niemand willen bestrijden. Toch lijkt een combinatie van politiek stellingnemen en
religie slechts vanuit een soort nutscriterium aanvaardbaar. Dit criterium ligt daar
waar het in dit geval radicaal Christendom een bijdrage levert aan sociale vooruitgang
of waar, zoals in het geval van de Witte Paters en de Portugese koloniale overheid,
bewust gebroken werd met de gezag ondersteunende traditie van de R.K. Kerk.
Men dient zich in ieder geval te hoeden voor ‘wapenzegening’ vanuit welke vorm
van christendom ook!
F. Nieuwenhof

Leo Trotzky
De permanente of de verraden revolutie
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Een keuze uit het werk van Leo Trotzky
Samengesteld door Ernest Mandel. (Kritiese Bibliotheek), Van Gennep,
Amsterdam, 1971, 268 pp., f 12,90.
Mandel heeft een zeer lezenswaardige selectie gedaan uit het oeuvre van Trotzky.
Trotzky's geschriften hebben nog steeds grote waarde: niet alleen ideologische,
maar ook historische. Trotzky is als een der voornaamste revolutionaire leiders als
geen ander in staat geweest revolutionaire theorie en praktijk met elkaar te verbinden.
Daardoor vormen zijn geschriften het resultaat van de trial and error in revolutie en
politiek, zonder dat hij bij beschrijving en analyse verplicht is alles ten positieve te
(ver)draaien. Zo kan Trotzky over de opbouw van het Rode Leger schrijven: ‘De
politieke en organisatorische moeilijkheden waren onvoorstelbaar groot. De
psychologische ommekeer die de vernietiging van het oude leger en de stichting
van het nieuwe teweeg bracht, kostte onophoudelijk schermutselingen en interne
conflicten. In het oude leger waren gekozen soldatencommissies gevormd, het
commando was in feite afhankelijk van deze commissies. Deze ontwikkeling was
zeker niet van militair, maar van politiek-revolutionaire aard. Uit het oogpunt van
het leiden van de troepen in het gevecht en hun training, was de ontwikkeling
ontoelaatbaar, monsterlijk en moorddadig. - Deze maatregelen van politieke
organisatie waren juist en noodzakelijk wanneer men denkt aan de versnippe
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ring van het oude leger, maar zij schoten tekort, wanneer het erom ging een nieuw
leger te scheppen, dat bereid was te vechten’.
Gelijk bekend keerde het politieke getij zich tegen Trotzky. De revolutie haat haar
kinderen, Trotzky werd een verworpene van zijn proletarische klasse. Op de vlucht
voor Stalins geheime politie, werd hij gedwongen tot verzet tegen het mede door
hémzelf geconstrueerde autoritaire regime. Zo schreef hij over de nieuwe heersende
klasse in de Sovjet-Unie: ‘In de Sovjetsamenleving is zij (de bureaucratie) de enige
bevoorrechte en heersende maatschappelijke laag in de volle zin van het woord.
Niet minder belangrijk is een andere bijzonderheid. De bureaucratie heeft het
proletariaat politiek gesproken onteigend om de sociale veroveringen van het
proletariaat met haar eigen middelen te vernietigen. Maar alleen het feit al, dat zij
de macht aan zich trok in een land waar de belangrijkste produktiemiddelen aan de
Staat behoorden, schept tussen haar en de rijkdommen van het land volkomen
nieuwe verhoudingen. De produktiemiddelen behoren aan de Staat. De Staat
‘behoort’ in zekere zin aan de bureaucratie. Indien deze verhoudingen, die nog van
zeer recente datum zijn, zich zouden stabiliseren, in de wet zouden vastgelegd
worden, norm zouden worden zonder verzet of ondanks het verzet van het werkende
volk, dan zouden zij uiteindelijk leiden tot de volledige liquidatie van de veroveringen
van de proletarische revolutie’. Deze kritiek is nog steeds van toepassing op het
huidige Sovjetrussische politieke en maatschappelijke stelsel. De communistische
partij van de Sovjet-Unie heeft mede door het toelaten van dergelijke ontwikkelingen
haar eigen ideologisch graf gegraven en bovendien haar leidende positie verloren,
al heeft zij die in naam tenminste tot 1956 weten te behouden. Het is natuurlijk wat
zuur voor de heren, maar de recepten voor radicale sociale verandering in het belang
van de verdrukte klasse in een samenleving komen niet langer meer uit Moskou.
F. Nieuwenhof

Hans Jürgen Schulz, Hrsg.
Von Gandhi bis Câmara
Beispiele gewaltfreier Politik
Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1971, 189 pp., DM. 14,80.
De bundel bevat een aantal kritische essays over belangrijke pacifisten en critici
van het gebruik van geweld.
Van pacifisme is steeds een fascinering uitgegaan die niet uitsluitend verklaard
kan worden uit de redelijkheid van argumentatie of de aansprakelijkheid van het
ethische beginsel.
Angst voor destructie van eigen existentie, maar ook voor eigen agressie zijn
evenzeer aspecten van de gezochte verklaring. Bij de discussies over geweldloze
politiek (het oplossen van belangenconflicten zonder het gebruik van fysiek geweld)
wordt vaak vergeten, dat het pacifisme op zich prikkelt tot het gebruik van geweld
- zoals bij de burgerlijke ongehoorzaamheidsacties van M. Gandhi - de Satyagraha.
Vaak wordt dan ook nog de morele last voor het aanwenden van geweld uitsluitend
gelegd bij de gebruiker en staat de ‘uitlokker’ buiten ‘schot’.
Het is jammer dat aan deze problematiek weinig aandacht besteed wordt.
F. Nieuwenhof
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Wilhelm G. Grewe
Spiel der Kräfte in der Weltpolitik
Theorie und Praxis der internationalen Beziehungen
Econ Verlag, Düsseldorf/Wien, 1970, 688 pp., DM. 48,-.
Wilhelm Grewe heeft een omvangrijk boek gepubliceerd. Weliswaar is de auteur
voorzichtig en wil hij ‘nicht mit dem Anspruch einer voll angeführten
wissenschaftlichen Theorie der internationalen Beziehungen auftreten’. Toch heeft
hij zich voorgenomen de ‘Funktiongesetze des internationalen Kräftespiels’ te
onderzoeken.
Zijn theorie van de internationale politiek is een bedenkelijke combinatie van het
machiavellisme, de traditionele ‘Machtschule’ van Hans J. Morgenthau en het
formalistische volkenrecht. Reeds Grewes terminologie is onthullend. De
internationale betrekkingen worden als krachtenspel geïnterpreteerd, gevolgd door
het onderzoeken van de spelers, het speelveld, de spelregels en zet en tegenzet.
Grewe pleit voor het principe van rechtsgelijkheid van de verschillende landen
als het elementaire princiep dat de gemeenschap der staten regelt. Hij onderscheidt
in zijn boek vier categorieën van staten: supermogendheden, grootmachten van het
tweede plan, middelstaten en kleine landen. In het hoofdstuk over de verhouding
tussen rijke en arme landen geeft de auteur toe
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dat de kloof tussen industriële en ontwikkelingslanden steeds groter wordt. Hij meent
te mogen veronderstellen dat de revolutionaire druk uit de derde wereld ten gevolge
van de toenemende verarming en ‘Verschuldung’ zal moeten stijgen. Niettemin
gelooft hij niet dat binnen afzienbare tijd het Noord-Zuid conflict het dominerende
Oost-West conflict zal verdringen, omdat de macht nu eenmaal bij de rijken ligt.
Vervolgens is naar de mening van Grewe het bezit van kernwapens niet slechts
voor de status als grootmacht onontbeerlijk, maar ook voor de
wetenschappelijk-technologische ontwikkeling van de geïndustrialiseerde staten.
Wat Grewe tenslotte in het hoofdstuk ‘Ideologie und Machtpolitik’ over de periode
van de koude oorlog, het tijdperk van détente en de wereld van de jaren zeventig
schrijft, bevat oude wijsheden en waarheden, ‘die heute auszusprechen’ volgens
de Neue Zürcher Zeitung van 20 juni 1971, ‘es fast schon etwas Mut braucht. Denn
da tummeln sich im Westen bereits allzu viele Apostel der Entspannung, die
Phantome für Realitäten nehmen, einseitige Vorleistungen als entgegenkommende
Gnade des Widersparts zu interpretieren geneigd sind und überhaupt ein Weltbild
so voller Illusionen sich zurechtgezimmert haben, dass ein Einhalt gebietenden
Mahnruf schon fast als Verstoss gegen die guten Sitten gebrandmarkt wird’.
L.L.S. Bartalits

Brian R. Hamnett
Politics and Trade in Southern Mexico 1750-1821
Cambridge University Press, Cambridge, 1971, 214 pp., £ 3,80.
Na de vernietiging van het Azteekse Rijk door de benden van Cortez tussen 1519
en 1521 maakten de conquistadores, ondersteund door de Dominicaner en
Franciscaner orden, een begin met de opbouw van het nieuw veroverde gebied.
Het centrum van het Azteekse Rijk in het dal van Mexico met de hoofdstad
Tenochtitlan-Tatloco (het latere Mexico-City) werd van haar economische basis
ontdaan doordat de Spanjaarden het water van de meren aftapten en de bossen
rondom omhakten ten dienste van de huizenbouw en de produktie van houtskool.
Erosie van de bodem en dalende opbrengsten van de grond leidden tot een
verslechtering van de gezondheidstoestand van de bevolking, die gedecimeerd
werd door epidemieën. Tussen ± 1520 en ± 1570 daalde de indiaanse bevolking
volgens voorzichtige schattingen van 1500.000 inwoners tot ongeveer 325.000 in
de vallei van Mexico.
Door dalende opbrengst van de grond en de afwezigheid van mijnen werd dit
gebied economisch minder interessant voor de kolonisatoren en verschoof het
zwaartepunt naar de vruchtbare vallei van Oaxaca waar de Azteekse stad Huaxyacac
het centrum van het Spaanse bestuur werd. Na een periode van theocratisch bestuur
door de Dominikaner orde kwam het gebied stevig in handen van de Spaanse
bestuursambtenaren, de Alcaldes Mayores.
Tot ver in de 18e eeuw was het gebied van internationaal belang door de aldaar
geproduceerde uit insecten verkregen paarse verfstof en de katoenindustrie. Omdat
het Spaanse bestuur geen fondsen had of wilde uittrekken voor de bekostiging van
het koloniale ambtenarenapparaat werden de salarissen verkregen uit tribuut van
de indianen. De afschaffing van dit tot veel misbruiken leidende instituut gaf
aanleiding tot het ontstaan van illegale handelspraktijken, waardoor het officiële
Spaanse handelsmonopolie doorbroken werd.
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De invoering van vrijhandelsbepalingen door de Spaanse overheid tussen 1778
en 1795 leidden tot het ontstaan van een locale bourgeoisie, die niet langer
afhankelijk was van de jurisdictie van de Spaanse autoriteiten. Daardoor ontstond
een splitsing tussen de Penisulares (de geëmigreerde Spanjaarden) en de Creolos
(afstammelingen van Spaanse emigranten), die belangrijk is voor het ontstaan van
autonomie-gevoelens bij de tweede groep in Mexico.
De politieke spanningen onder het Spaanse koloniale bewind werden zichtbaar
na de val van de Spaanse monarchie door het optreden van de Napoleontische
legers in Spanje. Door het wegvallen van de legitieme autoriteit in de vorm van het
Spaanse koninklijke gezag werd aan het bestuur van de onderkoning in Mexico City
het gezagsfundament onttrokken.
De gebeurtenissen tijdens deze politieke crisis van 1808-1821 worden gedetailleerd
weergegeven in deze studie. Het belang van deze periode in de geschiedenis van
Mexico ligt in het feit dat in deze tijd de basis werd gelegd voor zowel het
nationalisme als het locaal patriotisme in geheel Latijns Amerika.
F. Nieuwenhof
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Geschiedenis
Shetter, William Z. - The Pillars of Society. Martinus Nijhoff, Den Haag, 1971,
193 pp., f 14,40.
Spits, Dr. F.C. - De metamorfose van de oorlog in de 18e en 19e eeuw. - Van
Gorcum & Comp., Assen, 1971, 230 pp.
Steinert, Marlis G. - Les derniers jours du Ille Reich. - Casterman, Tournai,
1971, 283 pp., BF.250.
Wiesel, Elie - One Generation After. - Weidenfeld & Nicolson, London, 1971,
198 pp., £ 2.

Hanns-Hubert Hofmann, Hrsg.
Die Entstehung des modernen Souveränen Staat es
Kiepenheuer und Witsch, Köln / Berlin, 1967, 496 pp., DM. 26,-.
Steeds is het ontstaan van de staat het onderwerp van veel bespiegelingen en
speculatie geweest. De staat als instelling en organisatie wordt in voorliggende
bundel in een reeks artikelen in haar ontstaan geanalyseerd aan de hand van de
wordingsgeschiedenis van de Duitse nationale staat - in laatste instantie de Bonds
Republiek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek. Deze beperking is
begrijpelijk en misschien wel wenselijk, gezien de enorme omvang van het
onderwerp, het is jammer omdat het verschijnsel ‘moderne soevereine staat’ zo
uitsluitend gebonden lijkt aan Europa. Bovendien belooft de titel zo wel meer dan
de inhoud biedt.
Sinds Hobbes werd het begrip soevereiniteit los gezien van de vroegere
theologische banden, soevereiniteit werd synoniem voor rationeel toegepaste, maar
ook noodzakelijke staatsmacht, want in de ogen van Hobbes was de mens de mens
een wolf en een ordeningsinstantie met uitgebreide volmachten leek de enig zinvolle
oplossing voor deze droeve vaststelling.
Ook Machiavelli verbrak de banden tussen soevereiniteit en recht en moraal.
Daardoor was de staat niet langer de universitas christiana, maar de moreel
niet-gebonden machtsmachine.
In de 17e en 18e eeuw deed het absolutisme zijn intrede, machtsuitoefening door
de heerser was een zaak van raison d'état, waarbij de heerser de staat
verpersoonlijkte. Met de absolute monarchie ontstond ook de centralistische
eenheidsstaat; het dictatoriale - militaristische karakter hiervan schiep de noodzaak
van een goed functionerende bureaucratie - aanvankelijk gerecruteerd uit de adel.
Met het verdwijnen van het absolutisme verdween ook de regering van de enkeling,
die Rijk, Staat en Samenleving in zijn persoon kon bundelen. Jammer dat de
samensteller hierbij het fenomeen van het Duizendjarige Rijk en zijn despoot Adolf
Hitler als ‘uitzondering op deze regel’ heeft vergeten.
Maar goed, in de Nieuwe Tijd, zo ongeveer begin 19e eeuw, wordt soevereiniteit
een anoniem en onpersoonlijk abstractum, verbonden met het begrip ‘staat’.
De Franse revolutie brengt voor het eerst samenleving en staat tot elkaar middels
de leer van de volkssoevereiniteit, waarin de staatsmacht in laatste instantie
verankerd wordt in het volk.
Tijdens en na de Restauratie wordt ‘volkssoevereiniteit’ tot ‘élite soevereiniteit’ eerst de adel en later de bourgeoisie eisen hun aandeel in de staat op. Het zijn Marx
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en Lenin geweest die hebben gewezen op de sociale dimensies van de staat en de
staat brandmerkten, maar ook accepteerden, als instrument van klasseheerschappij.
Hiermee herkreeg de staat eigenlijk weer een sociaal-ethische dimensie.
F. Nieuwenhof

Charles de Gaulle
Mémoires d'espoir
Le renouveau 1958-1962
Plon, Paris, 1970, 314 pp..
De historische waarde van memoires hangt af van de mate waarin ze de historicus
in staat stellen het verleden beter te kennen, beter te begrijpen en beter te
beschrijven. Zullen deze memoires van de (tot dusver) meest opvallende Fransman
van deze eeuw de geschiedschrijving vooruit helpen? Niet met een volmondig ‘ja’
is deze vraag te beantwoorden.
De inhoud is gecomponeerd rondom een zevental thema's: les Institutions,
l'Outre-Mer, l'Algérie, l'Économie, l'Europe, le Monde, le Chef de l'État. Zeker, we
maken kennis met een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen, maar in een kader
dat ach
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teraf en terugblikkend is opgebouwd. Om beter te weten welke precies de rol is
geweest die De Gaulle heeft gespeeld, zal men moeten wachten totdat verslagen
toegankelijk worden van zittingen van het kabinet en andere besprekingen; zal men
ook moeten wachten tot memoires en dagboeken van medewerkers en tegenstanders
verschijnen. Ik zeg niet dat De Gaulle onbetrouwbaar is in deze memoires, maar
de gezichtshoek is te eigenaardig. Want niet Frankrijk en zijn meest recente
geschiedenis is het onderwerp van dit boek, maar de Gaulle zelf. Hij schrijft dan
ook op sommige plaatsen in de derde persoon over zichzelf. In de gebeeldhouwde
zinnen openbaart zich een man die bovenal gelooft in de speciale roeping die
Frankrijk heeft wegens geschiedenis en geografische ligging. Een man die gelooft
in dat Frankrijk een speciale roeping te hebben en er te staan in die lange lijn van
Merovingen, Karolingen, Capetingen, Bonapartes (aan wie hij in de Franse tekst de
- koninklijke - meervouds ‘s’ onthoudt;), de Derde Republiek. Het volk zelf heeft hem
het legitieme gezag gegeven, ‘Grâce à quoi, j'ai pu conduire le pays jusqu'à son
salut’ (p. 8). Over tal van zaken zet hij zijn filosofie, zijn politiek, zijn beleid, zijn visies
uiteen. Een nauwkeurige vergelijking met zijn redevoeringen en - voor zover
aanwezig - verslagen van beraadslagingen zullen ons pas duidelijk maken of al
deze visies er vanaf den beginne waren of pas achteraf in de feitelijke ontwikkeling
gelegd. Maar van één visie moeten we waarschijnlijk zeggen dat die er inderdaad
steeds geweest is: ‘Sur la pente que gravit la France, ma mission est toujours de
la guider vers le haut...’ (p. 314). Een heel andere vraag is natuurlijk of er dergelijke
soort zendingen bestaan in de geschiedenis, of het aan bepaalde personen gegeven
is daadwerkelijk de geschiedenis te beïnvloeden; maar deze vraag beantwoorden
zou mij voeren buiten het kader van een recensie.
Marcel Chappin

D.S. Chambers
The Imperial Age of Venice Thames and Hudson, London, 1970, 216 pp.,
131 afb., BF. 155.
‘Venetië redden’ is de titel van een recente uitgave. Wat Venetië was en hoe het is
ontstaan in zijn imperialistische glorietijd van 1380 tot 1580, beschrijft D.S. Chambers
van het Warburg Institute in een vlot geschreven en rijk geïllustreerd overzicht van
de Venetiaanse beschaving. Het belang van dit overzicht is des te groter daar niet
alleen Venetië met de ondergang bedreigd is, maar al onze historische steden. Voor
wie met de problematiek van de stedelijke structuur begaan is, biedt een contact
met een concrete geschiedenis bijzonder veel aanknopingspunten.
S. Heester

F. Graus e.a.
Eastern and Western Europe in the Middle Ages
Thames and Hudson, London, 1970, 216 pp., 132 afb., BF. 155.
Dit belangwekkende boek in de serie Library of European Civilization is een scherpe
afrekening met een aantal cliché's in de Europese geschiedschrijving, inzonderheid
dat van de Germaans-Slavische incompatibiliteit, die niet op objectieve historische
gronden zijn gefundeerd. Na een algemene situering van het probleem van de
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historische oost-west relaties door de ‘editor’ van de serie, G. Barraclough,
behandelen diverse auteurs de politieke, religieuze, economische en culturele
aspecten van de betrekkingen tussen Oost- en West-Europa gedurende de
middeleeuwen.
S. Heester

David Wilson
The Vikings and their Origins
Thames and Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1970, 144 pp., 110
ill., BF. 110.
De Vikings zijn vrijwel uitsluitend bekend als het schrikbeeld van Europa op het
einde van het eerste millennium. Van het land waar ze vandaan kwamen en de
beschaving die er heerste komt in de geschiedschrijving maar weinig over. D.M.
Wilson's interesse gaat in de eerste plaats uit naar de ‘oorsprong’ van de Vikings,
het land van waaruit ze voor hun ‘strooptochten’ (Van Dale) opereerden. Zijn
enthousiasme voor de vitaliteit van de Noormannen kan de auteur nauwelijks
verhelen. De Europese beschaving werd er helemaal niet door verarmd, wel
integendeel. In het beschaafde christelijke Europa was er voor hen echter geen
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plaats meer. Het boek is rijk geïllustreerd.
S. Heester

Wilfrid Blunt
The Dream King
Ludwig II of Bavaria
Hamish Hamilton, London, 1970, 264 pp., geïll., 75/-.
De titel geeft het al te kennen: het gaat hier om een mooi, triestig historisch sprookje
voor volwassenen. Het boek zelf, vol mooie foto's, in een soort ‘kerstverpakking’,
onderstreept dit nog eens. De tekst is bijzonder puntig, met enorm veel zin voor
nuances in de psychologische tekening van de figuur van Ludwig II en zijn entourage,
en met een geraffineerd kritisch aanvoelen van de bijzondere germaanse sfeer.
Niet enkel een prentenboek dus.
E. De Kuyper

H. Paul, Varley, Ivan Morris and Nobuko Morris
The Samurai
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 135 pp., £ 1.50.
De auteurs beschrijven opkomst en ondergang van de krijgsliedenklasse der
Samoerai's in Japan.
Het woord samoerai stamt van het Japanse werkwoord saboeraoe, dat ‘dienen’
betekent. Aanvankelijk werd met samoerai de huisbediende van de heer bedoeld,
later kreeg het woord de uitsluitende betekenis van krijger.
In het boek geven de schrijvers een genese van het moderne Japanse militaire
ethos. Zij plaatsen dit binnen de historische traditie van de Samoeraiklasse, die een
aanvang neemt bij de negende eeuw van de Westeuropese jaartelling. Na de zesde
eeuw was Japan in toenemende mate onder de invloed gekomen van China - het
schrift, de kunst, de religie (Boeddhisme en Confucianisme) en de Chinese
bureaucratie werden in Japan overgenomen. Dit acculturatieproces is ongeveer in
de 9e eeuw voltooid. Vanaf dat moment begint de Heian-periode in de Japanse
geschiedenis, die ongeveer duurt van 794 tot 1185.
Het culturele, politieke en bestuurlijke centrum van Japan in die tijd ligt bij het
keizerlijke hof in Heian of Kyoto. In theorie bezit de keizer de absolute macht, die
gefundeerd wordt in de afstammingsmythe volgens welke de keizer de directe
afstammeling is van de Sintho hoofdgod, de zon. De reden voor het lange
voortbestaan van de keizersfiguur in de Japanse samenleving vinden de schrijvers
in zijn legitimatiefunctie van het gezag. De keizerlijke troon legitimeert de
machtspositie binnen de Japanse politieke structuur.
Ten tijde van de Heian periode dalen de inkomsten van het keizerlijke
bestuurscentrum doordat steeds meer gebieden in privé eigendom overgaan. Het
hof reageert hierop door een groot aantal bestuurlijke bevoegdheden af te stoten
naar de locale machtscentra. Het militaire initiatief wordt hierdoor verplaatst van
Kyoto naar de provincies. Dit proces geeft aanleiding tot de opkomst van de locale
krijgersklasse gedurende de 10e en 11e eeuw. Maar ook binnen het bestuurscentrum
komt geleidelijk een verschuiving van bevoegdheden tot stand: de keizerlijke macht
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wordt symbolisch, regenten in de functie van Sjogoen worden de eigenlijke
machthebbers.
De verdeling van de keizerlijke gronden geeft voedsel aan veel conflicten, die
uitgevochten worden door de Samoerai klasse. De Samoerai blijkt in veel opzichten
vergelijkbaar met de Westeuropese ridderfiguur. Toch blijken de culturele verschillen
zeer groot: de schrijvers wijzen hierbij speciaal op de ‘eer in het gevecht’ en de
daarmede verbonden houding van de Samoerai t.o.v. gevangenschap. Was
‘ridderlijke behandeling’ in gevangenschap een ideaal-typisch voorstelling gebonden
aan de normen en waarden van de Westeuropese ridder, voor de Samoerai was
dit ondenkbaar. Hij maakte door middel van seppoekoe (in Europa bekend onder
de meer vulgaire benaming harakiri) een einde aan zijn leven.
In de Tokoegawa periode (1600-1867), toen er van lokale conflicten nauwelijks
meer sprake was, werd seppoekoe een in hoge mate geritualiseerde zelfmoorddaad,
die op adembenemende wijze beschreven werd door A.B. Mitford. Hij was als
secretaris van het Engelse consulaat in Japan getuige van zo'n zelfmoord in 1868.
In het boek is een deel van zijn verslag opgenomen.
De ‘Samoerai’ is een goede monografie, vooral omdat de schrijvers naast een
heldere analyse van het Japanse politieke leven de lezers voortdurend confronteren
met een zeer leesbare selectie fragmenten en vertellingen uit een weinig bekend
doch uiterst boeiend verleden.
F. Ph. Nieuwenhof
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Theologie
Moltman, Jürgen - Mensch. - Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1971, 175 pp.,
DM. 14,80.
Westermann, Claus - Schöpfung. - Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1971, 175
pp., DM. 14,80.

Dr. M.J. Mulder
Het meisje van Sodom
Kok, Kampen, 1970, 38 pp., f 2,95.
Wanneer U in uw Bijbel Genesis 18: 20 en 21 opzoekt, dan zult U daar niets vinden
over een meisje, Pelethit genaamd. Wél zal het U opvallen dat deze beide verzen
nogal duister zijn. Deze twee moeilijke verzen zijn voor Dr. Mulder aanleiding geweest
om in zijn inaugurale rede dit stukje tekst te gaan behandelen.
Zoals bekend kwam de gemeente van Israël voor haar eredienst bijeen in de
synagoge, waar uit de Schriften werd voorgelezen. Voor de vele Joden echter die
verspreid in de landen langs de Middellandse Zee woonden, was het Hebreeuws
hun moedertaal niet meer: zij spraken Aramees (de taal die ook Jezus gesproken
zou hebben). Zo is de gewoonte gegroeid om in de synagoge ná de lezing uit de
Hebreeuwse Bijbel, in het Aramees deze lezing na te vertellen. Aldus is het
begrijpelijk dat er na verloop van enkele eeuwen verschillende Aramese
vertel-tradities (Targoems) in omloop zijn (sommige vertalen héél letterlijk, andere
maken van de vertaling een soort preekje). Dr. Mulder gaat in dit boekje al deze
Targoems na. Hij vindt diverse interessante vertellingen van Genesis 18; 20 en 21,
die handelen over een meisje dat aan arme reizigers die in Sodom aankomen, brood
(verborgen in haar waterkruik) uitdeelt. Als dit bekend wordt, moet zij sterven. Aan
het eind van zijn betoog (p. 33) geeft Mulder aan, wat de zin is van dit soort
onderzoek: de Hebreeuwse bijbeltekst zo nauwkeurig mogelijk proberen te verstaan.
P. Beentjes

Dr. D. Deden
De Profeet Amos
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1971, 45 pp..
Bij gelegenheid van haar tweede lustrum heeft de Katholieke Bijbelstichting een
uitgave verzorgd van het boek Amos. De eerste pagina's worden opgeluisterd met
een Ten Geleide van ex-minister Veringa, hetgeen mij in het kader van dit boekje
niet duidelijk is.
De profeet Amos geldt over het algemeen als een man met een ‘onverbiddelijk
protest, voorloper van de revolutie die niet te keren is, man van de scherpe
tegenstelling’ (p. 13). In een deskundige - voor sommigen wellicht moeilijke inleiding
- schetst Dr. N. Tromp de tijd en de wereld waarin Amos leefde, de thema's van zijn
profetische prediking. Het is bijzonder verheugend dat de inleider rake woorden
wijdt aan wat profetie is. Profetie is: een kritisch geluid laten horen over het heden;
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profeteren is niet: in het koffiedik kijken, maar profeet-zijn heeft een functie voor het
heden: ‘als het zo doorgaat, is het lot van dit land bezegeld’ (p. 13).
Amos is de profeet die keer op keer laat klinken: geloof in Jahweh alléén is niet
voldoende; godsdienst is geen vrijplaats, geen asiel waar je niets kan overkomen.
Op deze wijze laat Amos ons duidelijk horen dat wij moeten werken aan het heden,
aan de toekomst. En op deze wijze is hij profeet: hij opent perspectieven.
De vertaling is afgedrukt als een gedicht en is daardoor bijzonder geschikt om
voor te lezen.
P. Beentjes

Dr. N. Poulssen
Esther
uit de grondtekst vertaald en uitgelegd
Romen en Zn, Roermond, 1971, 216 pp., f 17,50.
Het boek Esther verhaalt de verrassende opgang van een onbekend joods meisje
(Esther) aan het hof van koning Xerxes, waardoor zij in staat was de ondergang
van haar volk te voorkomen. Het hoofdgegeven van het boek is een jodenvervolging
die door (de inmiddels koningin geworden) Esther op intelligente wijze wordt
afgewend. Aldus zal het begrijpelijk zijn dat het boek Esther in de joodse traditie
een boek is kunnen worden voor velen, het is één van de dierbaarste bijbelboeken
die ze kennen; ze hebben er zelfs een feest aan gewijd: het Poerimfeest. In de
geschiedenis van Esther konden zij hun lot herkennen.
Of Ester de weerslag is van een historisch feit dan wel een legende, een sage of
sprookje, daarover zijn de geleerden het niet eens. Misschien is dat ook wel niet zo
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van belang: het boek blijkt zó goed geschreven dat het Joodse volk zich er in heeft
kunnen en durven herkennen, de eeuwen door.,
Dr. Poulssen verstrekt zeer uitvoerig commentaar bij elk vers van de tien
hoofdstukjes. Een gedegen werk, dat ook de Griekse en Latijns versies van het
boek Ester de plaats geeft die ze verdienen.
P. Beentjes

Josef Schoiswohl
Fortschritt in der Kirche
(Reihe X), Styria Verl., Graz, 1969, 48 pp., ÖS. 28,-, DM. 4,-.
Herbert Haag
Biblisches und naturwissenschaftliches Weltbild
(Reihe X), Styria Verl., Graz, 1971, 48 pp., ÖS. 28,-, DM.4,-.
Paul F. Pfister
Sendschreiben über den Zölibat (Reihe X), Styria Verl., Graz, 1971, 68
pp., ÖS. 28,-, DM. 4,-.
De nieuwe brochurenreeks ‘Reihe X’ belooft ‘actuele problemen open en hard aan
te pakken en het gesprek erover te intensiveren’. Deze eerste deeltjes lijken mij een
geslaagde poging daartoe. De vooruitstrevende bisschop J. Schoiswohl, die tot
veler verbazing in 1969 de leiding over zijn diocees Graz-Seckau in handen van
een opvolger gaf, geeft een optimistische opsomming van wat er na Vaticanum II
aan nieuwe initiatieven en experimenten losgekomen is. Hij begroet een en ander
met onverholen vreugde en tracht argumenten te formuleren voor zijn positieve
waardering. Het zou overigens de moeite waard zijn erachter te komen, hoe hij nu,
twee jaar later, over de ontwikkeling denkt!
De bekende Duitse exegeet H. Haag vergelijkt in een nuttige studie het bijbelse
wereldbeeld met dat van de Oude Schrift. Hinderlijk is alleen - in eerdere publikaties
van de laatste tijd is dit bij hem ook reeds aanwezig -, dat hij steeds maar
‘hedendaagse theologen’ in gebreke stelt (namen worden niet genoemd) om dan
tot besluit tot conclusies te komen die men in de gedachtengang van meergenoemde
‘theologen’ reeds een kleine tien jaar geleden uitgesproken vindt; met name, dat er
geen tegenspraak kan zijn tussen de resultaten der moderne natuurwetenschappen
en de boodschap van de Bijbel, omdat beide wereld en mensen vanuit een volkomen
verschillend gezichtspunt benaderen (vooral pp. 38-41; vergelijk echter Uw lijfblad
Streven, okt. 1963, p. 47!).
Tenslotte het interessante boekje van de voormalige oud-katholieke pastor P.F.
Pfister: de titel is wat misleidend; het werkje is een pleidooi voor ontkoppeling van
priesterschap en celibaat, in de vorm van een ‘Sendschreiben’ gericht tot Paus en
Bisschoppen, tot medepriesters en gelovigen. De argumenten die Pf. aanvoert zijn
de moeite van het overwegen overwaard, vooral omdat hij spreekt vanuit eigen
ervaring uit zijn oud-katholieke periode, toen dit probleem daar eveneens actueel
was en opgelost werd in een opheffing van de celibaatsverplichting. Deze drie
brochures zijn alle in goed verstaanbare en bevattelijke stijl geschreven. Een
voortreffelijke hulp bij groepsgesprekken, dunkt mij.
S. Trooster
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Karl J. Becker
Der priesterliche Dienst II
Wesen und Vollmachten des Priestertums nach dem Lehramt
(Quaestiones Disputatae), Herder, Freiburg, 1970, 178 pp., DM. 19,50.
Het grootste deel van deze studie bevat een zorgvuldige analyse en verklaring van
de belangrijkste kerkelijke documenten over wezen en volmachten van het
priesterschap; vooral de uitspraken van de algemene Concilies van Lateranen IV,
Konstanz, Basel, Florence, Trente en Vaticanum II. Als zodanig een kostbare bron
van informatie. De conclusie uit deze nauwgezette lezing stelt echter teleur: schr.
meent te moeten volhouden dat volmacht en dienst van het priesterschap culmineert
in het opdragen van het Misoffer. In diepste wezen blijft het priesterschap in de Kerk
daarom een cultisch priesterschap, ‘sacerdotium’. De vragen die deze stellingname
heden ten dage oproept, worden al te gemakkelijk beantwoord. Het is uiteraard
moeilijk je te willen meten met een man die met een dergelijke eruditie de
documenten onderzocht heeft; maar ik vraag mij toch af, of hij niet een te eenzijdige
selectie van althans de meer recente uitspraken heeft toegepast. Zou b.v. een
bestudering van de kerkelijke documenten rond het verschijnsel priesterarbeider,
vooral in Frankrijk, niet tot een genuanceerder oordeel geleid hebben? Wat daarvan
zij: een groot aantal belangrijke uitspraken van het kerkelijk leergezag liggen nu
duidelijker voor ons open. De rest moet echter beslist nog eens aan een nader
onderzoek onderworpen worden.
S. Trooster
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Godsdienst
Adders, Drs. C., e.a. - Luisterend Leven. - Boekencentrum, 's-Gravenhage,
1971, 286 pp., f 17,50.
Talec, Pierre - Un grand désir. - Le centurion / Le cerf, Paris, 1971, 210 pp..
Thielecke, Helmut - En als God nu eens bestond. - Zomer en Keunings,
Wageningen, 1971, 270 pp., f 24,50.
Verbeek, Prof. Dr. E. - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud. - Callenbach,
Nijkerk, 1971, 77 pp., f 8,90.

Harrie J.M. Nouwen
‘Met open handen. Notities over het gebed’
Ambo, Bilthoven, 1971, 56 pp., f 5,90.
Een klein boekje (56 pagina's) dat ‘met dichtgeknepen handen’ opent en ‘met open
handen’ besluit. Tussen de zogeheten inleiding en conclusie in, vindt men vijf
beschouwingen over wat bidden een mens doen kan. Dat hij er stil van kan worden
en wat een moeite dat kost. Dat hij leert ontvangen en hoe bevrijdend dat werkt.
Dat hoop zijn hart gaat vervullen, wat hem nog dichter bij God brengt dan het vragen
vermag. Dat hij tot rust komt in de ervaring van Gods vergeving en hoe hem dat
met mededogen vult jegens zijn medemens. En tenslotte, dat de ervaring van Gods
nieuw-makende Kracht in hem een revolutionair verwekt naar het beeld van Jezus:
vrij van de wereld, want verankerd in de Vader, vol van herscheppende Geestkracht.
Vijf beschouwingen die de weg verwoorden die wordt afgelegd tussen het gesloten
begin en het open eindpunt. Het is een klein boekje. Men heeft het uit voordat men
er erg in heeft.
Chr. v. Buijtenen

Lucas Grollenberg
Modern Bijbellezen
Bosch en Keuning, Baarn, 1971, 144 pp., f 6,90, BF. 110.
Dit zesde deeltje uit de serie ‘Oekumene’ mag als een aanwinst voor deze reeks
worden beschouwd. Op prettig leesbare manier gaat Grollenberg in op diverse
problemen die bij het huidig lezen van de Bijbel kunnen opduiken en vervolgens
hoe wij ons er tegenover kunnen opstellen.
Na een inleidend woord over het traditionele inspiratie-begrip (je kunt inspiratie
ook anders verstaan dan dat God de pen van de Bijbelschrijvers heeft vastgehouden)
neemt de auteur ons op een bijzonder illustratieve wijze mee op ontdekkingsreis:
hij toont op overtuigende wijze aan, dat heel Jezus' leven beschreven is met woorden
en begrippen uit de geschiedenis van Israël. In de ogen van zijn leerlingen was
Jezus de vervulling van Gods omgang met Israël. Alle themata van het Oude
Testament komen terug in de evangelies. Dat Jezus in Bethlehem geboren moest
worden, de rol van de drie wijzen, de kindermoord van Herodes, de doop in de
Jordaan, het veertigdaagse vasten in de woestijn, de gedaanteverandering enz.
enz., het zijn allemaal verwijzingen naar het Oude Testament. Jezus vervult in
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persoon en werk héél het Oude Testament. Het is begrijpelijk dat er aldus een geheel
nieuwe uitleg ontstaat van het Oude Testament. Vooral Kerkvaders als Origenes,
Augustinus en Gregorius de Grote hebben hun bijdrage aan dit nieuwe verstaan
gegeven. In uitvoerige citaten komen zij aan het woord.
Het tweede hoofdstuk behandelt de plotselinge drift die er rond 1800 ontstaat om
‘de ware toedracht’ te achterhalen. Is het nu wél of niet echt gebeurd? Voor velen
is het dan onbegrijpelijk en onoverkomelijk wanneer uit zuiver wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat de vijf boeken van Mozes niet uit één pen zijn gevloeid, maar
het werk zijn van diverse auteurs uit verschillende tijden. Ook besteedt Grollenberg
aandacht aan de houding van de Pauselijke Bijbelcommissie en aan de encyclieken
die speciaal handelen over het hanteren van de Bijbel.
Het derde en laatste hoofdstuk, dat als titel draagt ‘Vanuit impasse naar oecumene’
toont aan dat Bijbelonderzoek onherroepelijk vastloopt, wanneer mensen de voorkeur
geven aan het vasthouden van dogmatische formuleringen boven het objectieve
Bijbelonderzoek (p. 106). Grollenberg licht dit als volgt toe: na de vervolgingen van
de eerste eeuwen krijgen de christenen weer tijd en gelegenheid om het Nieuwe
Testament uitvoeriger te bestuderen. Zij gaan formuleren welke theologische
gevolgen bijvoorbeeld de uitdrukking ‘Zoon van God’ met zich mee draagt. De eerste
concilies (in de jaren 325, 381, 431, 451 en ook daarna) hebben zich met dit
probleem bezig gehouden, en wel zeer intens. Zij moesten de vraag oplossen: in
hoeverre was Jezus mens, in hoeverre was hij God? Welke was de rol van Maria?
Op deze brandende vragen van de christenen hebben deze concilies een antwoord
pogen te formuleren; die antwoorden zijn ons beter bekend onder de naam dogma's.
Ons Credo is resultaat van die eerste concilies. Maar ook ná de uitspraken van de
eerste concilies gaat het onderzoek voort.
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Wat doet men met nieuw gevonden resultaten? Worden zij verworpen omdat dogma's
eens en voor altijd geldend zijn óf laat men zich door wetenschappelijk onderzoek
leiden? Lange tijd - aldus de auteur - heeft men voor het eerste gekozen: ieder die
iets anders leerde dan het dogma, hoorde in zijn kerk niet thuis. Grollenberg durft
met nadruk de vraag te stellen ‘of de gescheidenheid van de christelijke kerken niet
gedeeltelijk teruggaat op de verschillende, tegenover elkaar gezette uitwerkingen
van die dogma's’ (p. 127). Als voorbeeld om deze problematiek te illustreren noemt
hij een passage uit Mattheüs 16: ‘Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn
kerk bouwen’. Sinds de Reformatie is de betekenis van dit woord een strijdpunt.
Wat men nooit heeft betwijfeld is, dat Jezus op een bepaalde dag, in de buurt van
Caesarea Filippi, dit woord zo heeft uitgesproken. Neen, men streed over de vraag
wat de betekenis van de zin was; voor een katholiek zal het heel iets anders
betekenen dan voor iemand uit de reformatorische kerken. Is er dan een uitweg?
Als oplossing uit deze impasse ziet de auteur, dat een eerlijke, doordachte
benadering van de Bijbel (plaats en tijd van zijn ontstaan, de tijdgebonden formules,
de historische en sociale omstandigheden in Palestina en daarbuiten) zou kunnen
leiden tot een naar elkaar toegroeien van de kerken: naar oecumene. Immers, dán
baseren zij zich weer op een gemeenschappelijk uitgangspunt, namelijk de persoon
van Jezus Christus. ‘Als dit juist gezien is’ - zo luidt de conclusie van dit hoofdstuk
- ‘dan zou een eerlijk doordachte historische benadering van de Bijbel kracht kunnen
bijzetten aan het oecumenisch streven der kerken, misschien nog meer dan zij reeds
heeft gedaan. Zij kan de eigenlijke bedoelingen van Jezus blootleggen, en wel zo
dat die in elementaire bewoordingen kunnen worden vertaald. Daarmee relativeert
zij dogmatische formuleringen, die van nature scheidend werken. Dan zullen de
kerken al hun krachten kunnen bundelen om gehoor te geven aan een oproep die
voor christenen een goddelijke oproep is, beluisterd in de nood van medemensen’
(p. 127).
Dit boek is een waardevolle gids voor degene die zich in dit zeer actuele vraagstuk
wil verdiepen. Het is jammer dat met name in het derde hoofdstuk de auteur karig
is met voorbeelden. Zijn betoog omtrent het dogma zou dan iets concreter gestalte
hebben gekregen. Nu blijft het een theoretisch gesprek. Niettemin wordt het boek
warm aanbevolen.
P. Beentjes
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Günter Kunert
Warnung vor Spiegeln. Gedichte
Carl Hanser Verlag, München, 1970, 87 pp., DM. 5,80.
In een deel van zijn nieuwe dichtbundel reflecteert Kunert op het dichten zelf, vraagt
hij naar de waarde en de functie van de lyriek in onze tijd. Zijn conclusie is
defaitistisch: ‘Mehr als ein Gedicht / ist beispielsweise: Kein Gedicht / denn das
Nichtgedicht lebt / als sanfte Lauheit der Inspiration’. Dit defaitisme ontspringt echter
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niet aan het aloude dilemma, dat de inperkende verwoording van een enkel gedicht
nooit recht kan doen aan de volheid van heel de onbegrensde werkelijkheid; neen,
merkwaardig gelaten waarschuwt Kunert ons, niet te diep in de spiegel van het
gedicht te schouwen (titelgedicht: Warnung vor Spiegeln). Zouden wij dit wel doen,
dan zouden wij, als zagen wij Gorgo, in steen veranderen, zo ontzet zouden wij zijn
over de schrikwekkende realiteit. In de overige gedichten, die onze verstedelijkte
beschaving aan de kaak moeten stellen, is Kunert consequent. Hij kijkt niet te diep
in de spiegel en blijft in wat vage kritiek en in enkele loze, idealistische kreten hangen.
Een uitzondering vormen de drie gedichten waaruit het geluk straalt dat hij samen
met ‘M.’ beleeft. Toch is deze dichtbundel interessant; en wel als document van een
evasistische literatuur (Kunert leeft in de DDR), die het waarlijk herscheppende
poëtisch woord niet wil of niet waagt te spreken.
Th. van Oorschot

Robert Minder
Wozu Literatur?
Suhrkamp, Frankfurt /M, 1971, 177 pp., DM. 6,80.
Robert Minder is een van die ouderwetse oudere heren die men om hun enorme
eruditie alleen maar kan benijden. Zij weten, doordat ze iedereen ontmoet en
gesproken hebben die in het openbare leven van hun tijd een rol speelde, hun
betogen te doorspekken met relevante persoonlijke anekdoten. Doordat Minder
Elzasser is, hebben zijn betogen betrekking zowel op de Franse als op de Duitse
cultuur.
Hij laat in deze opstellen en redevoeringen vooral zien hoe in het onderwijs de
leerling een op nationalistische gronden gemaakte keuze uit de letterkunde te zien
krijgt. Op deze wijze worden nationale vooroordelen in leven gehouden. Hij toont
aan, dat behalve dat de namen verschillen, deze keur in Duitsland en Frankrijk
vrijwel gelijk is. De letterkunde beïnvloedt naar zijn mening het leven van de mens
in denken en handelen, vooral ook in bijzondere omstandigheden, zoals die zich
bijvoorbeeld in een oorlogssituatie voor kunnen doen. In het kader van deze
uiteenzetting komen dan allerlei persoonlijke verhoudingen - zoals die tussen Alfred
Schweitzer, een oom van de schrijver, en diens neef Sartre - ter sprake.
C.J. Boschheurne
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Angermeyer, Hans Christoph - Zuschauer im Drama. - Athenäum, Frankfurt
am Main, 1971, 144 pp..
Brust, Alfred - Dramen. 1917-1924. - Fink, München, 1971, 318 pp., DM.48,-.
Heilmeyer, Jens und Pea Fröhlich - Now. Theater der Erfahrung. DuMont-Schauberg, Köln, 1971, 318 pp., geïll., DM. 24,-.
Meyer, Michael - Henrik Ibsen. The top of a cold mountain. 1883-1906. Hart-Davis, London, 1971, 367 pp., £ 5,50.
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Heinz Kindermann
Theatergeschichte Europas.
IX. Naturalismus und Impressionismus (2. Teil)
Otto Müller, Salzburg, 1970, 800 pp., geïll., ÖS. 550.
De 76-jarige S., die in de laatste voorgaande delen erg zwak en onsamenhangend
de geleerde bijdragen van oncontroleerbare vorsers bij elkaar begon te rijmen, is
in dit (voorlopig) voorlaatste deel zijn inzinking te boven; hij zit nu stevig terug in
eigen thematiek en kennis en meteen liggen de imponerende syntheses weer voor
het grabbelen. Natuurlijk blijft ook deze periode in eerste instantie kroniek, de geest
van een tijd afgelezen uit de statistisch-grijpbare theaterexpressie; maar S. ontwijkt
thans met succes de historiografische feuilletonstijl en analyseert met eigen middelen
en inzichten. Aangezien het aandeel van Duitsland in het vorige deel ter sprake is
gekomen, worden nu Frankrijk (van Antoine tot het Cartel), Rusland (van
Stanislawskij tot Tairow), Groot-Brittannië (van J. Grein tot het Abbey Theatre) en
(Skandinavië (de 4 landenleden isolerend en toch mentaal bindend) doorgelicht.
Simplificaties zijn bij deze veelheid niet te vermijden, maar de als autonome essays
te waarderen bijdragen over de grote vernieuwers als Stanislawskij, Gordon Craig
of Meyerhold tonen zulk een vermogen tot het aangeven van de tijdgeest, het
aantonen van de individuele inzet en
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het historisch moment dat tot vandaag is blijven doorwerken, dat alleen door deze
betrekkelijk korte portretten de hele samenhang een principiële dimensie krijgt. Een
tiende deel zou inderdaad de afronding van een monumentale visie kunnen
betekenen.
C. Tindemans

Michael Meyer
Henrik Ibsen. Vol. 2. The Farewell to Poetry 1864-1882
Rupert Hart-Davis, London, 1971, 344 pp., £ 4,95.
Horst Bien
Henrik Ibsens Realismus
Rütten & Loening, (Ost-)Berlin, 1970, 328 pp., MDN. 19,50.
Alle lof, toegezwaaid aan M. Meyers eerste deel (cfr Streven, aug. 1968, p. 1165;
er komt nog een derde deel), past andermaal. De periode van de grote versdrama's
en de maatschappelijke uitspraken steunt op de milieuconditionering van het eerste
deel, maar de menselijke evolutiecyclus van provinciaal, middenklasse, armoede
over ruzie naar exiel en applaus vormt nauwelijks een biografisch hoogtepunt.
Centraal staan immers de ontwikkelingsfasen van de mens-auteur. Meyer nuanceert
hier de Ibsen-kritiek op wel erg stoute wijze en acht Brand en Peer Gynt ‘greater
plays than anything by Racine, Goethe or Schiller’. Zo ontdoet hij ook Nora (Het
poppenhuis) van het vrouwenemancipatorische halo, ziet hij in Spoken slechts
zijdelings het pathetische erfelijkheidsaspect behandeld en wil hij ook niet in Een
vijand van het volk de milieubezoedeling als kern zien. Ibsens levenshart is geweest:
de behoefte van elk individu zichzelf te ontdekken en er dan naar te leven. Daarom
noemt hij hem een groot revolutionair (‘the revolution of the spirit’) en hij lijkt nu
reeds te suggereren dat de symbolistische einddrama's een logisch sluitstuk worden.
Ook H. Bien houdt zijn analyse op bij Een vijand van het volk en vindt Ibsen
eveneens een groot revolutionair auteur, maar deze overeenkomst in periodisering
en interpretatie is uiteraard grondig vals. Want Bien wenst de symbooldrama's
principieel niet meer te behandelen omdat ze geen maatschappelijk-socialistisch
elan meer zouden reflecteren; en het revolutionaire respect van Bien poneert Ibsen
als een zowel intuïtief als bewust aanhanger van zoniet rondweg Marx dan toch van
de sociaaldemocratie (veilig te waarderen, aangezien vóór 1917). M.a.w. enig
historisch reliëf is alleen toevallig aanwezig en Ibsen wordt behendig en zeker ook
wetenschappelijk-knap ingepast in het ideologische catechismusje van Bien. Marx
en Lenin zijn ook dit keer de belangrijkste literatuurtheoretici en in de mate waarin
Ibsen wel of niet blijkt overeen te stemmen met hun sententiën, kan hij worden
gevierd of gekraakt. Zo makkelijk is dat allemaal. Positief blijft dat Bien de
sociaal-maatschappelijke achtergronden en strekkingen in Ibsens Noorwegen tot
op het bot heeft verkend en daardoor een rechtvaardiger kader heeft opgehangen
dan het wel wat eng exclusief-psychologische dat Meyer, overigens grandioos,
schildert.
C. Tindemans
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Erich Ruprecht und Dieter Bänsch, Hrsg.
Literarische Manifeste der Jahrhundertwende 1890-1910
Metzler, Stuttgart, 1970, 579 pp., DM. 50,-.
Geklemd tussen naturalisme en expressionisme (meteen de realiteit van een
overgang wel erg simplificerend), heeft deze bruggeneratie het hoofd en de zinnen
naar alle kanten gewend maar is nauwelijks gekomen tot strikt zelfstandige keuze.
Daarom ook doet eigenlijk geen enkele van de hier voorbeeldig gebundelde
programmatische verklaringen werkelijk als een manifest aan. Het zijn vele kleine
kreetjes, waaruit alleen de Blätter für die Kunst omheen Stefan George een eigen
stem verworven hebben. Dat maakt de periode niet meteen minder boeiend. Talrijke
beweginkjes betwisten elkaar om strijd het recht op de moderniteit en het broeierige
bestweten legt een intense bezigheid bloot, die door een uitermate knappe inleiding
in al haar facetten, stromingen, ontwikkelingslijnen en resultaten wordt gereveleerd.
In elk geval blijkt het neoromantisme niet de alleenheerser, maar komen decadentie,
Blut-und-Boden, nationalisme, eclectici evengoed aan de beurt als de
vrouwenemancipatie, de start van het cabaret, de Charon-groep en de katholieke
hernieuwing. Als begeleidingsinstrument is deze verzameling bijgevolg voortreffelijk.
C. Tindemans
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Peter Pütz
Die Zeit im Drama. Zur Technik dramatischer Spannung
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970, 263 pp., DM. 19,80.
Uit de discussie van de norm der drie eenheden, thans wel definitief beslecht in die
zin dat de norm werd losgelaten, is wel de ontbinding van de vroegere code duidelijk
waar te nemen, maar minder de consequenties die zich voor elk van drie
constituerende begrippen (tijd, plaats, handeling) opdringen. S. (prof. univ. Giessen)
poogt hier door te dringen tot een codificatie van de techniek die zich uit de tijd als
constructieprincipe van het drama losmaakt; hij bereikt bijgevolg een theoretische
dramaturgie, zij het dat ze op ieder moment empirisch te voorschijn wordt gehaald
uit het universele drama, van Aeschylos tot Handke. De aandacht gaat op geen
moment naar het metafysische bestaan van de tijd binnen het drama en over het
drama heen, maar naar de fysische conditionering die de tijd opdringt aan plaats
en handeling en waaruit het element ‘spanning’ opduikt als constituerende
continuïteit. Ieder van de drie logische modi (gelijktijdig, vooroplopend, teruggrijpend)
beschikt over een eigen stel instrumentele mogelijkheden en S. pluist zorgvuldig
uit; dat valt toch wel iets te beknopt uit, zelfs wanneer het aangegeven perspectief
enorm ruim is en alle verdere uitwerkingen veeleer binnen de radius van het
individuele drama dan van een algemene dramaturgie passen. Met deze studie
bewijst S. hoe dan ook dat het tijdperk binnen de Duitse dramatologie, waarin alleen
op R. Petsch en A. Perger kon worden gesteund, afgelopen is en dat dit precies
gebeuren kan omdat andere inzichten in de motoriek van het dramatische gebeuren
eindelijk uitgewerkt worden.
C. Tindemans

Arthur Maria Rabenalt
Theater ohne Tabu. Voluptas ludens heute
Lechte, Emsdetten, 1970, 228 pp., 70 Abb., DM. 28,50.
S., al jaren bedrijvig op het domein van het priapische theater (als mak theoreticus,
als anthologieverknipper, als toonclubuitbater, als erotisch regisseur), verdisconteert
in dit lekkere boek zijn vondsten en bevindingen van wat hij erotisch theater blijft
noemen. Historisch is dit erotische zowel drama als theater zondermeer een realiteit;
of de nachtclubactualiteit van S. binnen dezelfde ideële context te situeren valt,
wordt na dit boek niet duidelijker. Wel schuimt hij met lieve modewoorden een
vulgair-sociologische trend af en maakt de speurende lezer radeloos door een
ongenuanceerd mengen van allerlei tendensen en uitdagingen in niet eens
pamflettaire maar ronduit illustriertenstijl (b.v. ‘Sokrates in der Evebar’ of ‘Dionysos
im Beatschuppen’). Na een fundamentele positieverklaring die dat overigens amper
wordt, toert hij lustig verder door de internationale naaktmarkt (theoretisch wel,
praktisch geen onderscheid makend tussen erotisch en blootbloot). Logisch staan
bijgevolg vele prentjes afgedrukt, die wel matig-boeiend uitvallen voor de
gelegenheidsgluurder maar precies door hun statische pronkkarakter nooit de
eventuele geldigheid van een erotische theateridee weten uit te drukken.
C. Tindemans
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David M. Holmes
The Art of Thomas Middleton. A Critical Study
Clarendon Press: Oxford University Press, London, 1970, 235 pp., £
2,75.
Bij de overstelpende rijkdom van de Elisabethaanse studieliteratuur is Th. Middleton
een uitzondering gebleven en deze monografie is dan ook uiterst welkom.
Daarentegen is precies het begrip monografie in deze studie te eng opgevat; de tijd
en de schrijvende tijdgenoten staan veel te weinig aanwezig in het complex en met
name de toch niet onbelangrijke beïnvloedingssituatie is op te verwaarlozen wijze
aangepakt. Bovendien spant S. zich overdreven in om het theatrale gebeuren te
reduceren tot een moraliserende verhaalafwikkeling; de ‘bawdy’ vis comica (b.v.
The Chaste Maid) en de underdog-humor worden op hun letterlijke, en niet op hun
theatrale waarde gemeten en natuurlijk ontdekt S. dus een imponerende
rechtlijnigheid, des te meer schokkend omdat geen enkel tijdgenoot een zelfde soort
moralistische evidentie weet aan te tonen. Het kwaad zit meteen dieper: de begrippen
‘comedy’ en ‘tragedy’ kunnen
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niet anders dan technische werkschema's zijn, nergens naar verwijzen, geen
uitdrukking zijn van een fundamenteel menselijk levensgevoel. Wie in staat is de
ontbrekende interpretaties aan te vullen, zal aan de hand van de aanwezige
reconstructies en nuchtere analyses toch een nuttig instrument overhouden dat de
Elisabethaanse periode op niet helemaal bevredigende wijze aanvult.
C. Tindemans

Pierre Brunei
Claudel et Shakespeare
Librairie Armand Colin, Paris, 1971, 268 pp., FF. 29,50.
Zich met veel schrander overleg moeizaam een weg banend door de talrijke
mysterieuze uitspraken van Claudel over Shakespeare (deels monumentaal optillend,
deels kwaadaardig verwerpend, altijd geïntrigeerd door aard en vorm én
wereldbeeld), achterhaalt S. (prof. Sorbonne) de niet-aflatende aanwezigheid van
Shakespeares oeuvre in Claudels bewustzijn en werk. Zijn groene jeugd wordt
erdoor getekend; thematiek en techniek worden herkenbaar. Zijn middenperiode
blijft Shakespeare trouw; zijn metafysische ideeën en zijn dramatisch-epische
eigenzinnigheid geven langs alle kanten de aanhoudende haatliefde aan. Zijn rust
jaren brengen hem mediterend, zowel berustend als agressief, terug bij de boeman
van zijn leven: de ongrijpbare Shakespeare die een mens en een tijd opving in
geldiggebleven beelden en gedachten. Zo bewijst Claudel zijn volstrekte
afhankelijkheid, meteen ook zijn uitdaging; de bevrijding is nooit volledig geslaagd,
maar in het continue proces van afstoten en aantrekken is een geestelijke osmose
ontstaan die door dit prachtige boek eerbiedig én indringend wordt opgevangen.
Dat S. langs de neus weg herhaaldelijk tot reïnterpretaties van Shakespeare overgaat
(soms n.a.v. theateropvoeringen die in Claudels leven een functie hebben gehad,
soms zuiver theoretisch om angstvallig de grond te bepalen waarop beiden elkaar
hebben ontmoet), is een van de additionele beloningen van een grondige studie;
een andere beloning is tevens dat met deze toonaard meteen ook het vrome bedrijf
van Claudéliens als J. Madaule als ontoereikend en nutteloos gekarakteriseerd
wordt.
C. Tindemans

Kunst en Architectuur
Barraqué, e.a. - Mozart. - Heideland, Hasselt, 1971, 273 pp., geïll., BF. 525.
Neutra, Richard - Construire pour survivre. - Casterman, Tournai, 1971, 208
pp., geïll., BF. 220.
Schulze-Fielitz, Eckhard - Stadtsysteme I. - Krämer, Stuttgart, 1971, 60 pp.,
geïll.. Witsen Elias, Prof. Jhr. Dr. J.S. - Geschiedenis van de Europese
schilderkunst van 1700 tot heden. - (Prisma Compendia) Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1971, 240 pp., f 7,50, BF. 123.
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Simon Vinkenoog
Appel's oogappels
Bruna, Utrecht - Antwerpen, 1970, 175 pp., 60 pl., BF. 240.
‘Appel's oogappels’ is vooreerst de titel van een tentoonstelling in het Centraal
Museum van Utrecht, waarin Appel eigen werk uit zijn privé-collectie tentoonstelde.
Het is ook de titel van het boek waarin, behalve de catalogus van de tentoonstelling,
ook het gedicht van Vinkenoog, gelezen bij de opening van de tentoonstelling, en
het oudere Verhaal van Karel Appel van Vinkenoog zijn opgenomen. Zoals Vinkenoog
het formuleert, heeft de uitgever er weer 'n fijn boek van gemaakt met goede
reprodukties (ook in kleur) van Appels oogappels, een bio- en bibliografie (tot 1964).
O. Bekaert

Dugald Sterner, Susan Sontag
De kunst van de revolutie
Bruna, Utrecht - Antwerpen, 1970, 142 pp., 96 pl., BF. 305.
De kunst van de revolutie bevat een keuze van zesennegentig affiches uit Cuba,
affiches die direct met de politieke revolutie in verband staan, andere die wel van
het revolutionaire regime uitgaan maar bestemd zijn voor culturele activiteiten, film,
toneel, ballet, tentoonstellingen. De verantwoording van dit samenbrengen onder
de titel Kunst van de revolutie wordt gegeven in twee belangrijke inleidende teksten
van Dugald Sterner en Susan Sontag. Deze laatste probeert in het reine te komen
met de begrip
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pen ‘affiches, advertentie, kunst, politieke kunst, gebruiksartikel’. Sterner gaat directer
in op de culturele situatie in Cuba, waar de affiche een bijzonder grote rol is
toebedeeld. De affiches zelf zijn dank zij een internationale coproduktie voortreffelijk
in kleur gereproduceerd op een verkleind, maar toch nog genietbaar formaat. Samen
met de catalogus van het Stedelijk Museum van Amsterdam vormt dit boek een
uitstekende documentatie over een vrij uitzonderlijk fenomeen.
G. Bekaert

Sina Witt
Kinderzeichnungen zu Brecht
(Nachwort von Werner Hecht), Insel Verlag, Frankfurt / M., 1970, 34
Tafeln, 103 pp., DM. 6.
Ruim dertig kindertekeningen die uitgezocht zijn uit de 600 beste inzendingen van
in het totaal 2970 ingezonden op een door Helene Weigel uitgeschreven wedstrijd
voor de basisscholen in de DDR. De geïllustreerde gedichten of delen van werken
zijn telkens bij de tekeningen afgedrukt. Vele tekeningen laten duidelijk een politieke
indoctrinatie merken, maar zelfs deze zijn als uitgesproken spontaan te beschouwen.
Bij de oudere kinderen, zoals in de twee tekeningen van de 16-jarige Jean Kuo bij
de ‘legende van de dode soldaat’, is duidelijk beïnvloeding door schilders, zoals in
dit geval Otto Dix, merkbaar. Men kan trouwens van alle tekeningen zeggen dat zij
een expressionistische indruk maken. Dat kan natuurlijk een gevolg zijn van de
keuze door de jury, die dit soort werk als het best bij Brecht passende beschouwde,
maar misschien heeft Brecht inderdaad tot expressionistisch werk geïnspireerd.
Het idee van een dergelijke wedstrijd op zich zelf is overigens bijzonder goed.
Feitelijk moet kunst altijd weer door kunst beantwoord worden, maar de meeste
mensen durven nu eenmaal nog niet fluitend door een museum te lopen. Laat staan
dat zij hun eigen fluiten, of zingen in het bad, als kunst durven te beschouwen. Als
men kinderen vroeg er aan te wennen om tot een dergelijk antwoord te komen,
zullen zij dat blijven doen, en op den duur geen remmingen vormen die de spontane
ontwikkeling van de kunst vertragen.
Buitendien is dit werkje een mooi voorbeeld van integratie tussen een taal-vak
en de expressie-vakken op school.
C.J. Boschheurne

Miscellanea
Apeldoorn, Dr. C.G.L. - Afkortingen Lexicon. - (Prisma) Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1971, 213 pp., f 4,-, BF. 66.
Aue, Walter - Projecte, Concepte und Actionen. - DuMont Schauberg, Köln,
1971.
Bibliographie - Neues Leben 1946-1971. - Verlag Neues Leben, 1971, 344 pp..
Gregorius van Nyssa - Het leven van de heilige Macrina. - Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1971, 116 pp., f 17,50.
Greulich, E.R. - Der anonyme Brief. - Neues Leben, Berlin, 1971, 364 pp., M.
8,20.
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Hendrikx, A. - Worden wij vergiftigd? - Davidsfonds, Leuven, 1971, 66 pp., BF.
40.
Heiduczek, Werner - Mark Aurel oder ein Semester Zärtlichkeit. - Neues Leben,
Berlin, 1971, 146 pp., M. 5,20.
Kousbroek, Rudy - Een kuil om snikkend in te vallen. - Rap, Amsterdam, 1971,
120 pp..
Lewis, Reba - Der Brahmane und das Mädchen. - Neues Leben, Berlin, 1971,
256 pp., M. 7,50.
Rijsdorp, Prof. Dr. K. - Gymnologie. - Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971,
256 pp., f 6,50, BF. 106.
Stellingwerff, Dr. J. - Inleiding tot de universiteit. - Buyten en Schipperheyn,
Amsterdam, 1971, 260 pp., f 12,50.
Willems, J.T.J.M. - De noodzaak van natuur- en milieubeheer. - Bruna, Utrecht,
1971, 180 pp..
Wogatzki, Benito - Der Preis des Mädchens. - Neues Leben, Berlin, 1971, 200
pp., M. 6,20.
Wyndham, John - De getekenden. - Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 202
pp., f 2,75, BF. 44.

Dr. A. Becker
Diagnose: Aderverkalking
La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1971, 93 pp., f 7,50.
De ondertitel vermeldt: Herkennen Voorkomen Behandelen, Eerste hulp bij een
hartaanval. Van dit programma komt niets terecht. Het is een paniekzaaierig boekje
geworden voor bijgelovige mensen, die te veel tijd hebben om op hun lijf te letten
en naar de dokter te lopen om zich één of andere dolle kuur te laten aansmeren.
Na
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tuurlijk staan er ook bruikbare dingen in over weinig vet gebruiken,
vitamine-B-complex extra nemen, voldoende lichaamsbeweging, etc. De wat vreemde
diëten van bladzijde 74 zijn niet eens slecht. Laat een oudere niet schrikken als hij
de aorta in de maagstreek voelt pulseren, het kan namelijk heel best, al heeft Dr.
Becker gezegd van niet. Bij een echte hartaanval zou ik maar voorzichtig zijn met
die nitrietdruppeltjes (p. 29): beter weglaten. Men moet een acute patiënt al hij pijn
heeft, blauw ziet of benauwd is, ook maar liever wat meer rechtop laten zitten. In
Holland zijn we ook niet zo gek op al die compressen. Celtherapie, neuraltherapie
en Bogolmoletzserum is kwakzalverij. Ook jodium beveelt de schrijver aan. Het oude
adagium luidt: ‘Wenn man nicht weiss was, wo, warum, gibt man das Jodkalium’.
De vertaling lijkt wel goed.
We hebben in Holland gelukkig wel betere boekjes voor de begeleiding van
ouderen.
J.H. van Meurs

F.J. Lammers
Juliana Regina 1971
Hollandia, Baarn, 1971, f 4,50.
Dat dit boek een jaarlijks overzicht zou geven van de gebeurtenissen rond het
Koninklijk Gezin, is een wat weidse aankondiging. Het is een genoeglijk fotoboek,
dat enigszins het karakter heeft van een familiealbum met enkele leuke of
gedenkwaardige momenten. Als men werkelijk een overzicht zou zoeken, is dit te
weinig. Maar zoals het boek nu is, zal het voor velen een prettige verzameling zijn.
R.S.

Leuven. Traditie en toekomst van een universiteit
Lannoo, Tielt - Utrecht, 248 pp., 148 pl., 20 kaarten, BF. 620.
Zowel rector P. De Somer als vice-rector G. Maertens geven zich in hun inleiding
alle moeite om een verantwoording te vinden voor dit foto-album over hun universiteit,
of zoals G. Maertens het uitdrukt, over de buitenkant van hun universiteit. Een
verantwoording is er eigenlijk niet meer. Uit het boek blijkt dat een universiteit iets
anders is dan ‘mooie dingen vanuit een poëtische hoek’ bekeken. Buiten de opnamen
van typische gebouwen als het kasteel van Arenberg of de Hallen en de portretten
van een of andere prof die persoonlijke herinnering oproepen, gaat het om
nietszeggende foto's van mensen en gebouwen, zoals die om het even waar zouden
kunnen opgenomen zijn. Het luxe-karakter van dit foto-album draagt ertoe bij om
deze indruk nog te verstevigen. Een direct-informatief boek over de Leuvense
universiteit zou dichter bij de universitaire realiteit van vandaag hebben gestaan en
aan een reëler behoefte hebben beantwoord dan dit soort status-symbool, waarvan
de strekking door de foto's zelf wordt weerlegd.
S. Heester

Woordenboek der Oudheid
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afl. 5 (epiphanie - Heliopolis)
Romen en Zonen, Roermond, 1970, f 17,-.
Deze aflevering van het ‘encyclopedisch overzicht van het oude Egypte, het oude
Nabije Oosten, de grieks-romeinse wereld en het vroege christendom’, zoals de
ondertitel luidt, biedt een keur van deskundig geschreven artikelen (veelal gevolgd
door een opgave van de meest recente literatuur), die de titel meer dan waar maken.
Als men enkele artikelen met name moet noemen, vallen wel het meest op in
deze aflevering: de trefwoorden Euripides (15 kol.), nog geschreven door wijlen
Prof. Ros, en Griekenland. Dit laatste artikel biedt, samen met de trefwoorden
Griekenland en Grieks, in een totaal van 64 kolommen een overzicht over vrijwel
alle aspecten an de griekse wereld.
Enkele andere trefwoorden: Epos (met grote aandacht voor het mesopotamische
en hittietische epos), Eucharistie, Faijûm (papyrusvondsten!), Filistijnen (een boeiend
overzicht), Forum, Gilgames, Hebreeuwen. In totaal zal dit werk tien delen gaan
omvatten.
J.J.S. Weitenberg

Oranje kalender 1972
Pro Juventute, Amsterdam, f 4,75.
‘Help een kind aan een kans’ staat bij de kalender van dit jaar rond het cijfer 25. Het
is dus een jubileumkalender. Van de bekende kwaliteit.
R.S.
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Personalia
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 223, Tilburg
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan
de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Thans verbonden aan het R.K. Centraal Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding: Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Prof. Dr. J. Lechner, geboren 1927. Studeerde Spaans aan de Universiteit van
Amsterdam, Promoveerde cum laude in 1968 op ‘El compromiso en la poesía
espanola del siglo XX. Parte primera: de la Generación de 1898 a 1939’. Thans
hoogleraar voor Spaanse en Spaansamerikaanse letterkunde aan de Rijksuniversiteit
te Leiden. Adres: Frederik Hendriklaan 4, Oegstgeest.
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.
Dírk Lauwaert, geboren 1944 Studeerde aan de K.U.L. en aan het Centro
Sperimentale di Cínematografia in Rome. Schrijft in ‘Kunst- en Cultuuragenda’,
maakt een wekelijks radiokroniekje voor BRT-3, is medewerker aan ‘De Spectator’,
was presentator van het televisieprogramma ‘Kort Geknipt’. Adres: Dekenstraat 83,
3000-Leuven.
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.
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. Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’.
Adres: Van Putlei 13, 2000 - Antwerpen.
Ward Bosman, Maatchappelijk assistent, Diensthoofd Huisvesting Comité
Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De Nieuwe
Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
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C.J. Boschheturne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam. Geeft lessen Hebreeuws en Judaica. Is vaste medewerkster
aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1971, nummer 3]
[Inhoud]
De derde Romeinse Synode, p. 227
Juist door haar mislukking en door wat in die mislukking nog eens allemaal tot uiting
is gekomen, geeft de in oktober gehouden Synode misschien aanleiding tot grondige
veranderingen in de Kerk. Als het van bovenuit wordt tegengehouden, zal het van
onderen, vanuit de basis moeten komen. Diverse tekenen wijzen erop dat daartoe
enige hoop bestaat.

Sterven om plaats te maken?, p. 240
We zien op alle gebieden die met sterven te maken hebben, een verschuiving van
verbod naar toelaatbaarheid, van vrijwillig naar opgelegd of gemanipuleerd, van
defecte naar niet-defecte patiënt of cliënt en van individuele naar sociale motivatie.
Dit geeft de auteur reden tot ernstige bedenkingen.

Maatschappelijke functie van universiteit, p. 246
De rector van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen stelde bij de
opening van het academisch jaar de maatschappelijke functie van de universiteit
aan de orde. Net zoals bij het hier in maart gepubliceerde stuk over ‘de pretentie
van een universiteit’ gaat het in deze rede om grondbeginselen of grondvragen die
nader bediscussieerd en geconcretiseerd zullen moeten worden.

De tuin der sociologen, p. 255
Op de hem eigen speelse wijze bespreekt de auteur een aantal sociologische
publikaties. Hij signaleert daarbij vaak een gebrek aan historisch besef, hetgeen z.i.
de sociologie niet steeds ten goede komt. Bovendien pleit hij er uitdrukkelijk voor,
van zuivere begrippen uit te gaan, om niet sociologie en utopisme door elkaar te
halen.
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Beeld-spraak VII, p. 262
De Japanse cultuur, zegt Roland Barthes, is gevoelig voor de
differentiatie-in-het-gelijke. In het Westen daarentegen leven wij met de obsessie
om in het individu vooral de differentie te zien, iets ontoegankelijks voor de anderen.
Communicatie krijgt op die manier altijd iets van een conflict. Het soort films waarmee
enkele Duitse cineasten tegenwoordig bezig zijn, doet de vraag rijzen of het niet
anders kan.

Het volksstuk van Ödön von Horvát, p. 268
De uitgave van het verzameld werk van deze dramatische auteur van de
Weimarrepubliek, die door sommigen nog al eens tegenover Brecht wordt gezet, is
een goede aanleiding om even in te gaan op zijn opvatting van het ‘volksstuk’.
Vanzelf loopt dat uit op de vraag hoe het komt dat bij ons nog nooit iets van deze
‘schrijver voor het volk’ gespeeld is.

Terzijde. Autobiografie van Graham Greene, p. 277
Het typische van de autobiografie van Graham Greene is dat het niet zozeer de
levensbeschrijving van de mens Greene is als wel van de romanschrijver. Maar dat
is juist weer typerend voor zijn leven.

De Vereniging voor Dienstplichtige Militairen, p. 283
De verhouding tussen de VVDM en de krijgsmacht polariseert zich op het ogenblik
bijzonder. De auteur, die zowel met de VVDM als met de krijgsmacht vertrouwd is,
heeft in het kader van zijn studie sociologie dit verschijnsel geanalyseerd en getracht
de feitelijke ontwikkeling vast te leggen. Daarbij tracht hij beide partijen in hun goede
en minder goede eigenschappen tot hun recht te laten komen.

Streven. Jaargang 25

227

Begin van een nieuw kerk-beleven?
De derde Romeinse Synode
Jan Kerkhofs
Nog vóór het einde van het tweede Vaticaans Concilie besliste Paulus VI door het
motu proprio ‘Apostolica Sollicitudo’ (15.9.1965) tot het inrichten van een Synode
van bisschoppen. Als consultatief orgaan opgevat, behalve in gevallen waarin de
paus zelf de Synode een deliberatieve bevoegdheid zou geven, moet de Synode
de paus adviseren in zaken betreffende de wereldkerk. De eerste gewone Synode
1
had plaats in oktober 1967 . De tweede, een buitengewone, was gewijd aan de
collegialiteit (oktober 1969). De derde Synode, weer een gewone (zoals zij voortaan
om de twee jaar gehouden zal worden), diende twee thema's te behandelen: het
2
ambtelijk priesterschap en de rechtvaardigheid in de wereld (29.9-6.11.1971) . Deze
derde Synode lijkt de aanleiding te worden tot fundamentele veranderingen in de
Kerk en, hoe paradoxaal ook, de beginselen van Vaticanum II definitief te zullen
doen doorbreken.

Het failliet van een bepaalde kerkopvatting
In plaats van een Synode te worden over de priester en over de rechtvaardigheid
heeft de Synode in feite de celibaatsproblematiek centraal gesteld, hoezeer zij ook
vanaf de aanvang getracht heeft dit te vermijden. Veel meer nog dan de toespitsing
op dit thema is de kerktheologie van waaruit deze test-case behandeld werd,
symptomatisch voor de impasse waarin de ideologie van een gedeelte van het
hogere kerkelijke kader de hele katholieke Kerk dreigde vast te zetten.
Toen het duidelijk werd dat de grote meerderheid van de synodale ge-

1

2

J. Kerkhofs, Bisschoppensynode en medezeggenschap in de Kerk, in Streven, okt. 1967, pp.
15-21. Deze Synode was gewijd aan vijf thema's: de hervorming van het kerkelijk recht, het
atheïsme, de seminaries, de gemengde huwelijken en de liturgie. Voor de tweede Synode:
id., Romeinse Synode en Vlaamse kerkgemeenschap, in Streven, juni 1969, pp. 891-898.
R. Laurentin, Nouveaux Ministères et Fin du Clergé, devant le IIIe Synode, Paris, 1971; Roman
Synod Dossier, Special Notes Pro Mundi Vita, nrs 17-20, Brussel, 1971.
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spreksgroepen (de zogenaamde ‘circuli minores’) geen enkele wijziging in het
priesterstatuut voorstond inzake het klerikale karakter ervan in het algemeen en
inzake het celibaat in het bijzonder, waren zeer velen ontgoocheld. Inderdaad, alle
raadplegingen van priesters, alle wetenschappelijke enquêtes en de meerderheid
van de synodale interventies van de kant van de bisschoppenconferenties hadden
het tegendeel doen verwachten. Dit gaf aanleiding tot een groeiende frustratie. Een
Franse bisschop zei dat hij thuis nu wel op rotte tomaten zou worden onthaald.
Bisschop Gran van Oslo, cisterciënser en vertegenwoordiger van het Scandinaafse
episcopaat, zei ons: ‘It is a real disaster’. En een van de adviseurs van de Canadese
bisschoppen stelde zijn episcopaat voor om Rome maar dadelijk te verlaten zoals
de witte paters Mozambique. In feite bracht kardinaal Malula (Zaïre) zo iets dergelijks
in praktijk door uit de vergadering weg te lopen, na duidelijk blijk te hebben gegeven
van zijn ongenoegen. Zowel de afgevaardigden van de hogere oversten bij de
Synode als de internationale pers waren het erover eens: aan de geloofwaardigheid
van het kerk-instituut werd een zware slag toegebracht. Er had niet eens een dialoog
plaats in de aula met de aanwezige priester-auditeurs, van wie sommigen gewoon
waren meegekomen als vriend van een of andere kardinaal en die bijna allemaal
aangeduid waren zonder enige inspraak van de basis. Tijdens de vijf weken durende
Synode kreeg de 21 leden tellende groep priester-auditeurs in de aula juist acht
minuten gesprekstijd bij monde van hun Duitse woordvoerder Pfarrer Schmitt. Ook
van zijn (centrum-)voorstellen kwam in de uiteindelijk voorgelegde tekst zo goed
als niets terecht. In een onderneming zou men zeggen dat de topleiding brutaal de
kaders negeert. Ik ontmoette een Duitse bisschop die, toen de Synode reeds twee
weken bezig was, nooit gehoord bleek te hebben van de bijeenkomst van de
Europese priesterraden te Genève.... Deze feiten zullen verregaande gevolgen
hebben, zoals o.m. de Canadese en Franse delegaties onomwonden lieten verstaan.
De pers is voldoende ingegaan op deze kant van het probleem. Maar dat is niet
eens de belangrijkste kant. Belangrijker is dat zowel in de voorbereiding als in de
manier waarop de Synode plaatsvond, teruggekeerd werd naar een vóórvaticaanse
3
theologie .

Autoriteits-ideologie in plaats van dialoog
In een persoonlijk gesprek verklaarde een van de meest vooraanstaande Romeinse
autoriteiten: ‘Als men nog eenmaal een Synode houdt volgens

3

Een nota van de vier bisschoppen-gedelegeerden van Canada, opgesteld in samenwerking
met kardinaal Alfrink en bisschop Gran, wijst uitdrukkelijk deze theologie af als in contradictie
met Vaticanum II (zie Le Monde, 6.11.1971).
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de huidige, zeer autoritaire procedure, dan zal het wel de laatste Synode zijn; en
voor het realiseren van Vaticanum II is het voortbestaan van het synodale instituut
nochtans van wezenlijke betekenis’. Hier volgen enkele voorbeelden voor dit manco
in de procedure. Het permanente secretariaat van de Synode (de titel dekt de
werkelijkheid helemaal niet), samengesteld uit 15 bisschoppen, waarvan 12 gekozen
door de bisschoppenconferenties en 3 door de paus, moet als een soort ‘steering
committee’ optreden. Het is sedert begin 1971 niet meer samengekomen; het heeft
tijdens de Synode nooit vergaderd; niet eens alle leden waren op de Synode
uitgenodigd. De voorstellen die door dit secretariaat en de bisschoppenconferenties
waren ingediend tot verbetering van de procedure, zijn door Mgr. L. Rubin, secretaris
van de Synode, tijdens de voorbereidingsfase doorgespeeld aan het
Staatssecretariaat. Hierover vond geen enkele dialoog plaats en door het
Staatssecretariaat werden eenzijdig uitvoeringsbesluiten getroffen, zonder enige
verantwoording. Terloops dient opgemerkt dat Rubin, de enige schakel tussen de
paus en de Synode tijdens de voorbereiding, slechts tweeof driemaal per jaar kans
heeft de paus te ontmoeten. De Curie schijnt de Synode zo onbelangrijk mogelijk
te willen houden. En de Synode is nochtans, na het Concilie, het belangrijkste
inspraak-instituut waarover de Kerk beschikt.
Verder is er de wijze waarop de beide werkstukken tot stand kwamen. Nadat een
van bovenuit benoemde pauselijke commissie van theologen een document over
het ambtelijk priesterschap had opgesteld dat, ofschoon erg onvolmaakt, toch de
verscheidene naast elkaar bestaande kerktheologieën enigermate aan bod liet
4
komen , werd het werk van deze commissie, volgens insiders door ingrijpen van de
paus zelf, onvoldoende genoemd. In het geheim werd een commissie opgericht
onder leiding van kardinaal Höffner, de zeer conservatieve kardinaal van Keulen,
waarvan, zoals bij de laatste commissie voor de studie van de geboorteregeling
vóór Humanae Vitae, de samenstelling zelf de uitslag zou garanderen. Een erg
eenzijdige, sacrale en piramidale kerkopvatting kreeg daar de bovenhand en zou
achteraf het hele debat over de priester te Rome blijvend hypothekeren. Met het
oeuvre van een Yves Congar, wel de grootste huidige ecclesioloog, werd geen
5
rekening gehouden .

4

5

Le Ministère Sacerdotal, Rapport de la Commission Internationale de Théologie, Paris, 1971.
Na dit rapport kwam de commissie opnieuw bijeen te Rome (27-29.9. 1971). Hun nieuwe
studie had niet de minste invloed op de Synode. De ontgoochelde Karl Rahner schreef daarop
in Publik, 8.10.1971: ‘Theologenkommission ohne Bedeutung? (Nach der dritten
Vollversammlung steht die Frage nach der Nützlichkeit dieses Gremiums)’.
Y. Congar, Ministères et Communion ecclésiale, Paris, 1971. Weldra verschijnt over hetzelfde
thema een fundamentele studie van Hervé Legrand o.p., leerling van Y. Congar.
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Enigszins hetzelfde gebeurde inzake ‘de rechtvaardigheid in de wereld’. Niet de
pauselijke commissie Justitia et Pax, doch het Synode-secretariaat bereidde een
stuk voor, dat zonder consultatie van vermelde commissie de wereld in werd
gezonden. Op eigen initiatief bereidde de commissie dan zelf een tekst voor,
overigens opmerkelijk goed, die rond 19 oktober gereed kwam en - zonder
voorafgaande controle door het Staatssecretariaat (een unicum) - aan synodeleden
en pers werd meegedeeld.
Vervolgens werd aan de bisschoppen die naar de Synode kwamen, geen degelijk
feiten-dossier overhandigd. Door de enorme inspanning van het secretariaat van
de commissie Justitia et Pax werd over het thema rechtvaardigheid op het laatste
ogenblik nog basismateriaal ter beschikking gesteld. Inzake priesterschap bleven
de bisschoppen tot het einde van de Synode zonder enige betrouwbare en officiële
informatie over de feitelijke toestand. Hoe kunnen zij, die uit zoveel landen komen,
adviseren over de wereldkerk zonder een minimale kennis van de ‘state of the
6
nation’? .
Tijdens de Synode zelf was er zo goed als geen mogelijkheid tot open debat,
behalve in de allerlaatste dagen, toen zowel progressieve als conservatieve
bisschoppen het welletjes vonden en tegen het hele gekanaliseerde gebeuren
openlijk durfden protesteren. Honderden interventies werden na elkaar afgelezen.
Voorstellen tot procedure-verbetering, b.v. van het Franse episcopaat, kardinaal
Döpfner, bisschop Dammert van Peru, werden gewoon niet beantwoord door de
zeer zwakke en eenzijdig behoudsgezinde voorzitters (de kardinalen Duval, Munoz
Vega en Wright). Na vier weken wisten de synodeleden nog steeds niet wat nu juist
van hen verwacht werd: het opstellen van een gemeenschappelijke tekst, gericht
aan de paus? een serie praktische aanbevelingen? een verklaring voor de Kerk?
Uiteindelijk kwam men niet verder dan het doorgeven van een verward dossier,
uitsluitend bestemd voor de paus. Daarenboven was de agenda zo topzwaar, met
ochtend- en namiddagzittingen, dat er zo goed als geen tijd overschoot voor informele
bijeenkomsten en horizontale groepsvormingen onder bisschoppen onderling.
Verder was de vrijheid van spreken tijdens de Synode niet onbeperkt. Toen b.v.
J. Lécuyer, generaal-overste van de paters van de H. Geest, in naam van de tien
7
hogere oversten-synodeleden , zich uitsprak voor de wijding van

6

7

De inleiding van Bartoletti over de toestand van de Kerk was én zeer onvolledig (halve
continenten ontbraken) én zeer oppervlakkig (wat o.m. de scherpe kritiek van de USA-delegatie
uitlokte). Hier wreekt zich het vercitaal monopoliseren van de informatie in de Kerk. Waarom
b.v. kon men niet over het ‘priesterschap’ enkele experten van diverse tendensen
uiteenzettingen laten geven in de aula, zoals over de ‘rechtvaardigheid’ gebeurde door drie
opgemerkte tussenkomsten van lekenexperten (Barbara Ward, Engeland; Candido Mendez,
Brazilië; Kinhede Mushakoj, Japan)?
Gedelegeerden van de Vergadering van Generale Oversten te Rome, die ongeveer 1/3 van
alle priesters uit de hele wereld groepeert (10 op 210 Synodeleden).
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gehuwde mannen, werd onmiddellijk door kardinaal Antoniutti, prefect van de
religieuzen-congregatie, achter de schermen een offensief ingezet tegen de
religieuzen-gedelegeerden en werd hun representativiteit in twijfel getrokken (terwijl
nooit de vraag werd gesteld in hoeverre de aanwezige Curie-leden en de 25 door
de paus benoemde synodeleden representatief waren). Enkele dagen later stelde
kardinaal Seper, prefect van de congregatie van het geloof en opvolger van Ottaviani,
voor dat de religieuzen niet zouden stemmen, daar de Synode toch slechts handelde
over de seculiere clerus, zoals hij ook vond dat de gedelegeerden van de Oosterse
ritus zich dienden te onthouden, daar het de discipline voor de Latijnse clerus betrof.
Het curiale maneuver was doorzichtig. Ook de aanwezigheid van de paus heeft
enkele jongere bisschoppen zodanig geïnhibeerd, dat zij ter plaatse de stellingen
van hun bisschoppenconferentie afzwakten. Tenslotte moet gewezen worden op
de dagelijkse commentaren van een zekere Concetti op de frontpagina van
L'Osservatore Romano, waarin stelselmatig de ‘theologische fouten’ in de interventies
van de open bisschoppen werden rechtgezet.
Onvermijdelijk krijgt men de indruk dat de hele procedure afgestemd was op het
verkrijgen van een zo groot mogelijke eensgezindheid in de richting van de
statu-quo-optie, vooraf genomen door de Vaticaanse curie zelf, met een apriori
afwijzen van genuanceerde en gedifferentieerde antwoorden op vragen die, gezien
hun grote morele implicaties, in geweten alleen genuanceerd en rekening houdend
met de verscheidenheid beantwoord kunnen worden. In deze handelwijze komt het
drama van deze Synode tot uiting: de onmacht van het systeem om Vaticanum II
trouw te blijven. Profetische stemmen als die van Th. van Asten, de moedige generaal
van de witte paters, van kanunnik Canivez, algemeen overste van een Frans seculier
instituut, van de Canadese bisschoppen bleven, althans voorlopig, zonder echo.
Het is het failliet van een autoriteitsideologie voor wie uniformiteit synoniem blijft
van universaliteit.
Als er geen drastische maatregelen genomen worden, zal het met de Synode
van 1973 niet veel beter gaan. Het volstaat te wijzen op twee feiten. Vooreerst heeft
de jongste Synode 12 van de 15 leden van het Synode-secretariaat belast met de
voorbereiding van de volgende Synode. Van een conservatieve en in verwarring
eindigende Synode kan moeilijk verwacht worden dat zij een dynamisch ‘dagelijks
bestuur’ zal afvaardigen. Vervolgens - en hier raken we een van de moeilijkste
vragen waarmee de hele Kerk geconfronteerd wordt - kan men van de huidige
bisschoppengeneratie moeilijk een snelle mentaliteitsverandering verwachten (al
kan de recente evolutie in Spanje misschien als een tegenbewijs worden
aangehaald). Immers, de traditionele centralisatie-ideologie schijnt mede-oorzaak
te zijn van het gemis
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aan leiderschap dat volgens alle waarnemers deze Synode kenmerkte . In
tegenstelling met Vaticanum II stonden geen algemeen erkende grote tenoren op.
De kardinalen Alfrink en Suenens waren geïsoleerd; de Canadezen werden door
de Curie niet au sérieux genomen; de Fransen, van wie men een initiatief verwachtte,
leken in hun vrijheid van optreden erg geremd door de onduidelijke houding van de
bisschoppen uit de Franse achterban. Onder de religieuze oversten vond men nog
de meeste echte leiders (omdat zij door hun basis gekozen zijn? omdat zij duidelijk
dichter bij hun leden staan? omdat zij onbevangener met elkaar durven spreken?),
maar zij worden door het apparaat, en klaarblijkelijk ook door een aantal bisschoppen,
gewantrouwd.
Door de verticale benoemingspolitiek, door de vergrijzing van het bisschoppelijk
corps (de gemiddelde leeftijd van de synodeleden was ongeveer 60 jaar), door het
kwantitatieve en kwalitatieve verminderen van de roepingen, staat een
kwaliteitsdaling van het hogere kerkelijke kader in het verschiet. Wanneer men
anderzijds rekening houdt met de democratisering van het onderwijs, met het feit
dat in gehele continenten de helft van de bevolking geen 21 jaar oud is, dan moet
men wel besluiten dat een van de meest dringende taken van de Kerk, naar het
voorstel van bisschop Tepe (Brazilië), erin bestaat, te voorzien in een jonger en
9
meer dynamisch leiderscorps .

Contradictie tussen de autoriteits-ideologie en het thema gerechtigheid
Het is jammer dat de Synode-leiding het voorstel van kardinaal Marty en de Franse
bisschoppenconferentie niet heeft overgenomen: eerst beginnen met de
rechtvaardigheid, dan met de praktische vragen over de priester en tenslotte enkele
doctrinale accenten. Aldus zou men vanaf de aanvang de taak van de priester in
de gemeenschap van de gelovigen ten dienste van de wereld geheel anders gezien
hebben, zoals overigens gevraagd werd door diverse Zuidamerikaanse
bisschoppenconferenties en door een schrijven van meer dan 1.000 Zuidamerikaanse
10
priesters (dat nooit besproken werd) .

8

9
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J.F.X. Harriott s.j., A diary of the third Vatican Synod, in The Times, 30.10.1971: ‘... The
bishops are, in the main, administrators, not theologians or experts in social and human
sciences... Notwithstanding much talk about looking to the present and future, they
conspicuously look to the past. Far from illuminating the contemporary scene, they cannot
accurately describe it or understand it with imaginative sympathy. They are picked for qualities
like humility and obedience, not the vision, imagination, learning or personality which make
natural leaders. Throughout their lifetime they have relied for their influence on the chacarter
of their office. They have felt no need to justify decisions’.
G. Thils, Choisir les évêques? élire le pape?, Gembloux, Paris, 1970.
Kard. Marty: ‘Qu'on tienne compte du voeu de l'épiscopat français de donner préséance au
thème de la justice dans le monde dont l'importance est capitale parce qu'il met l'Eglise en
état de service et qu'il éclaire grandement les questions délicates qui se posent à propos du
ministère sacerdotal’.
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Al bleven de interventies inzake rechtvaardigheid even ongelijk van waarde als die
betreffende het priesterschap, de officiële teksten (en o.m. de brief van Paulus VI
aan kardinaal Roy) waren duidelijk heel wat beter en gaven de discussie over de
rechtvaardigheid een meer geëngageerd karakter. Iedereen erkende nu een
pluriforme aanpak van zozeer uiteenlopende situaties. Zowel in de officiële stukken
als in de beste interventies (Th. van Asten; R. Echarren, hulpbisschop van Madrid;
J. Weber, bisschop van Graz, Oostenrijk; kardinaal Landazuri-Ricketts, Lima; S.
Carter, Kingston, Jamaica) kwam als grondlijn naar voren: de Kerk moet eerst voor
eigen deur vegen indien zij aan de wereld rechtvaardigheid wil preken.
Het is geen toeval dat juist de bisschoppen en bisschoppenconferenties die het
sterkst voor pluriformiteit inzake ambtelijk priesterschap pleitten, ook het duidelijkst
en het meest progressief waren inzake rechtvaardigheid: b.v. Canada, Scandinavië,
Oostenrijk, Nederland, Peru, de hogere oversten, tegenover anderzijds b.v. de USA,
Duitsland, Argentinië, Portugal, Mozambique en Angola. Zij verlangden binnen de
Kerk zelf opheffing van de discriminatie inzake de vrouw, echte vrijheid van opinie,
eerlijk verzorgen van informatie, uitbetalen van rechtvaardige salarissen aan mensen
in kerkelijk dienstverband, een andere houding tegenover de gelaïciseerde priester,
participatie in pastorale raden en priesterraden. Zij hadden de moreel meest
genuanceerde houding inzake aanwending van geweld, het gewetensbezwaar en
de politieke inzet van katholieken in een pluralistische samenleving.

De langzame weg van feodalisme naar participatie
In de voorbereiding van de Synode, in de leiding ervan en in vele interventies kwam
de onwennigheid tot uiting waarmee vele kerkleiders het begrip vrijheid hanteren.
11
Niet het vertrouwen, maar de vrees overheerst bij velen : men vertrouwt het politieke
initiatief van de gelovigen niet, noch de communicatie-media, noch de theologen;
men vreest dat het celibaat nergens meer zal onderhouden worden als er ergens
een opening gelaten wordt ‘voor het indrijven van een gevaarlijke wig’ (een beeld
12
van Peter Hebblethwaite in The Tablet). In zijn openingsrede reeds had Paulus VI
gewaar-

11

12

Nochtans zei kard Marty (Parijs): ‘Les évêques doivent avoir le courage de la foi. Le synode
n'a pas été réuni par peur des changements ni pour mettre de l'ordre dans le clergé, mais
pour que les pasteurs puissent exercer leur autorité épiscopale d'une manière évangélique
en vue du service et du témoignage’.
Mario von Galli meent juist dat de huidige Synode het celibaat nog méér gemaakt heeft tot
‘ein Zeichen, unverstanden, entwertet und verdächtig’ (Orientierung, 31.10. 1971, p. 219).
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schuwd tegen pressiegroepen en tijdens de Synode onderstreepte hij herhaaldelijk
13
de rol van het gezag in de Kerk ; de hele interventie van de Poolse kardinaal
Wyszynski (de eerste van de Synode) was gericht tegen de vrijheid van opinie in
de Kerk - inzonderheid tegen kardinaal Suenens - op een dermate dictatoriale toon,
dat zelfs gematigde journalisten hem vergeleken met een katholieke Gomulka.
Zelfs de vrijheid van opinie van collega's werd niet gerespecteerd. In 1969 had
de Braziliaanse bisschoppenconferentie (260 bisschoppen) met grote meerderheid
gestemd voor het wijden van gehuwde mannen, gezien het grote priestertekort in
Brazilië. De centrale commissie van deze bisschoppenconferentie stemde in 1971,
in voorbereiding van de Synode, met 26 tegen 8 voor het wijden van gehuwde
mannen. Van de vier Braziliaanse afgevaardigden spraken er nu echter zich drie
uit tegen het wijden van gehuwde mannen; alleen bisschop V. Tepe, voorzitter van
de cleruscommissie, verdedigde met klem de meerderheidsopvatting. In naam van
de bisschoppenconferentie van Opper Volta sprak bisschop Yougbaré van Koupéla
zich uit voor het wijden van gehuwde manen, terwijl kardinaal Zoungrana, ook uit
Opper Volta, voorzitter van de SECAM (symposium van de bisschoppenconferenties
van Afrika en Madagascar) zich resoluut daartegen verzette, als voorzitter van de
SECAM, terwijl nochtans de bisschoppenconferenties van b.v. Zuid-Afrika, Zaïre,
de vijf landen van de ACEACAM (Tchad, Gabon, Centraal-Afrikaanse Republiek,
Kameroen en Kongo-Brazzaville) zich met grote meerderheid voor een dergelijke
wijding uitspraken. Terwijl in Spanje in 28 van de 30 diocesane bijeenkomsten
bisschoppen-priesters zich uitspraken voor verandering van de huidige celibaatswet,
nam de Spaanse delegatie terzake, althans voorlopig, een tegenovergesteld
standpunt in. Unaniem waren de 5 Duitse bisschoppen in de Synode tegen elke
wijziging van het huidige statuut, maar in de bisschoppenconferentie van Duitsland
hadden 15 van de 39 bisschoppen zich voor een wijziging uitgesproken... De Synode
14
was getekend door achterdocht tegenover de theologen en de
menswetenschappers, maar ook door vrees voor de collega's.
Anderzijds deed men toch een beroep op experten voor het thema
rechtvaardigheid (zonder echter ooit met hen een gesprek aan te gaan), brachten
bisschoppen eerlijk verslag uit over de resultaten van wetenschappelijke enquêtes
en werd gevraagd om het oprichten van onafhankelijke studie-

13
14

Herder-Korrespondenz (Sind die Weichen schort gestellt?), oktober 1971, p. 460, bewijst
uitvoerig hoe de paus zelf de vrijheid van spreken heeft beperkt.
Waartoe zelfs sympathieke bisschoppen kunnen komen zonder hulp van experten blijkt uit
een onthutsende passage in een interventie van bisschop Lohrscheider, voorzitter van de
Braziliaanse bisschoppenconferentie, waar hij, aansluitend bij 1 Cor. 6, 15 zegt: ‘De
maagdelijkheid of het celibaat zou dus voor de christen een normale zaak moeten zijn en het
huwelijk iets abnormaals. Schijnt deze gedachte ook niet gevonden te worden bij 1 Cor. 7,
waar de Apostel ons waarschuwt voor het grote gevaar van verdeeldheid dat het huwelijk
meebrengt?’. Hierop werd door Th. van Asten stevig gereplikeerd.
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centra voor het onderzoeken van de rol van de vrouw in de Kerk (de Canadese
bisschoppen en aartsbisschop Byrne van Minneapolis) en voor de studie van de
grote rechtvaardigheidsvragen (kardinaal Suenens). Ofschoon de experten van de
pauselijke commissie Justitia et Pax erop aangedrongen hadden het thema van de
geboorteregeling niet helemaal in de vergeethoek te laten bij de behandeling van
de rechtvaardigheid, was de druk van de synodale publieke opinie zo groot, dat
alleen aartsbisschop Gonzi van Malta (in de lijn van Humanae Vitaé) en kardinaal
Darjomuwono (in zeer voorzichtige bewoordingen) het thema aan de orde brachten.
Niemand ging er echter op in.
Deze Synode heeft door haar gedeeltelijk failliet aangetoond dat de kerkleiding
uiterst onwennig staat tegenover de overgang van een feodaal beleidsmodel naar
een meer democratisch model, maar anderzijds ook (en zulks in tegenstelling met
b.v. marxistische beleidspatronen) dat er een zekere ruimte is voor een loyale
oppositie, die naar de toekomst kijkt en ernst maakt met de moderne antropologie.
Hieruit blijkt dat er nog een heel proces van mentaliteitsvorming moet gebeuren aan
de basis: door pastorale raden, door regionale en nationale synoden (zoals nu
georganiseerd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en grote delen van Spanje),
door de uitbouw van een horizontaal communicatiesysteem tussen de lokale kerken
zullen gaandeweg aan de verscheidenheid van de socioculturele situaties aangepaste
participatie-modellen ingang moeten vinden. Hier ligt de blijvende rol b.v. van het
Inter-diocesaan Pastoraal Beraad voor de (ook juridisch op te richten) Vlaamse
kerkprovincie.
Alleen zó zullen én jongeren én vrouwen én christenen uit andere Kerken reëel
betrokken kunnen worden bij de zo noodzakelijke mutatie van de Kerk en zal de
gelovige gemeenschap in staat gesteld worden werkelijk ‘de onderscheiding van
de geesten’ toe te passen op de verschuivende moderne waardeschalen. Doch dit
veronderstelt - zoals kardinaal Suenens en jezuietengeneraal Pedro Arrupe
onderstreepten - een groot vertrouwen in de H. Geest en een meer onbevangen
gezamenlijk luisteren naar zijn werking nü in de gelovige gemeenschappen.

Naar een nieuw kerkbeleven door basisgemeenschappen?
Luisterend naar de samenvattingen van de honderden interventies in de ‘Sala
Stampa’ en meezoekend in nachtelijke vergaderingen met vermoeide
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bisschoppen, heeft het me telkens getroffen dat niettegenstaande de schijnbare
uitzichtloosheid van de impasse waarin het kerkapparaat vastgelopen blijkt te zijn,
er toch steeds frisse stemmen bleven doorklinken. De theoloog van een grote
bisschoppenconferentie in Europa, een bisschop van de Romeinse Curie, twee
kardinalen-kleurlingen, enkele priesters-auditeurs en een stevig team
jezuïeten-informateurs stemden hierin overeen: een nieuw kerkbegrip is groeiende.
Talrijke bisschoppen uit Europa en Amerika vooral, doch ook uit Centraal-Afrika,
hebben gewezen op het fenomeen van de basisgemeenschappen, op de noodzaak
open te staan voor wat in kleine groepen gaande is, daarbij erkennend dat de huidige
parochies te groot zijn en meestal ook niet in staat de mobiliteit van de bevolking
15
op te vangen . Meer kleine samenkomsten, meer diversiteit, meer creativiteit, en
dus ook andere soorten ambtsdragers, voortkomend uit deze groepen. Deze zelfde
stemmen pleitten ook voor meer oecumenische openheid en voor het opheffen van
alle discriminatie tegen de vrouw. In confessioneel gemengde landen zullen kleine
groepen uiteraard uit christenen van diverse confessies beginnen te bestaan, die
door het leven en het gemeenschappelijk geloof worden samengebracht. Nieuwe
ambtsvormen zullen ontstaan, terwijl de oude betrekkelijk snel zullen wegsterven.
Intussen zullen gelovigen uit deze groepen nieuwe vormen van sociaal, caritatief
en politiek engagement gestalte geven. De christelijke verantwoordelijken voor deze
vormen van inzet zullen door hun gelovige broeders en zusters erkend worden als
ambtsdragers, ook al hebben zij dan geen ‘wijding’ in het Westen (misschien wel in
andere cultuurgebieden, waar men hiervoor gevoeliger is): het sacraliseren van de
gelovige diaconie ligt ons immers niet meer. Zijn b.v. de ‘leken’ die werken in de
Vastenacties van Westeuropa geen echte diakens (niet sociologisch, doch
theoolgisch gezien)? Zijn de vrouwen, verantwoordelijk voor catechese, sociale
assistentie, verpleging, gezins- en bejaardenhulp in christelijk perspectief geen
echte diaconessen, ook al voelt niemand van haar wellicht er iets voor om in deze
sociologische sacrale categorie gevangen gezet te worden? Waarom die oude
16
woorden opnieuw invoeren voor nieuwe gelovige werkelijkheden? .
In deze groepen zal ook het type groeien van de gelovige die mensen verzamelt
opdat zij samen hun inzet voor de bevrijding van de mens (op plaatselijk of op ruimer
niveau) zouden leren zien als een stuk totale bevrijding, over de dood heen, naar
een definitieve Hoop. Het begrijpen, beleven

15
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Zie in dit verband M. Légaut, L'Homme à la recherche de son humanité, Paris, 1971; id.,
Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du christianisme, Paris, 1970; Les
Communautés Nouvelles, in Le Supplément, no. 98, sept. 1971; J.P. Audet, Le Projet
Evangélique de Jésus, Paris, 1969.
Zie het bekende artikel van N. Lohfink, Die Entscheidung ist längst gefallen, in Publik.
20.2.1970.
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en vieren hiervan, is dat niet het specifiek priesterlijke? En ook hier hebben enkele
synodeleden nieuwe geluiden laten horen, die veel doen verwachten voor morgen
(Tepe, Canivez, Landazuri-Ricketts, Suenens, Flahiff, enz.). Vanzelfsprekend zullen
in de overgangstijd delicate vragen rijzen. Intercommunio in kleine groepen
aanvaardbaar maken door ermee te beginnen? Gehuwde priesters aanvaardbaar
maken door ze te laten voorgaan in een gemeenschap die ze accepteert of de
institutionele kerk niet meer geloofwaardig vindt? Wanneer wordt een gelovige
viering een eucharistieviering? Niet alleen heeft men dringend behoefte aan een
theologische reflectie voor de overgangstijd. Men heeft ook de moed nodig om
initiatieven te nemen (of heeft de Jezus van het evangelie ons terzake niets te
leren?). Een niet-Italiaanse Romeinse prelaat drukte het heel pragmatisch uit: ‘De
bisschoppen moeten door eigen initiatieven het pluralisme in de Kerk vorm geven;
van bovenaf zal het toch nooit komen’.
Men kan zich echter afvragen of de bisschoppen hiertoe in staat zullen zijn zolang
zij niet zelf lid worden van een basis-gemeenschap, zoals Ramon Echarren, de met
gevangenis bedreigde hulpbisschop van Madrid en een van de Spaanse
synodeleden, om zo van binnenuit het nieuwe kerkbeleven mee te maken en echt
in staat te zijn leiding te geven vanuit een communitaire onderscheiding der geesten.

Naar een nieuwe plaats van de vrouw in de Kerk
Terwijl in de synode-aula dagenlang over het celibaat werd gepraat zonder dat één
vrouw aan de gesprekken kon deelnemen, werd van twee geheel verschillende
zijden het probleem van de vrouw in de Kerk duidelijk gesteld. Terwijl het
IDOC-centrum en de Operatie-Synode in de kelders van het hotel Alicorni een
17
colloquium hielden over de vrouw in de Kerk , hebben vele bisschoppen zich openlijk
uitgesproken tegen elke verdere discriminatie van de vrouw en voor het openstellen
van het ambt voor haar, tenminste voor het dadelijk oprichten van een
studiecommissie. Een internationale consensus kwam tot stand, ook al bleef de
grote meerderheid van de synodeleden passief en onbegrijpend: voorafgegaan door
de Canadese bisschoppen onder leiding van kardinaal Flahiff (Winnipeg), namen
het voor de vrouw op: de kardinalen Suenens en Malula, de bisschoppen Gran,
Tepe, Byrne, patriarch Maximos V Hakim, S. Carter, en alle hogere oversten. Ook
bij het thema rechtvaardigheid werd telkens opnieuw de discriminatie van de vrouw
genoemd en als eerste vrouw in de geschiedenis mocht

17

Zie de bij deze gelegenheid gepubliceerde Special Note, Pro Mundi Vita, nr. 21, Partnership
of Man and Woman in Church and Society.
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de Britse economiste Barbara Ward het woord voeren in de synodale aula. Het valt
echter niet te verwachten dat Rome hier vele initiatieven zal nemen zolang de
plaatselijke kerken zelf niet door eigen optreden getoond hebben wat, rekening
houdend met hun socio-culturele context, haalbaar is. In elk geval, hier werd, en
voor velen onverwacht, een deur geopend die niet meer gesloten kan worden.

Een uitnodiging tot deemoed
Toen Th. van Asten, generaal van de witte paters, het probleem van de uitgetreden
priesters behandelde, sneed hij ook een punt aan dat door velen als een van de
meest christelijke uitspraken van de hele Synode werd ervaren: ‘Wanneer de kerk
aan haar priesters vraagt te verzaken aan het stichten van een gezin, waarom vraagt
zij dan ook niet te verzaken aan eer en titels (zelfs kerkelijke), en aan het nastreven
van de goederen van deze wereld? Er is in het evangelie toch een waardenschaal
die dient geëerbiedigd te worden!’
In de onmacht om de vragen omtrent het ambt op te lossen, in de traagheid om
zich in te zetten voor meer rechtvaardigheid in kerk en wereld (niet-tegenstaande
zovele kerkelijke verklaringen) wordt ervaren hoezeer het hele christendom
verdeemoedigd wordt. Zoals ook in de andere Kerken, traditionele zingevers voor
een groot deel van de menselijke samenleving, het geval is, toont deze Synode dat
de hele katholieke Kerk samen met de mensheid in de woestijn getrokken is, op
zoek naar een integratie van de nieuwe dimensies die het menselijk fenomeen door
technische evolutie en internationale communicatie heeft gekregen. De Synode
leert dat ook zij niet automatisch de antwoorden heeft op de echte vragen en dat
zij niet meer kan teruggrijpen op gezagsargumenten of op traditionele handelwijzen.
Zij kan alleen teruggrijpen naar het evangelie en verder meezoeken met de zoekende
mensen. Schuchter is deze wil tot uiting gekomen in sommige interventies, b.v. in
die van bisschop Schmitt (Metz), die tastte naar een nieuwe antropologie en een
nieuwe moraal erkende, of in het document over de rechtvaardigheid van de
pauselijke commissie Justitia et Pax, dat toegaf dat niet weinige kerkleiders gevangen
zitten in on-evangelische ideologieën.
Het treft daarenboven hoe weinig in deze Synode over Christus werd gesproken
en hoe zelden men zich aan zijn manier van omgaan met de mensen heeft
geïnspireerd. Indien alle synodeleden geluisterd hadden naar de interventie van
Jean Canivez, die juist daarop wees, dan zou wat nu een groot
geloofwaardigheidsverlies geworden is, het begin geweest zijn van een hoopgevende
bekering, waarop nochtans velen gerekend hadden. Misschien
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echter is juist deze verdeemoediging de aanvang van het einde van het kerkelijk
triomfalisme. Misschien is het zover moeten komen om de gelovigen te dwingen te
zoeken naar echte, nieuwe alternatieve modellen van christenzijn in een
gedecentraliseerd en pluralistisch kerk-beleven, open naar de noden van de mensen.
Doch dit hangt niet af van een fundamentele wet, doch van een terugkeer naar de
18
kern van het evangelie .

18

Ik kan niet nalaten hier een stukje te citeren van Jean-Marie Domenach, hoofdredacteur van
Esprit (okt. 1967): ‘C'est Emmaüs qui devient le symbole central pour tant de croyants
incroyants d'aujourd'hui: l'apparition soudaine de celui qu'on avait cru mort. Et peut-être faut-il
avancer dans cette direction si l'on veut sortir de cette nuit de la foi qui semble n'être plus le
privilège douloureux de quelques mystiques, mais prendre une dimension massive: moins
se préoccuper d'adapter le message, de moderniser les institutions, de reprendre l'histoire
au point où l'Eglise a failli, mais plutôt faire comme si nous entendions la Parole pour la
première fois, et nous demander: si l'évangélisation commençait aujourd'hui, si l'Eglise
démarrait aujourd'-hui, que ferions-nous?’ Zullen de christenen voldoende geloof hebben in
hun Heer om deze evangelische vrijheid te nemen?
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Sterven om plaats te maken?
Dubieuze ontwikkelingen in de medische thanatologie
J.H. van Meurs
Laten we onder thanatologie verstaan kennis en inzicht omtrent zaken betreffende
de dood (van mensen). Medische thanatologie is dan dat deel van de thanatologie,
dat de medicus of de geneeskunde aangaat.
Recente ontwikkelingen op dit gebied betreffen: a) Technologie, b) Criteria van
de dood en c) Criteria voor de toelaatbaarheden op dit gebied. De problemen onder
c) betreffen vooral drie of vier themata, waarover de laatste tijd een uitvoerige
discussie gaande is. We willen onze aandacht hierop richten, d.w.z. op abortus,
euthanasie, transplantatie en zelfmoord. In de toelaatbaarheden op dit gebied is
een verschuiving in het denken opgetreden. Over deze verschuivingen gaat het in
het onderstaande vooral.

I
De abortus provocatus is wettelijk nog steeds verboden. Was het vroeger een
gevaarlijke ingreep, nu is het voor de ervaren medicus een betrekkelijk kleine kunst,
vergelijkbaar met ‘amandelen pellen’. De indicaties tot deze ingreep zijn van drieërlei
aard. De eerste reeks betreft het belang van de zwangere. Hier ziet men in enkele
jaren tijds een verschuiving van
a. levensgevaarlijke toestand van de vrouw naar
b. bepaalde ziekte van de vrouw, naar
c. psychosociaal onwel zijn van de vrouw naar
d. de wens van de vrouw.
De tweede lijn van indicaties betreft de mogelijkheden van het kind:
a. defect kind, d.w.z. slechte erfelijke aanleg of kiembeschadiging zoals bij ‘rode
hond’ van de moeder, of door vergiftiging zoals bij Softenon. Deze werden al
op één lijn gesteld. Verschuiving van de indicatie treedt op naar
b. een embryo zonder kansen op ontplooiing wanneer het geboren zou worden.
De derde lijn is de bevolkings-politieke lijn. Hier wordt weinig commentaar over
geleverd door de meeste schrijvers. Als men iets zegt, wijst men het bewust af. Bij
de abortus provocatus gaat het om opofferen van een al of
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niet tot defectuositeit gedoemd wezen-in-ontwikkeling ten bate van het belang van
enig ander wezen, met name de moeder of ook het gezin of ook de gemeenschap.
Er is geen enkele sprake van wilsbepaling van het opgeofferde wezen.

II
Euthanasie. Hier zien we de verschuiving van
a. stoppen van een specifiek lijden-verlengende behandeling al of niet op verzoek
van de ten dode en tot lijden gedoemde; naar
b. stoppen van behandeling die bepaald verlenging van lijden met zich mee kan
brengen, al of niet in overleg met de patiënt; naar
c. nadruk op lijden-verkortende behandeling en tegelijk op de wens van de lijdende
persoon; naar
d. nadruk op voorkomen van ontluistering van de lijder; naar
e. nadruk op het ‘niet gekwalificeerde leven’ (niet gelukkig, defect of ontluisterd),
dat ook onvrijwillig mag of moet worden gedood (Beemer, Ekelmans); naar
f. uitbreiding van passieve euthanasie naar zelfmoord-propaganda bij
ongeneeslijke toestand van lichamelijke verzwakking (Barrington); naar
g. uitbreiding naar bevordering van zelfmoord (bij lijden) om een vitaal orgaan te
kunnen laten overplanten (Barrington); naar
h. bevolkingspolitieke en economische overwegingen betrekken in de
indicatiestelling voor uit-de-wereld-helpen (Leering, geciteerd bij Krop;
Ekelmans, Barrington) naar
i. opoffering van niet defect leven, ook ongevraagd en ongewild (Ekelmans).

III
Transplantatie. De ontwikkeling der medische technologie heeft al tot een
onderscheiding geleid van hersendood tegenover volledige dood: criteria zoals
stilstand van ademhaling, bloedsomloop etc. hoeven niet alle meer vervuld te zijn
om de patiënt als dood te beschouwen en te verklaren. Dit is nodig geworden omdat
anders ook de transplanteerbare organen inmiddels afgestorven zijn. De discussie
gaat nu over de toelaatbaarheid van overplanting van organen van onherstelbaar
bewustelozen en patiënten met schorsdood. Men is het er nog steeds over eens,
dat een patiënt of diens familie toestemming moet blijven geven alvorens
transplantatie van enig orgaan toelaatbaar geacht wordt.

IV
Zelfmoord. Hiervoor gelden mutatis mutandis dezelfde overwegingen als
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voor de andere drie probleemgebieden. Er is een verschuiving gaande van het
oordeel:
a. ‘betrokkene is gestoord’; naar
b. ‘de omgeving is de schuld’, respectievelijk ‘als hij wil, help hem ermee of laat
hem’. Echter ook naar
d. bevolkings-politieke overwegingen (bij Barrington), bij ongeneeslijke zwakte
van een persoon; of
e. om van zichzelf een orgaan-donor te maken.
Samenvattend zien we op alle gebieden een verschuiving van a) verbod naar
toelaatbaarheid, b) van vrijwillig naar opgelegd of gemanipuleerd, c) van defecte
naar niet defecte patiënt of cliënt en d) van individuele naar sociale motivatie.
De eerste vraag is nu: Hoe is het mogelijk dat deze ontwikkeling zo snel verloopt?
We mogen veronderstellen, dat de technische verbetering van
communicatie-mogelijkheden de discussie op gang helpt en dat deze discussie zelf
maakt dat houdingen van het ene op het andere gebied worden overgebracht: b.v.
de onvrijwilligheid wordt overgebracht van abortus provocatus voor het embryo naar
defecte bejaarden en b.v. het softenon-kind (Van den Berg en Ekelmans). De
verwachting van zelfopoffering ten behoeve van de ander begint bij het familielid
dat levend een nier afstaat en wordt overgebracht op de familie van de
ongevals-patiënt en misschien zelfs op de a.s. zelfmoordenaar met goede nieren
(Barrington). Een andere verschuiving is die van de bescherming van het wezen
tegen lijden: hier is een verschuiving van euthanasie naar abortus, d.w.z. van de
patiënt die lijdt naar de zuigeling die misschien te lijden zal hebben.
Een diepere oorzaak zal wel zijn de bevolkingsdruk: velen menen met de Russell's,
1
dat bevolkingsdruk agressiviteit en moordzucht stimuleert . Dit kan een biologisch
principe zijn. Het kan ook zijn, dat onze aanleg en onze sociaal-culturele
verworvenheden niet voldoende zijn om dit tegen te houden. In dit verband gezien
is het medisch doden dan slechts een klein detail.
De tweede vraag is: Hoe groot is de kans op misbruik van het medisch doden voor
de veiligheid van de patiënt en voor de arts-patiëntverhouding, etc.; gezien het
tempo der verschuivingen. Bij abortus provocatus lijkt het gevaar van misbruik klein.
Het geschiedt tot nu toe nog altijd slechts op uitdrukkelijk verzoek. Wel is het in
principe mogelijk om een embryo uit

1

Zie ook: Lorenz, Agressiviteit bij mens en dier.

Streven. Jaargang 25

243
te nemen om als proefobject te behandelen (Petrucci). Dit is echter een specifiek
probleem. Voor zover bekend, is dit tot nu toe niet gebeurd onder directe of indirecte
pressie van research-instituten. Noch ook is er pressie tot abortus in het algemeen
bekend geworden van de kant van maatschappelijke instanties. De
pressie-mogelijkheden liggen bij euthanasie veel subtieler en moeilijker. Ook bij
transplantatie zijn grensverschuivingen mogelijk, zoals we gezien hebben, vooral
als euthanasie en transplantatie samen gedacht worden, zoals door Barrington. Het
principe van de vrijwillige zelfmoord noemt Barrington ‘pro familia mori’ d.w.z. voor
het gezin sterven. Het kan echter gemakkelijk leiden tot ‘cogitur velle mori’ oftewel
‘hij wordt gedwongen te willen sterven’. (Vergelijk Drossaart Lulofs).
De vrees van de tegenstanders van abortus dat van daar naar actieve euthanasie
maar een stap is, lijkt dus niet geheel irreëel. Nu houden de meeste schrijvers wel
een slag om de arm: Beemer spreekt van ‘Een nieuwe trend’ die zich laat voelen:
‘de gedachte n.l. dat men uit respect voor het leven medemenselijk leven zou mogen
of moeten doden, waarbij de kwaliteit van leven (gelukkig of ongelukkig, volwaardig
of ontluisterd) een criterium wordt om feitelijk leven al of niet te beëindigen’. Ekelmans
geeft het onder II h) genoemde (bevolkingspolitieke en economische motieven van
euthanasie) slechts als een profetie. Hij eist bovendien het fiat van de rechter als
beveiliging tegen het op hol slaan van dodende artsen. Krop geeft twee tegengestelde
standpunten bij ‘de bezinning op de vraag naar het goede recht der euthanasie
vanuit de macrosfeer’. Van den Berg beperkt zijn voorstellen betreffende actieve
euthanasie tot defecten; hij praat niet over abortus provocatus, noch over
bevolkingspolitiek. Maar ook al zouden al de schrijvers die voor enige vorm van
actieve euthanasie zijn, dat ook niet bedoelen, toch roepen zij een gevaar op. Het
ontbreken van duidelijke grenzen enerzijds en de bevolkingsdruk anderzijds creëren
dat gevaar. Daarbij komt, dat bevolkingspolitieke en economische overwegingen
steeds naderbij kruipen. Dit kan enige achteloze of machteloze overheid welgevallig
zijn om tijdelijk en partieel de problemen op te lossen die zij niet aandurft met
versobering, strakkere organisatie, socialisering, etc.. Natuurlijk werkt ook de
discussie als zodanig bevorderend. Dit des te meer, wanneer schrijvers zoals de
bovengenoemden zich niet duidelijk vastleggen op zeer concrete situaties; wanneer
ze niet specifiek uitgaan van het belang van de patiënt, doordat ze 1) niet hun eigen
mening geven, 2) heden en toekomst door elkaar laten lopen, 3) wenselijkheid,
onwenselijkheid en feitelijkheid dooreenmengen, en vooral 4) de door hen besproken
situatie en de daaruit verwachte maatregelen niet zien als voorspel van een
totalisering. We hebben de bevolkingsdruk als grote factor genoemd. Deze is bij
ons geplaatst
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in een laisser-faire klimaat. We hebben gezien hoe onder deze omstandigheden de
maatschappelijke ontwikkeling snel kan gaan in de richting van de nadruk op dodende
maatregelen tegen ouderen en defecte leden van de gemeenschap en in het
algemeen tegen diegenen die als hinderlijk of gevaarlijk worden beleefd. De historie
heeft nog maar kort geleden een nationaal-socialistische ontwikkeling bij onze buren
laten zien. We kunnen er in het geheel niet gerust op zijn, dat dit bij ons niet zal
gebeuren. Voor degenen die menen in het christendom een tegenwicht te vinden,
nog het volgende: Het is waar, dat vooral christenen zowel tegen anti-conceptie als
tegen abortus provocatus zijn, maar ook verschuift de toelaatbaarheid op het gebied
van euthanasie en transplantatie juist onder christelijke handen gemakkelijk in de
bovengenoemde richting van verharding, totalisering. Er is geen enkele aanwijzing
dat het christelijk geloof een garantie zou kunnen geven tegen afglijden van de
medische moraal naar de medische moord. Ook dat is in het verleden bij onze buren
gebleken.
Wij zijn nu al zover, dat op de christelijke omroep-avond een televisieprogramma
wordt uitgezonden waarbij een christelijk-arts omstandig uiteenzet hoe hij een van
zijn patiënten op haar verzoek een dodelijke spuit heeft gegeven.
Dat er vele maatregelen genomen moeten worden, is in 25 jaar wel iedereen
langzamerhand duidelijk geworden. Bevolkingstoename geeft toename van vervuiling
en uitputting van natuurlijke hulpmiddelen, vooral in een industrieel welvaartsklimaat.
De kritische grens van deze ontwikkeling hebben we nu al bereikt (vergelijk P.
Ehrlich). Bevolkingsplanning zal dus prioriteit moeten krijgen naast sanering van de
z.g. ‘welvaart’. Maar daarbij mogen abortus provocatus noch ook euthanasie of
zelfmoord ooit onder pressie tot stand komen, laat staan oplegbare maatregelen
worden. De humanitaire grondslagen van de medische moraal worden uiteraard
bedreigd. Het is zaak om te redden wat er te redden is.
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De maatschappelijke functie van een universiteit
Etienne Dhanis
In de literatuur over de huidige crisis van de universiteit is het bijna een gemeenplaats
geworden: de oorzaak van die crisis is te zoeken in het falen van de universiteit in
haar maatschappelijke zending. Wat is echter de maatschappelijke zending van
een universiteit? In de loop van dit academisch jaar willen wij met onze hele
universitaire gemeenschap ons daarover gaan bezinnen. De bedoeling van deze
openingsrede is alleen een kleine bijdrage te leveren tot dit project.
Om een summiere schets te geven van de maatschappelijke rol van de universiteit
zoals ik die meen te zien, onderscheid ik twee aspecten: enerzijds de
democratiseringsfunctie van de universiteit, anderzijds haar intellectualiseringsfunctie.

De democratiseringsfunctie
In de samenleving van vandaag is de universiteit wellicht een van de belangrijkste
democratiseringsmechanismen waarover wij beschikken. Zij is een machtige lift
voor sociale pro-motie, in mindere mate ook voor sociale ‘de-motie’. Zulke
democratiseringsmechanismen zijn er altijd geweest. Denken we slechts aan de
klerikatuur: er is een tijd geweest dat priester worden een sociale promotie
betekende. In vele ontwikkelingslanden speelt op het ogenblik de militaire carrière
een zelfde rol. De universiteit van vandaag vervult die functie echter op een eminente
wijze: zij geeft toegang tot tal van hogere maatschappelijke posities en maakt daarbij
(althans in principe) abstractie van om het even welk startvoordeel: geboorte, geld,
ouderlijk prestige, enz.. De universiteit is een lift die naar de hoogste verdiepingen
voert, om het even op welke verdieping men erin stapt. De universiteit wordt aldus
een mechanisme dat het maatschappelijk bestel in staat stelt over te schakelen van
een ‘geboorte-aristocratie’ naar een ‘merito-cratie’ op basis van arbeid en intellect.
Maar de universiteit biedt nog andere mogelijkheden om de ongelijkheid in
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de maatschappij te bestrijden en een meer rechtvaardige samenleving dichterbij te
brengen. Bewust van de heersende wanverhoudingen, gebruiken vele
universitair-gevormden hun aan de universiteit verworven bevoegdheid niet alleen
om voor zichzelf de nadelige maatschappelijke voorwaarden waarin zij zelf aan hun
studie zijn begonnen, te overwinnen en aldus de maatschappij al wat rechtvaardiger
te maken, maar ook om de nog zeer algemene waardering voor een maatschappelijk
stelsel waarin voor- en nadelen bij de start nog altijd beslissend zijn, frontaal te
bestrijden.
Deze democratiserende rol van de universiteit wordt echter pas radicaal vervuld,
wanneer niet alleen haar gediplomeerden zich met hun vaak moeizaam opgebouwde
visie op een rechtvaardiger wereld in de strijd werpen, maar de universiteit zelf zich
als wapen laat inzetten, als een strategische reserve die de strijd aanbindt tegen
de unidimensionele maatschappij. En helemaal eerlijk wordt deze inzet van de
universiteit pas wanneer haar democratiserende actie niet alleen gericht is op de
beperkte maatschappij waarin iedere universiteit werkt en waarvan zij leeft, maar
ook en wel heel bijzonder op een grondige verandering van de grote menselijke
gemeenschap over de hele wereld, verscheurd in welvaartstaten en
ontwikkelingslanden. De omwenteling die nodig is om de sociale rechtvaardigheid
in de wereld van vandaag te doen zegevieren, zal in de eerste plaats een intellectuele
omwenteling moeten zijn. Het steeds toenemende onbehagen dat zo velen tot
opstand brengt, doet dan ook terecht zo'n dringend beroep op de
verantwoordelijkheid van de universiteit.
Dit soort overwegingen is u bekend. Mijn bedoeling was niet uw sympathie of
antipathie ervoor te vragen. Ik wilde er alleen op wijzen dat zij consequent in het
verlengde liggen van het begrip ‘democratisering van de maatschappij’ zoals deze
wordt verwacht van de universiteit.
Iédere universiteit zal deze visie in principe en op haar eigen manier tot de hare
willen maken. Een universiteit die zich als stelregel stelt te werken vanuit een
christelijke inspiratie, moet dit des te eerlijker doen en er zich des te meer voor
inzetten. Wil zij een ‘universiteit’ zijn en niet louter een hogere beroepsschool, dan
moet iédere universiteit op een of andere manier geëngageerd zijn in het totale,
universele leven van de maatschappij en zich inzetten voor de universele behoeften
van de tijd - als daartoe de mogelijkheid bestaat. Dan rijst echter de vraag: hééft de
universiteit eigenlijk wel de mogelijkheid om mee te werken aan de democratisering
van de maatschappij, en zo ja, hoe ver reikt die mogelijkheid?
Zijn wij niet vaak geneigd die mogelijkheid te overschatten? Zijn wij bijvoorbeeld
op het ogenblik niet bezig de universiteit als selectie-mechanisme op basis van
gelijkheid te overwaarderen? Denken wij niet te gauw dat de kansen voor iedereen
inderdaad (al) gelijk zijn? Zelfs als we abstractie
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maken van de ieder van ons bekende onvolkomenheden die met goede wil en wat
inspanning overwonnen kunnen worden, nooit zal de universiteit álle startvoordelen
en -nadelen, vooral die van culturele aard, ongedaan kunnen maken. Hetzelfde
moet gezegd worden van een examensysteem dat, ook al wordt het aanzienlijk
verbeterd, altijd bijna onvermijdelijk minder zal selecteren en oriënteren dan
elimineren. Zelfs als de startvoordelen van de sociale stand geen rol meer zouden
spelen, zelfs als door een vernieuwde examenregeling de selectie feilloos zou
verlopen, zelfs dan is het maatschappelijk welslagen dat van de universiteit verwacht
wordt, niet volledig gewaarborgd. Immers, geboorte, geld, ouderlijk prestige kunnen
toevallige voordelen zijn, maar verstandelijke begaafdheid is misschien al even
toevallig, en daar staat de universiteit machteloos tegenover. En het is niet zo'n heel
prettig vooruitzicht als de barrières van sociale herkomst vervangen worden door
barrières van intellectuele begaafdheid. Bekwaamheid om te slagen aan de
universiteit wordt steeds meer een voorwaarde om te slagen in de maatschappij.
Slagen aan de universiteit betekent nog niet automatisch maatschappelijk succes,
maar het is toch al zo ver gekomen dat mislukken aan de universiteit voor zeer velen
een kleine tragedie is.
We moeten de democratiseringsverwachting niet overdrijven. Dat is niet goed
voor de universiteit zelf, en evenmin voor de maatschappij die men wil
democratiseren. Het doel dat men zich stelt, is goed en duidelijk: men wil de
geslotenheid van de maatschappelijke, op een standenelite gebaseerde hiërarchie
doorbreken. Men merkt echter niet genoeg dat, indien men daarvoor haast exclusief
de universiteit wil inzetten, men riskeert een andere maatschappelijke elite te
scheppen die op haar manier even gesloten zal zijn als de vroegere: een intellectuele
meritocratie. Zolang de mens is wat hij is, zal een staat waar filosofen koning en
koningen filosoof zijn, geen ideale staat zijn; al was het maar omdat het nog altijd
veel gemakkelijker is zich te verzetten tegen voorrechten die voortvloeien uit een
hoge geboorte dan tegen voorrechten die voortvloeien uit een hoog
intelligentiequotiënt. Het is verkeerd, de oplossing van de sociale
onrechtvaardigheden uitsluitend van de intellectuele mens en van de universiteit te
verwachten. De universiteit kan daar een belangrijke, ja, onvervangbare rol in spelen.
Zij moet echter bescheiden genoeg zijn om steeds open te blijven voor de ingevingen
van en de samenwerking met anderen. Alleen die samenwerking kan haar in staat
stellen haar zo gewichtige sociale verantwoordelijkheid op efficiënte wijze op zich
te nemen. Het doel loont de moeite om zich daarvoor in te zetten.

De intellectualiseringsfunctie
Hoe dringend de behoefte ook is aan democratisering van een zo talrijk
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mogelijke groep van mensen die zich verantwoordelijk weten voor het welzijn van
de gemeenschap, geen enkele universiteit kan waarborgen dat haar vorming vanzelf
leidt tot lidmaatschap van die groep. Zij kan parate kennis bijbrengen die
maatschappelijk nuttig is en zelfs onmisbaar voor de verheffing en bevrijding van
de maatschappij. Zij kan een technische kunde aanleren die gebruikt kan worden
voor de verbetering van het natuurlijk en sociaal milieu. En wij ervaren dagelijks dat
de maatschappij, met het oog op het algemeen welzijn, deze technische en
toegepaste opleiding zeer op prijs stelt en nauwlettend toekijkt of ze inderdaad
behoorlijk wordt gegeven. Wij weten echter ook dat de universiteit zich steeds meer
verplicht ziet de laatste, gespecialiseerde opleiding van haar studenten aan de
ondernemingen en andere organisaties zelf toe te vertrouwen. Dat gebeurt in de
eerste plaats ten gevolge van een structurele noodzaak. Dat gebeurt echter ook
omdat de universiteit oordeelt dat zij zich nog op een andere manier maatschappelijk
nuttig kan en moet maken. En dit leidt ons dan tot de ‘intellectualiseringsfunctie’ van
de universiteit.
De jonge mens die overstapt van het middelbaar naar het hoger onderwijs,
verwacht meestal veel te zullen bij-leren, de kennis die hij al bezit nog veel verder
te zullen uit-breiden. Helemaal ongelijk heeft hij niet. Maar toch zijn die verwachtingen
naïef. Hij ziet het hoger onderwijs als een voortgezet middelbaar onderwijs. Hij
vermoedt nauwelijks dat hij in contact zal komen met een manier van denken die
hem niet alleen iets bij zal leren, maar hem vooral ertoe zal brengen zijn reeds
verworven of nog te verwerven kennis en wijsheid onophoudelijk onder kritiek te
stellen. Het weten van de intellectueel is iets aparts. Het ligt niet gewoon in het
verlengde van het dagelijkse weten. Het is een kritisch weten. Niet een direct
praktische kennis en ook niet een levensbeschouwing. Het is veeleer het ‘weten
van de theorie’, d.w.z. een weten dat steeds in zich de sporen blijft dragen van de
abstracties en de methodes waarmee het verworven werd, en dat zich daarvan
steeds bewust blijft. Het is een weten dat zich bewust is van zijn hypothetisch karakter
en daarom vrede neemt met het feit dat zijn menselijke geldigheid altijd relatief,
beperkt en voorlopig is.
Wordt de jonge mens werkelijk opgenomen in de universitaire gemeenschap, dan
wordt hij in dit ‘kritische denken’ ingewijd. Hij maakt er zijn beroep, ja, zijn roeping
van. Het stelt hem zware eisen. Zoals elke ware roeping geeft het hem een
levensgevoel dat heen en weer gaat tussen juichen en klagen, tussen exaltatie en
neerslachtigheid, tussen fierheid en deemoed. De weerslag van deze intellectuele
houding op mens en samenleving kan nauwelijks worden overschat. Dat merken
wij pas goed in onze huidige maatschappij, nu dit kritische denken door het
gedemocratiseerd hoger onderwijs steeds meer in ieders bereik komt. Eeuwenlang
is de ‘intellectua-
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liteit’ het voorrecht geweest van kleine groepen: abdijen in de middeleeuwen, oude
priesterkasten, filosofische scholen, salons en lezerspubliek in de Verlichting.
Vandaag is zij overal verspreid. De intellectualiteit bepaalt ons hele mensbeeld.
Met de wereld echter die de mens in zijn eigen leven als een feit ervaart, kan zijn
kritisch denken zich niet verzoenen. De enige wereld waarmee de moderne,
geïntellectualiseerde mens zich kan verzoenen, is een wereld die hij nog niet ziet,
een wereld die hij steeds voorbereidt, maar zelf op aarde nooit zal beleven. Zo leeft
de intellectueel ergens tussen de onherroepelijk verloren, naïeve wereld van het
kind en een voltooide wereld waarin ‘God alles in allen’ zal zijn, een uitdrukking die
zowel christenen als marxisten verstaan. Zo is het wereldbeeld van de moderne
intellectueel de tegenpool van dat van de antieke mens, die verzadigd van
probleemloze jaren na volbrachte taak bij zijn vaderen te ruste kon gaan. Het
wereldbeeld van vandaag houdt een nooit aflatende spanning naar de toekomst in.
En niemand kan zo intens van die toekomst dromen en erover denken als de
intellectueel. Daarvoor heeft hij het kritische denken in de wereld geïntroduceerd,
maar tevens een intellectualisering op gang gebracht die niet meer te stuiten is en
die - en dat is de gevaarlijke keerzijde ervan - steeds eenzijdiger, misschien zelfs
steeds minder menselijk dreigt te worden.
De intellectuele roeping is noodzakelijk eenzijdig, omdat zij eisen stelt van een
steeds verder doorgedreven specialisatie. Dat maakt dat de niet ingewijde er vaak
om moet lachen. Zoals de meid van Thales van Milete, toen haar meester zo intens
de sterren liep te observeren, dat hij recht in een put wandelde. Maar zodra die
eenzijdigheid maatschappelijke dimensies gaat aannemen, vergaat je het lachen.
Het kritische denken verruimt de horizon en is gericht op universalisme, maar dit
vaak ten koste van de eerbied voor het individu; het verdrijft de naïviteit, maar
institutionaliseert de wederzijdse argwaan; het maakt de nieuwe generaties meer
wereldwijs, maar ook meer sceptisch. Kortom, de bedoeling is een veralgemeende
intellectualiteit, het resultaat dreigt vaak alleen maar intellectualisme te zijn.
De niet-intellectueel kan slechts met een vaag onbehagen tegen deze stand van
zaken aankijken. Werkelijk verzet ertegen zou alweer een kritische reflectie
veronderstellen. Maar wie zal de critici bekritiseren? Paradoxaal genoeg komen
alleen de intellectuelen zelf daarvoor in aanmerking. Alleen zij kunnen zich, op
voorwaarde dat zij zich als mens op hun werk bezinnen, reflexief en nauwkeurig
bewust worden van de eenzijdigheid van hun invloed op de samenleving en van de
manier waarop zij de maatschappelijke functie die hun is opgedragen, in feite
vervullen.
Minder dan ooit tevoren kunnen de intellectuelen daarom hun rol naar behoren
vervullen als zij zich niet verzamelen in een ‘intellectueel forum’.
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Daarin kunnen zij in de eerste plaats elkaar controleren op de wetenschappelijkheid
van hun arbeid. Daarin kunnen zij vooral - en dit wordt steeds meer een dringende
noodzaak - elkaar ontmoeten om de onvermijdelijke eenzijdige intellectualisering
welke hun diverse welomlijnde vormen van zuivere wetenschapsbeoefening in de
gemeenschap bewerken, kritisch te corrigeren en ieders intellectualiserende arbeid
in te schakelen in een geheel dat de maatschappij volop menswaardig kan dienen.
Voor zulk een intellectuele dialoog biedt in onze door en door georganiseerde
maatschappij bijna alleen de universiteit nog ruimte. In vergelijking met de meeste
andere organisatievormen laat zij een grotere, haast onbeperkte vrijheid aan het
creatieve individu; in geen enkel beroepsverband is de mens zo vrij van economische,
sociale, ideologische druk. De universiteit is bij uitstek het toevluchtsoord van de
vrije intelligentie en de ruimte voor een intellectueel gesprek dat dringend hersteld
en verruimd moet worden.
Zo hóórt het in een universiteit die haar maatschappelijke functie wil vervullen.
Maar ís het ook zo? Het ziet er jammer genoeg naar uit dat dit gesprek steeds
moeilijker, ja, onmogelijk wordt naarmate een universiteit een grotere omvang krijgt.
De kwantitatieve groei gaat immers bijna onvermijdelijk gepaard met een opsplitsing
in menigvuldige belangstellings- en onderzoeksobjecten, in specialiteiten en
instituten. Op zichzelf zou het mogelijk moeten zijn dit op te vangen in een goede
organisatorische aanpak. Maar op een of andere manier schijnt die opsplitsing fataal
uit te lopen in even zo vele aparte wetenschappelijke talen, even zo vele aparte
wetenschappelijke denkmethoden. De onderlinge communicatie wordt aldus steeds
moeilijker: in elkaars ogen lijken de gesprekspartners welhaast ‘onbevoegden’.
Nog erger wordt dit wanneer van het eigen, beperkte belangstellingsobject een
ideologie wordt gemaakt die zich van haar beperktheid niet meer bewust is. Economie
wordt economisme, sociologie sociologisme, geschiedenis historicisme. De ironie
wil dat dit alles zich afspeelt binnen de zogenaamde universiteit, die een dergelijke
eenzijdigheid juist wilde vermijden. Als wij niet eens in de universiteit meer in staat
zijn tot een interdisciplinair gesprek, hoe kunnen wij dan de samenleving tegen de
schadelijke gevolgen van een te eenzijdig gericht kritisch denken beveiligen? Hoe
kunnen wij dan de verscheurde wereld ooit tot eenheid hopen te brengen?
Moeten we echter niet nog verder gaan in onze diagnose? Is het misschien niet
zo dat de verbrokkeling van het intellectuele gesprek niet alleen aan toevallige of
structurele gebreken, maar aan een bijna fatale tekortkoming moet worden verweten?
Loopt er niet iets mis met onze opvatting van de waarde van wat wij
wetenschappelijke waarheid noemen?
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Als wij ons in de wetenschapsbeoefening niet van de aanvang af laten oriënteren
door een menselijke geldigheid van het weten, kan een synthese nooit méér dan
een zeldzaam toeval zijn en kan het wetenschappelijke weten de massa van naast
elkaar levende individuen en volkeren nooit tot een gemeenschap vormen. Het is
juist, dat de ontwikkeling van iedere wetenschap een eigen, intrinsieke wetmatigheid
moet volgen. Alleen zo immers kan de wetenschap een cumulatief weten worden.
Maar zo komen wij ook steeds méér te weten over steeds minder. Van menselijk
standpunt uit betekent dit dat het cumuleren van steeds meer zakelijke kennis soms
slechts in schijn waardevol en zinvol is.
Een bewering als deze is gevaarlijk. Hier is omzichtigheid geboden. Soms blijkt
de waarde van het wetenschappelijke weten inderdaad slechts op lange termijn.
Eén ding lijkt echter zeker: het weten benadert soms een limiet waar vanzelf de
vraag rijst of de ‘wetenswaardigheden’ die daar nog gevonden worden, eigenlijk
nog wel het weten waard zijn. Er schijnt zo iets te bestaan als een ‘grensnut’ van
het menselijke weten. Zoals Sofokles zegt in Oidipoes Koning: ‘Helaas, wat is het
weten verschrikkelijk als het van geen nut is voor wie het bezit’.
Daarom moet de vraag worden gesteld: moet een universiteit die haar
maatschappelijke dimensie waar wil maken, niet meer aandacht gaan besteden
aan het grensnut van de menselijke waarheid? Is de ‘interessante’, de algemeen
menselijk interessante waarheid niet méér ‘waar’ in de pregnante betekenis van het
woord dan een waarheid die uitsluitend volgens intrinsiek geldende criteria ‘waar’
is? Het lijkt evident dat een van de belangrijke taken van het intellectuele forum dat
wij universiteit noemen, erin moet bestaan, te oordelen over de kwaliteit van de
waarheid. Met een boutade zouden wij kunnen zeggen: wat niet interdisciplinair
geformuleerd kan worden, behoort niet tot de volle waarheid. ‘Interessant’ is dan
wat aan de echte behoeften van de mens als mens en van zijn samenleving
beantwoordt. Het intellectuele forum zal dus die behoeften ter sprake moeten brengen
en aan die behoeften de kwaliteit van de intellectuele antwoorden en hun waarheid
toetsen.
Ook dit moeten wij goed verstaan. Het betekent helemaal niet dat de waarde van
het kritische denken in de praktische toepassing ervan bestaat. In de
natuurwetenschappen gaat dit misschien op, in deze zin dat daar alleen die resultaten
‘interessant’ zijn die technisch (misschien ooit) toegepast kunnen worden. In de
mens- en geesteswetenschappen liggen de zaken enigszins anders. Ook in de
economie, de sociologie, de filologie kán het interessante op het niveau van de
praktische toepassing liggen. Meestal echter zijn de hier gevonden resultaten
interessant op een theoretisch niveau, namelijk als een theoretische aanvulling van
en een kritiek op de denkbeelden, de dage-
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lijkse maatschappelijke, op het eerste gezicht als evident verschijnende waarheid,
de naïeve kennis van de te oppervlakkig intuïtionerende mens. Daaruit een paar
gevolgtrekkingen. Wanneer men van de wetenschap zegt dat zij ‘interessant’ moet
zijn, dan vraagt men in feite niet méér dan dat haar maatschappelijke functie duidelijk
voor ogen zou staan. Daarvoor is het beslist niet nodig dat zij minder ‘wetenschap’
zou zijn. Wel integendeel. Maar men zou kunnen zeggen dat elke wetenschap, juist
om helemaal wetenschap te zijn, dat elke universiteit, juist om helemaal universiteit
te zijn, ‘geëngageerd’ moet zijn. Jammer genoeg is dit begrip zo vernauwd, in tijd
en ruimte, dat het meestal nog alleen verstaan wordt als engagement in een bepaalde
situatie, op korte termijn en dikwijls ten bate van beperkte groepen of
gemeenschappen. Het is zeker dat er heel urgente behoeften bestaan en dat deze
op korte termijn moeten worden opgelost. Maar even zeker is het dat de
maatschappelijke functie van het kritische denken niet ongestraft uitsluitend tot zulke
urgenties kan worden vernauwd. Daarom is het van groot belang dat in het
intellectuele forum van een universiteit die zich van haar maatschappelijke functie
bewust is, diè menselijke en maatschappelijke behoeften ter sprake worden gebracht
die zich in ruimte en tijd uitstrekken.

Om te besluiten
De opdracht van de universiteit is niet, te waken over de totale vorming van de
mens. Uit het voorgaande moge blijken dat haar maatschappelijke functie beperkter
is. Maar de weerslag van de intellectualisering die aan de universiteit wordt bewerkt,
reikt ver en kan vele, op het eerste gezicht onverwachte en onbedoelde wendingen
nemen. Dat is normaal, want eenmaal publiek gemaakt, wordt het woord van de
intellectueel publieke eigendom. Ook de intellectueel zelf moet die eigendom
respecteren. Daarom heeft hij de plicht misverstanden te voorkomen en desnoods
zelf de nodige interpretatie van menselijke of levensbeschouwelijke aard aan te
reiken. Die zorg om de communicatie zuiver te houden dient verder te reiken dan
de intellectueel soms meent. Gemakkelijk verliest hij de maatschappelijke dimensie
van zijn zoeken, denken en weten uit het oog. Om die reden is het wellicht ook nuttig
ervoor te pleiten dat de intellectueel zelf zorg besteedt aan het vulgariseren van zijn
wetenschap. Goede vulgarisatie behoort tot de beroepsplicht van de academicus,
al was het maar omdat slechte vulgarisatie een van de grote gevaren is die de
menselijke cultuur bedreigen.
Vulgariseren is trouwens ook voor hemzelf een noodzaak. Hij heeft immers
behoefte aan een ruim publiek, d.w.z. een publiek van mensen die niet in zijn vak
gespecialiseerd zijn, tot op zekere hoogte zelfs een publiek van
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niet-intellectuelen. Dat publiek is de instantie die hem moet corrigeren of aanvullen
in zijn neiging tot eenzijdigheid. Het algemene publiek spreekt geen gespecialiseerde
taal, maar de taal van de dagelijkse ervaring; het vernauwt zijn weten niet in de
abstractie van welomlijnde, beperkte onderzoeksdomeinen, maar ziet alles beter
geïntegreerd in de algemeenheid van de menselijke behoeften. Het weet soms beter
dan de intellectueel zelf wat in diens denken en onderzoeken menswaardig, menselijk
belangrijk is en wat niet. Het niet denkbeeldige gevaar dat zou ontstaan uit een
situatie waarin de academicus met meer tot een ruimer publiek zou moeten spreken,
maar uitsluitend tot op dezelfde specialisatie gerichte collega's of studenten, moet
door een maatschappij-bewuste universiteit worden tegengegaan.
Ten slotte nog dit. Wellicht heeft een universiteit met een pluralistische structuur,
zoals die nu in Antwerpen is opgericht, kans een goed intellectueel forum en dus
een goede universiteit te zijn. Het maatschappelijk pluralisme steunt immers niet
alleen op bijkomstige meningsverschillen, maar op meningsverschillen die aandacht
vragen voor de meest fundamentele vragen van mens en samenleving. De
voorwaarde om een gesprek te doen slagen is nog altijd dat het over belangrijke
dingen gaat en dat de deelnemers elkaar iets mee te delen hebben dat hun diepste
wezen raakt. De discussies over mede-verantwoordelijkheid, over universitaire
expansie en spreiding van instellingen, over maatschappijkritiek, over pluralisme,
enz., hebben tot nog toe aan het intellectuele gesprek in onze Faculteiten een meer
dan gewone kwaliteit gegeven. Deze kwaliteit te handhaven behoort tot de meest
eigen opgaven van de universiteit. Mogen de gesprekken over de maatschappelijke
dimensie van het universitair onderwijs die wij dit jaar willen voeren, die traditie hoog
houden. Ten bate van de hele gemeenschap.
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De tuin van de sociologen
Theo P.M. de Jong
Bloeien er duizend bloemen in de tuin der sociologie of is het wachten op de herfst
waarin gesnoeid gaat worden? Aan publikaties is er namelijk geen tekort;
beschouwingen over sociologen van oudere datum (a); tekstboeken en inleidingen
(b); en een tweetal studies waarin resp. een historische periode (de 19e eeuw) en
het verschijnsel godsdienst tot voorwerp van sociologische analyse zijn uitverkoren
(c).
a) R.F. Beerling, De sociologie van Georg Simmel, J.H. De Bussy, Amsterdam,
1969, 178 pp., f 16,50.
H.P.M. Goddijn, De sociologie van Emile Durkheim, J.H. De Bussy, Amsterdam,
1969, 221 pp., f 16,50.
b) J.K.M. Gevers en H. Wallenburg, Sociologie als Wetenschap van de
Maatschappij, deel I inleidende essays; deel 2 teksten. Boom en Zoon, Meppel,
1970, samen f 27,50.
Friedrich Fürstenberg, Sociologie - Hauptfragen und Grundbegriffe, Sammlung
Göschen 4000. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1971, 154 pp., DM. 7,80.
Norbert Elias, Wat is Sociologie? (Aula) Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1971, 208 pp., f 5,50, BF. 90.
c) Walter Rüegg und Otto Neuloh, Zur Soziologischen Theorie und Analyse des
19. Jahrhunderts. Van den Hoeck & Ruprecht, Göttingen, 1971, 238 pp., DM.
32,-.
Roland Robertson, The Sociological Interpretation of Religion. Basil Blackwell,
Oxford, 1970, 256 pp., 36/-, paper 18/-.

a) Determinismen: de ketens van de vrijheid
Ontsprongen de ketens die de vrijheid belemmeren, niet uit die oeroude, tot zonde
geneigde, natuur van de mens? De wetenschap is op reeksen andere determinismen
gestoten van minstens zo ondoordringbare aard. Vico - vroeg-18e-eeuws historicus
- zei: ‘Van de Voorzienigheid valt moeilijk studie te maken; laten we achterhalen
wat de mensen er zelf van gemaakt hebben’. Tot een van de ontdekkingen moet
worden gerekend wat
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Durkheim (1858-1917) omschreef als de dwang van de sociale verschijnselen. De
mensen kleden zich, vervullen hun functie in de maatschappij en brengen hun stem
uit op een wijze die hun niet geheel behaagt. Maar waarom dit - als zij bij regelmaat
doorgaan met handelen - dat onbehagen oplevert, weten zij niet. Zij geven de schuld
aan de maatschappij, alsof dat een vreemd en buiten henzelf bestaand verschijnsel
is. Ten dele is dat waar, al is de werking van de maatschappij dan niet geringer.
Ten dele is het ook niet waar. Men zou het draaiend rad als beeld kunnen gebruiken:
de mensen moeten er op springen om het draaiende te houden, doch ze worden
beloond met zwiepers waardoor zij tot zandeters worden.
Dat rad-spel moet worden doorstaan, wil de voortgang erin blijven zitten. Mensen
zijn als steenkool waarbij eerst door verbranding de gloed vrijkomt. Die pijnlijke
ambiguïteit maakt het begrijpelijk, waarom groepen proberen door inkapseling dit
alles te ontvluchten: in sentimenteel divertissement of in dogmatisme van links en
rechts. Hoe menselijk het hunkeren naar het paradijs ook moge zijn, het getuigt van
een tekort aan durf. Kennis van de werking van de maatschappij moet erop gericht
zijn om op relatieve wijze aan de verstarring te ontsnappen. De sociologie mislukt,
wanneer men haar beoefent als een toegang tot een heilsboodschap. Men vertilt
zich eraan, zoals Jacob in het gevecht aan de engel, wanneer men meent langs
die weg zekerheden te verwerven die de religieuze en filosofische inzet niet langer
vermogen te bieden.
Georg Simmel (1858-1918) ging uit van de mens die zich inwikkelt in cultuur,
samenleving en godsdienst: ‘Het is nu niet meer mogelijk, de historische feiten in
de ruimste zin des woords, de inhoud van de cultuur, de vormen van economie en
de normen der zedelijkheid vanuit de individuele mens, zijn verstand en belangen
te verklaren of, als dat niet gelukt, hiervoor naar metafysische of magische oorzaken
te grijpen’. Het proces van inwikkeling en weer afstand nemen behield voor Simmel
iets tragisch. Vrijheid is niet vooraf gegeven; noch een bezit dat blijvend is. De
vrijheid is aan vele kanten geketend, omdat alle doen èn laten een aspect van
vermaatschappelijking heeft. Die vervreemding valt maar ten dele op te heffen.
Sociologen hebben - aldus Simmel - de neiging op symmetrie aan te sturen en elke
anomalie uit te wissen; zij verliezen zo gemakkelijk de afstand tot het gebeuren uit
het oog. Zij worden dan eerder ‘klug für nächstemal’ in plaats van ‘weise für immer’
(Burckhardt).
Bij Durkheim en Simmel stond resp. voorop: de herstructurering van de mens via
maatschappelijke reorganisatie (D); een beter inzicht in de verhouding mens samenleving, waaruit dan een tragische verhouding te voorschijn trad (S). Dat hing
samen met vermorzeld raken van de 19e-eeuwse cultuur door krachten van
economie en demografie (cf. c). Simmel was ten
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deze heel zijn leven weifelend. Vandaar dat jongere sociologen geprobeerd hebben
los te komen van deze weidse - zorgelijke - blik.

b) Poging tot macro-sociologie
Gevers en Wallenburg namen Durkheim wel, doch Simmel niet - die teveel
psychologisme en culturele verwijling door zijn dis strooide - in hun menu op. Het
gaat beiden erom studenten te trainen in het scherp hanteren van een ‘macro’
gezichtspunt. De ontwikkeling die de economie doormaakte, werkt ten deze als een
wenkend perspectief. Immers eerst toen men - Keynes het pregnantst - het zien dat
al die handelingen van individuele mensen als aggregaten waren te comprimeren,
kreeg men ‘grip’ op de wanorde. De ‘leek’ moet leren dat hij van de socioloog geen
antwoord meer mag verwachten op de perikelen van alledag. ‘Niet de motivaties
van de deelnemers aan het sociale leven zijn doorslaggevend, maar de objectivaties
in sociale groeperingen’, ‘Verkehrsformen’ en waardensystemen. Op die wijze
kunnen managers, bestuurders en organisatoren hun recepten krijgen toegespeeld,
(zo iets als: biologisch All geeft geen kalkafzetting en bevrijdt u van brandend zuur,
uiteraard getransponeerd op het niveau waar massa, kracht en macht in quanten
zijn te situeren).
De inleidende essays zijn overigens serieuzer dan nu gesuggereerd wordt. Wel
lijken ze een beetje op een sneltrein die - op zoek naar ‘das absolute Kamel’ - door
de woestijn raast en alle bestaande kamelen onderstuift. Zo gortig hoeft het nu ook
weer niet. Het wekt tenslotte niet direct vertrouwen, wanneer een nieuw accent op
een oud gezichtspunt gemotiveerd moet worden met omstandige beschrijvingen
van het skelet der nu nog levende kamelen: immers de beer is nog niet geschoten.
Het gaat voor alles nog om een belofte en wanneer deze wat belooft, spreekt dat
het beste door de eigen kameel rustig in de arena aan het volk te tonen.
Nochtans is begrip voor de onderstuivings-methode, die beide auteurs kozen,
wel op zijn plaats. Immers wie met zekere verwachtingen aan de sociale
wetenschappen begint, bevindt zich spoedig in een waterval vol stroomversnellingen.
De stoomcursus reddend-zwemmen die beide auteurs zichzelf hebben gegund,
mag men niet bagatelliseren. Het is voorwaar een prestatie, hetgeen blijkt uit het
feit dat zij het ‘jargon des complexités’ behendig hanteren. Tenslotte een zin (p. 23)
als voorbeeld naast andere, die enig perspectief bevat voor kanalisatie van het
woeste water: ‘Sociale aktie is niet vrij-zwevend, maar blijft in zekere zin gebonden
aan de objektieve mogelijkheden van de natuurlijke wereld, aan de druk van de
geïnstitutionaliseerde waarden en normen, aan de vaak stevig verankerde structuren
van de moderne samenleving. Arbeid verwijst daarom steeds naar de feno-
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menen macht en taal. Macht omdat de eenmaal verwerkelijkte maatschappij onder
controle moet worden gehouden, maar ook omdat zonder macht bedoelde
veranderingsprocessen niet op gang kunnen worden gebracht. Taal, omdat met
behulp daarvan sociale bewegingen hun eigen positie, belangen en doeleinden
kunnen artikuleren en middels de taal de “intersubjektive” konsensus mogelijk
wordt...’.
Dan resten er nog mededelingen over Durkheim, Max Weber, Ralf Dahrendorf,
Karl Marx; voorts drie macro-sociologische thema's: arbeid, bureaucratie en
rationaliteit; met als afsluiters hoofdstukken over macrosociologisch onderzoek en
mondiale sociologie. In de bundel teksten komen dan Deutsch en Sawyer aan bod
(onderzoek); Etzioni en Dahrendorf (analyse van de globale maatschappij): Touraine
en Etzioni (macro-theorie); en Lieber en Habermas onder het hoofd
maatschappijkritische intenties van de macrosociologie.
Van andere aard zijn de boekjes van een tweetal sociologen met reeds een lange
carrière: Friedrich Fürstenberg en Norbert Elias. Fürstenberg kreeg de eer in de
Göschen Sammlung op te treden. De uitgever daarvan geeft met grote tussenpozen
een socioloog van naam, zoals eens Leopold von Wiese en Georg Simmel, de kans
om de waterval in kaart te brengen. Fürstenberg doet dat betrouwbaar, al krijgt zo'n
boekje, aan de rand van de ruisende en kletterende watermassa's geschreven, iets
onwerkelijks. Ik volsta met een opsomming van de inhoudsopgave. Men krijgt dan
enig idee hoe mogelijkerwijs sociologie - naar ‘Hauptfragen und Grundbegriffe’ - er
uitziet: De evolutie in de vraagstelling der sociologen (A); Sociaal gedrag, het
doorgeven ervan (leren en socialisatie) en de afwijkende vormen (B); de morfologie:
Kleingruppen, Organisierte Zweckgebilde, Kollektive Verhaltensweisen, Soziale
Objektivationen (C); dan anatomie, fysiologie en verandering: Sozialstruktur und
sozialer Wandel (sociale stratificatie, sociale mobiliteit, macht en heerschappij,
sociale innovaties) (D); de weg tot een theorie van de moderne maatschappij - met
alle nadruk op waar men allemaal aan moet denken alvorens te beginnen. Begonnen
is er dus nog niet.
Norbert Elias is van anderen huize. Van voor de oorlog stamt een Prozess der
Zivilisation. Elias begint met te zeggen dat het jargon der sociologie teveel naar
analogie van de natuurwetenschap is opgebouwd: statisch, log, onbeweeglijk en
zo gauw men allerlei vloeiende formaties in het maatschappelijk leven wil beschrijven,
niet zelden gecompliceerd. Zijn boekje grijpt terug op de pioniers. Hij geeft de
betekenis aan van allerlei schakeringen in het direct omringende: ik, mij, zij, wij,
ons, hen. Schakeringen die in de grote maatschappij de socioloog al te dikwijls
ontglippen. Tenslotte grijpt Elias ver over de bekommernissen van deze tijd heen.
Het is een zeldzaam
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bemoedigend werkje van iemand die de onstuimige waterval van nabij kent. Maar
hij gooit niet alle kaarten op het reddend-zwemmen. Hij geeft veeleer de oorzaken
aan waarom het maatschappelijk leven nog immer zo ongetemd voor ons verschijnt,
al wenden niet weinigen voor dat ze de sleutel hebben gevonden. De socioloog zou
voor alles oog moeten hebben voor de mythen die in omloop zijn en op jacht moeten
gaan naar de nieuwe magiërs. Daartoe bepleit hij nieuwe denk- en taalmiddelen;
het gaan werken met (con)figuraties van menselijke (vervlochten) gedragingen;
ontdekken dat macht bij ieder hoort zodra hij in een - hoezeer ook minieme - relatie
tot anderen staat; dat de keerzijde van macht de ander is die zijn onmacht kan gaan
gebruiken door weg te lopen, steun te zoeken, het actieveld te verplaatsen e.d.. Het
beste lijkt me enkele alinea's over te nemen opdat duidelijk worde met wat voor
soort boekje men te maken heeft:
‘Eens waren de mensen bereid met hartstocht elkaar om den gelove massaal te
doden; tegenwoordig is men daartoe bereid omdat sommigen aan het Russische,
anderen aan het Amerikaanse of Chinese systeem de voorkeur geven. Voorzover
zich laat beoordelen zijn het vooral de tegenstellingen tussen deze geloofssystemen
op basis van de nationale staat en het charisma van de nationale zendingen... die
het type van onontwarbare vervlechting voor de hierin verstrikt geraakte mensen
ondoorzichtig en daarom niet te beheersen maken’ (p. 32). Een gestrikt mens die
de stroper niet ontwaart, wordt nu eenmaal mateloos agressief.
‘Vele mensen zijn bang voor de ontsluiting van de kennis door de mens omtrent
mens en samenleving, zoals men eens bang was voor de wetenschappelijke
ontsluiting van het menselijk organisme. En zoals eens, zo redeneren vandaag
sommigen van hen, dat het onderzoek van mensen, verricht door mensen, dat door
hen niet gewenst wordt, daarom ook niet mogelijk is. Maar de hulpeloosheid waarmee
deze mensen stuurloos - in hun eigen netwerk - van de ene naar de andere desillusie
drijven dan wel van kleinere naar grotere zelfvernietigingen, ontneemt aan hun
romantisch niet-weten, als speelruimte voor dromen, veel van zijn aantrekkelijkheid’
(35). Kennelijk geldt voor velen liever Turks dan Paaps.
‘Macht is niet een amulet die de een bezit en de ander niet; het is een
structuurkenmerk van menselijke betrekkingen... Het heeft betrekking op de
overwinningskansen van de ene speler ten opzichte van die van een ander... het is
noodzakelijk vanaf het begin in balansbegrippen te denken... datgene wat wij als
wanorde betitelen bezit evenzeer structuur als datgene wat wij orde noemen’
(81-83)...
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c) Verleden en Godsdienst
Bij alle pogingen van sociologen - behoudens dan Elias - om los te komen van de
geschiedenis - zoals economen met zoveel succes schijnen te hebben gedaan - is
er een kleine achterhoede die vasthoudt aan analyse van de historische context
waarin ons denken en handelen is ontstaan. Die achterhoede is ongetwijfeld een
toekomstige voorhoede. Walter Rüegg en Otto Neuloh verzamelden een aantal
bijdragen van Duitse en Amerikaanse specialisten op dit gebied. Voorlopig kan men
daarbij twee kanten op: de historische aanloop tot de moderne samenleving
analyseren of nagaan in hoeverre het denken van de 19e-eeuwse mens - zijn
zelfvisie - door de historische context gepredisponeerd is. Beide hebben wel iets
met elkaar te maken: onderzoek naar de rol van het onderwijs b.v. voor de
modernisering van de samenleving kan baat hebben bij gegevens over de
verwachtingen die de 19e-eeuwse pioniers in dat onderwijs investeerden. Hun
verwachtingen zeggen ons iets omtrent diagnose en therapie van hun eigen tijd: en
wij kunnen nagaan wat daarvan geworden is. Zo kan men terugwaarts ‘kritiseren’
en voorwaarts ‘bijstellen’. Aanknopend bij Elias kan men stellen: aangezien mensen
altijd een scherp oog hebben voor de mythen van de vroegere magiërs en blindelings
hun eigen dromen voor pure mensenliefde en redelijkheid verslijten, is zo'n
confrontatie van heden en verleden een nuttige douche. Zo kan onderzocht worden
hoe vroegere pioniers die de maatschappij wilden humaniseren, slachtoffer werden
van de vanzelfsprekende (on)waarheden van hun eigen tijd. Dan krijgt men voor
de geest hoe redelijk willende en denkende mensen in onredelijkheden verstrikt
konden raken. Dan opent zich een weg om de huidige profetieën op hun gewicht
aan mythe te onderzoeken. De eigen tijd is zo nabij in zijn vanzelfsprekende
vooroordelen - niet minder bij hen die zich laten proletariseren, polariseren en
hippioniseren dan bij hen die zich burgerlijk laten consumeren - dat zelfonderzoek
geen sinecure is. Historische analyse kan ten deze een gelijke functie vervullen als
vergelijkende antropologie.
Er lijkt mij trouwens nog een derde methode aanwezig die tot juiste zelftaxatie kan
voeren. Lezing van Roland Robertson's The Sociological Interpretation of Religion
en van de resultaten van de enquête van PINK en de Nijmeegse sociaal-psychologen
inzake het celibaat (1968/1969), bracht mij op de gedachte hoe jammer het is dat
de Nederlandse bisschoppen deze opdracht ‘binnenshuis’ hebben gehouden.
Hoeveel binnensmokkelen van onderlinge problematiek in een wetenschappelijk
onderzoek had men kunnen vermijden door een ‘ongelovig team bekwame
wetenschapsmensen’ het volgende te vragen: ‘Heren, er is iets merkwaardigs in
Nederland. Eens
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waren wij Romes trouwste zoon, zoals Frankrijk Romes schoonste dochter was.
Wij kenden een absoluut record celibataire priesters per 1000 katholieke mannen.
Slechts een paar percent van het kerkvolk was non-paschant. Enkele anderen
verzuimden op zondag wel eens de mis, doch kwamen toch altijd naar de processies
kijken. Onze priesters hoorde je nooit zuchten. Thans is dat wel zo. Heren, is dit
een gevolg van een sociaal veranderingsproces? Of is hier sprake, zoals bekwame
theologen onzerzijds denken, van een aanzet tot een lokale kerk op bijbelse
sandalen?’.
Door die opdracht intern te houden legde men zich neer bij de dwang van zekere
feiten. Seksualiteit, zo sprak men zonder dieptepsychologische analyse af, kon geen
kernvariabele zijn. Dat in het arme Nederland vóór 1940 met zijn overvolle katholieke
gezinnen van seksueel genot niet direct sprake kon zijn, leek het toetsen niet waard.
Dat in dergelijke situaties celibataire priesterrollen een alternatief van gewicht
vormden - aangezien het kerkvolk geneigd was aan hen een hoge positie toe te
kennen - leek benedenmaats. Eerder leek het voor de hand te liggen dat zich in het
protest tegen de oude structuur een nieuw licht baanbrak. Dat de nieuwe priester
in kommervolle strijd tegen het verharde Rome zo uit de Bijbel stapte.
Mijn bedoeling met dit alles is tweeërlei. Op de eerste plaats acht ik het moeilijk
zichzelf te analyseren en te genezen wanneer men in conflictueuze crisis leeft met
zichzelf. Je haalt de duivel in huis door zulks wel aan te gaan. Op de tweede plaats
bewijs je de wetenschap van de maatschappelijke verschijnselen - die nog jong is
- er geen dienst mee door zo voluit pastoraal en wetenschap te verwisselen. Met
dat alles verduister je bovendien het zicht op het religieuze karakter van de crisis.
Geloofsovertuiging en pastoraal moet men zelf trachten te formuleren en uit te
dragen aan de hand van wat outsiders, op verzoek, aan ‘wereldse’ determinismen
ontdekken in de omgang van de eigen kerk met het heilige. Zoals nu gehandeld is,
loopt men alle kans dat de katholieke kerk van Nederland een soort politiek-religieuze
debatingclub wordt en het geloof naar buiten wordt gedreven. Bij dit alles kan rustige
studie van Robertsons boek wel wat uitwegen wijzen.
Ik twijfel wie de schoonheidsprijs moet hebben. Norbert Elias of Roland Robertson.
Dat is overigens iets waarover U zelf mag beslissen: zoals trouwens over dit partijtje
1
schoffelen in de tuin waar duizend bloemen bloeien .

1

Sommigen - zeker de vakgenoten - zullen dit nonchalante schoffelen wat oneerbiedig vinden.
Toch is het een van de middelen om wat nuchterheid te brengen in een wetenschap, waarin
voortdurend ieder op de snijtafel wordt gelegd terwijl men zichzelf vergeet. Na afsluiting van
deze bijdrage kwam mij Alvin W. Gouldner's The Coming Crisis of Sociology, Heinemann,
London, £ 1.50, onder ogen. Dat boek is een ‘must’ naast Elias. Maar het is van een dergelijke
constructieve diepte - al leest het prettig - dat ik daar liever eens apart op terugkom.
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Beeld-spraak VII
Eric De Kuyper
‘L'Individualité n'est pas ici clôture, théâtre, surpassement, victoire; elle
est simplement différence, réfractée, sans privilège, de corps en corps.
C'est pourquoi la beauté ne s'y définit pas, à l'occidentale, par une
singularité inaccessible: elle est reprise ici et là, elle court de différence
en différence, disposée dans le grand syntagme des corps’.
Roland Barthes, L'Empire des Signes, p. 133.
De moeilijkheden waar je op stoot als je je bezighoudt met de ‘andere film’ (of
1
undergroundfilm of marginale film ), zijn veelvuldig en soms onverwacht. Onlangs,
bij het bekijken van een reeks Duitse films, besefte ik weer eens ten volle hoe
‘verschillend’ dit soort films is en hoe verscheiden de moeilijkheden zijn die als
vanzelf opkomen.
Een tijdlang zijn Duitse cineasten nu al bezig een eigenaardig soort films te maken,
die allemaal min of meer op hetzelfde neerkomen: ze zetten hun camera in een
auto en filmen van daaruit - meestal in heel trage beelden - het voorbijglijdende
landschap. Geen sensationeel of pittoresk landschap, maar die onbepaalde,
onbenoemde, onnatuurlijk-natuurlijke stukken land die je langs autowegen ziet.
Vlak, neutraal, ongebruikt, onbruikbaar, resten van een verleden, van iets dat eens
natuur geweest moet zijn en nu tussenland, niemandsland is geworden: tussen het
bezienswaardige toeristenlandschap en het industriegebied. Het licht speelt een
heel belangrijke rol: men filmt 's morgens vroeg of bij zonsondergang of in de winter
als er sneeuw ligt. De natuurlijkheid van het licht krijgt aldus iets vervreemdends,
iets poëtisch. Met de camera wordt dit belicht anti-landschap afgetast. Er gebeurt
niets anders. Je hóórt ook niets: geen geluid van de motor, ook geen natuurgeluiden.
Niets. Stilte dan: minuten lang, een half uur, een uur? Je normale tijdservaring wordt
overhoop gehaald. Je suft, kijkt, komt tot rust; soms word je bekropen door een
geniepig angstgevoel, dat komt van de anorganische stilte op het scherm. Af en toe
wordt die stilte onderbroken door flarden muziek: een stukje uit een plaat van Neill
Young of The Pink Floyd. En dan weer niets. De rol die de muziek in andere films
speelt, is hier omgekeerd: de muziek is hier een stuk bewustwording. Ze doet je
ontwaken, ze doet je opnieuw aanknopen bij de realiteit, ze is een stuk concrete
werkelijkheid (‘die muziek, die plaat ken ik’). Je zou ze willen bewaren, als houvast,
als aanknopingspunt met een vertrouwde werkelijkheid. Maar de muziek verdwijnt,
en de rest blijft: de atonale beelden, in de monotone geluidloosheid.

1

Cfr. E. De Kuyper, De marginale film, in Streven, februari 1970, pp. 492-500.
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Deze films verschillen zo weinig van elkaar, dat ‘als je er één van hebt gezien, je
ze allemaal hebt gezien’. Die in de V.S. zijn opgenomen, verschillen weinig van de
Duitse (al zijn de hemel, de zon, de wolken daar misschien indrukwekkender, maar
veel maakt dat niet uit). En toch zou je beter zeggen: ‘als je er maar één van hebt
gezien, heb je er geen enkele van gezien’. De ene bestaat alleen als
referentiegebeuren tegenover de andere, álle andere; de ene vult de andere aan,
is er de voortzetting van. Ze bestaan alleen als totaal-gebeuren. En dit geldt min of
meer voor álle films in de marginale sector. Vandaar dat het zo bijzonder moeilijk,
misschien wel onmogelijk is om er zinnige informatie over te geven. Wie geen deel
heeft aan het totaliteitsgebeuren, is niet vatbaar voor informatie, voor communicatie.
Of je dat jammer vindt of niet, als je daaraan iets wilt doen, sta je in ieder geval voor
een onbegonnen werk. Die geslotenheid van de marginale film heeft nog andere
gevolgen. Er gaat een stimulans van uit: je beseft dat je iets aan het doen en beleven
bent dat irrecuperabel is; maar tevens legt ze een beperking op: je bent bezig aan
een counter-culture die slechts fragmentarisch beleefd kan worden. Stimulans en
frustratie gaan samen, behoren samen tot de dynamiek van deze activiteit.
(Dat merk ik telkens weer als ik aan televisieprogramma's als ‘De Andere Film’ werk.
Eén zo'n film op de tv vertonen betekent niets, geeft nauwelijks enige informatie,
omdat zo'n film dan niet gesitueerd en beleefd kan worden in zijn context. Wat bij
de toeschouwer overkomt, is een onduidbaar, in-signifiant gegeven: onzin. Minimaal
kun je stellen dat je laat zien dat het bestaat; maar wát je laat zien, kan nooit anders
geduid worden dan als onzin).
Terug naar die Duitse landschapsfilms: ze hebben slechts betekenis als je ze als
een totaal-gebeuren kunt beleven. De beste mogelijkheid daartoe leek tot nog toe
een festival te zijn: daar kun je merken dat al die op elkaar gelijkende films eigenlijk
tot één en dezelfde film behoren, die alsmaar dóórloopt, zelfs als er wat andere
korte filmpjes tussen zitten, zelfs als je tussendoor even gaat eten of in slaap valt.
De film is continu, zoals het bestaan zelf. Je hóeft er niet bij aanwezig te zijn; je kúnt
er bij aanwezig zijn.
Die éne film wordt gemaakt door verschillende cineasten, helemaal niet door zo
iets als een ‘collectief’. Het zijn allemaal losstaande individuen, die - zonder contact
met elkaar - aan één en dezelfde film, aan één en hetzelfde weefsel bezig zijn. Het
begrip ‘auteur’ is hier niet meer relevant: de cineast-als-auteur, als unieke maker,
als artiest, is hier niet meer essentieel; maar hij gaat ook niet op in de anonimiteit
of de pseudo-anonimiteit van
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een collectief. Het ‘zich realiserende’ is hier niet de auteur of het auteursteam, maar
de thematische matière (het landschap) zelf. Al blijft de manier waarop het ‘zich
realiseert’ natuurlijk wel degelijk gekleurd, al wordt het natuurlijk wel degelijk geholpen
door iemand die een camera vasthoudt. Want het is ook geen computerwerk. De
films blijven van elkaar verschillen, in gradaties die gaan van ‘slordigheid’ tot
‘raffinement’, van ‘koel en intellectueel’ tot ‘lyrisch en emotioneel’. Kortom, er is een
dialectische spanning tussen de motieven-matière en de vormgever. En juist die
differentiaties helpen en zijn nodig om het gegeven in zijn totaliteit te begrijpen en
aan te voelen.
Deze dialectische spanning is niet zonder consequenties voor mij, toeschouwer.
Communicatie heeft het ‘verschil’ nodig, niet als eindpunt, maar als uitgangspunt.
Ik ervaar een bepaalde film op deze manier, mijn gebuur ervaart diezelfde film op
een andere manier. Dat is voor de film (en voor elke andere ‘kunstvorm’) altijd zo
geweest. Maar die verscheidenheid in aanvoelen en waardering is altijd een
aanleiding tot ‘conflict’ en een middel tot zelfbevestiging. Een zelfbevestiging die zo
gespannen is, dat er een heel referentiekader voor opgebouwd moet worden dat,
als een gesloten systeem, overtuigend moet werken. In een al dan niet bewust
opgebouwde esthetica wordt een hiërarchie opgesteld. Het verschil (het verschillend
aanvoelen, begrijpen, ervaren) wordt alleen geaccepteerd als het geïnstitutionaliseerd
wordt. Rechtstreeks als uiting van een individu wordt het alleen aanvaard als het
een vorm van zelfaffirmatie is en gegoten wordt in een intellectuele, conventionele
rol (zoals bijvoorbeeld die van de criticus). Met de films waar ik het hier over heb,
ligt dat echter helemaal anders. Dit soort films beleef je anders en je praat er ook
anders over. Je voelt direct aan dat het nogal zinloos en een beetje belachelijk is,
te willen gaan discussiëren (ook met jezelf) over de exacte waarde, als alle
onderdelen even waardevol zijn. Of ik dit belangrijker vind en jij dat, maakt tenslotte
weinig uit. Voor mij als toeschouwer hebben die differentiaties belang, niet echter
als voorwaarde voor communicatie. Mijn verschillende ervaring dient niet meer als
basis voor mijn zelfaffirmatie, maar is een uitnodiging om door jou geaccepteerd te
worden. Voor of tegen is niet meer belangrijk; wel het in-voelen, het in-leven.
Dit is beslist meer verwant met het door Barthes beschreven gevoel voor
differentiatie-in-het-gelijke dat we in de Japanse cultuur aantreffen (cfr. het motto
hierboven) dan met de Westerse obsessie om in het individu iets totaal differents
te zien, iets unieks in zijn originaliteit, en daardoor ontoegankelijk en onleefbaar
voor de anderen. Deze films maken me meteen duidelijk dat ik toleranter moet
worden voor de anderen, willen zij mijn verschil-in-het-gelijke aanvaarden. De andere
is hier niet meer de Tegen-
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stander, de geheel aan mij geopponeerde, de ‘hel’, maar een met-mij, een
mede-werker, mijn gelijke.
De traditionele kunstervaring stuurt aan op verlenging in de communicatie. De
criticus heeft in dat opzicht meer geluk dan de doorsnee-kunstliefhebber: hij kan
zijn ervaring vorm geven in een intellectueel reflectie-communicatieproces; hij kan
schrijven over wat hij gezien, gehoord, gelezen heeft. Zijn passief-actieve consumptie
vindt een verlenging in een intellectuele daad. Hij reikt niet tot de volheid van de
creatieve daad van de kunstenaar, maar is in zijn kunstgenot minder gefrustreerd
dan de doorsnee toeschouwer, die alleen maar mag waarderen en daarmee uit.
Het eigenaardige van de ‘andere’ film nu is, dat hij bijna niet aanzet tot dit soort van
aparte, intellectuele communicatie. Dit soort films spoort aan tot een totale
levenservaring. Deze cineasten geven me zin om zelf te gaan leven met een camera,
zoals zij mijn beleefde omgeving vast te leggen op film, en die ‘film’ dan te gebruiken
als startpunt voor een nieuwe manier van leven. Zij zeggen me dat ik evenveel recht
heb om te filmen en het even goed kan als zij. Dit is een soort bevrijding. Een
creatieve bevrijding - ook en vooral omdat de creativiteit op deze manier danig
gerelativeerd wordt. Geen euforistische aansporing zoals we die op het ogenblik
overal om ons heen zien: ‘doe maar, mensen! wees creatief! maak je vrij!’ Geen
creativiteit in of naast het eigenlijke leven, maar het eigenlijke leven anders, zodat
het opnieuw leven wordt. ‘S'inventer’, zoals Barthes dat elders noemt. Zij zeggen
me dat ik kan omgaan met mijn landschap zoals zij met het hunne, dat het hunne
ook het mijne is. Andy Warhol zegt me dat ik even goed van seks kan genieten als
de mensen in zijn films, dat seks niet los staat van ruimere erotische en sensuele
belevenissen, dat het een uitingsvorm is van mijn dagelijks bestaan en bijgevolg op
een andere manier belangrijk dan wij doorgaans denken. Werner Schroeter (Eika
2
Katappa , Der Bomberpilot) zegt me dat ik kan en mag extravagant zijn in mijn doen
en zijn, dat dat heel gewoon is, dat dat geen manier is om me af te zonderen van
mijn medemensen, maar integendeel een signaal dat anderen zegt dat zij eveneens
in hun eigenheid aanvaard zullen worden. Het vastleggen op film van je ruimtelijke,
sensuele en wenservaringen is een ‘medium’, een manier niet om het unieke moment
van de ervaring vast te zetten, maar om de ervaring te banaliseren en ze tegelijk
een nieuwe betekenis te geven; een manier om datgene wat anders, door
weerstanden in mezelf, door weerstanden van buiten, niet tot uiting mag of kan
komen, vorm te geven, om het te verkennen. Bezig zijn met een camera wordt zo
een manier van emancipatie, een middel - niet hét middel - om die moeilijke
emancipatie op gang te krijgen, niet in een euforis-

2

Cfr. E. De Kuyper, Cultuur als fossiel, in Streven, mei 1970, p. 821.
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tische roes van bevrijding, creativiteit, zelfverwerkelijking, maar integendeel in een
moeizaam laboreren met de materie, de cultuur, jezelf, de maatschappij. Op elk
niveau is er weerstand; en doorbraak betekent nog niet vanzelf dat het eens
ontgonnen gebied ook veroverd blíjft.
Vat je dit allemaal samen, dan wordt de samenhang tussen de verschillende
onderdelen misschien duidelijker en tegelijk in een ruimer perspectief geplaatst.
De films waar ik het over heb
- vormen een totaliteit
- waarvan elk onderdeel van het andere verschilt
- en die je moet kunnen zien in een niet gecodificeerd tijdschema: ze moeten
gewoon dóórlopen, ze kunnen niet ingebouwd worden in het klassieke schema van
een schouwspel, ze kunnen bijgevolg onmogelijk vertoond worden in de beperkte
tijdsruimte van een bioscoop- of televisieprogramma; in die normale en klassieke
context zijn ze zinloos.
De makers van die films zijn: belangrijk en toch ook weer niet zo heel belangrijk
- geen kunstenaars, maar ook geen leden van een collectief - geen producenten in
een industriële produktie.
Ook de seriefilm uit Hollywood was afgestemd op de repetitie. Daar zorgden
bijvoorbeeld de genres voor (western, gangsterfilm, komedie, enz.): steeds dezelfde,
herkenbare conventies, die ook steeds weer van elkaar verschilden. Daarin geleek
de seriefilm gewoon op om het even welk industrieel consumptieprodukt, dat altijd
zowel herkenbaar (identiek) als different moet zijn. In de ‘andere’ film echter is de
spanning tussen identiek en verschillend niet afgestemd op de consumptie en geen
reflectie van het Westerse principe van massa versus individu. Het verschil is hier
geen agressiviteit tegenover het niet-verschil, de neutraliteit van de massa, maar
een uitnodiging om de onderlinge identiteit en homogeniteit te aanvaarden.
‘Aangezien we allemaal gelijk zijn, kan en mag ik ook verschillend zijn’. Regelmatig
moet ik tekens uitzenden en van anderen tekens krijgen die mij ervan overtuigen
dat mijn/hun differentiatie een uitnodiging is tot identificatie en geen vorm van
uitsluiting.
In die uitwisseling worden de begrippen ‘auteur’ en ‘oeuvre’ irrelevant. Ook het
begrip ‘avant-garde’. Het referentiepunt is immers niet meer de traditionele cultuur.
Er is geen sprake meer van iets dat uitzonderlijk is in een cultuurpatroon, maar van
verschillende momenten in één gebeuren. Zo'n moment kan door iedereen op gang
worden gebracht en iedereen kan eraan deelnemen. De functies lopen door elkaar,
niet toegespitst op de creativiteit-vóór-alles (weer zo'n deelaspect van het bestaan),
maar op de uitwisseling. Uitwisseling - in de film, in de ‘kunst’ - bijvoorbeeld tussen
maker en toeschouwer. Wij verliezen onze status van toeschouwer en via
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die van medeschepper (al dan niet effectief) glijden we over naar die van medemens.
Er ontstaat een andere verhouding tussen mensen, in heel het leven. De nog vage
contouren daarvan gaan zich scherper aftekenen naargelang je die nieuwe
verhouding legt naast de traditionele, die we toch door en door kennen. Dan ga je
meteen merken hoe het allemaal anders zou kunnen.
De andere film is slechts een aspect van dit proces, een belangrijk aspect, omdat
het zo duidelijk de aard van het nieuwe levensmechanisme zichtbaar maakt. Maar
het proces is veel ruimer. Dat het zo nauw schijnt aan te sluiten bij de Japanse
context, zoals die door Barthes in L'Empire des Signes wordt beschreven, maakt
de zaak beslist niet gemakkelijker. Het Oosten, meer bepaald Japan, is zo ver
verwijderd van ons traditioneel Westers denken en doen. Geprangd tussen een niet
langer aanvaardbaar Westen en een onmogelijk Oosten, zijn we wel verplicht te
denken aan een mogelijk tussengebied.
Kijk eens hoe in onze traditionele manier van leven alles los van elkaar staat, apart.
Gisteravond onverwacht een familiebijeenkomst binnengevallen. Ze waren
vakantiefilmpjes aan 't bekijken. Mijn moeder, broers, zus en schoonzus en de kleine
kinderen waren druk bezig over het natuurschoon dat vanuit de woonkamer door
de hal op de voormuur van de flat werd geprojecteerd. Tussendoor bekeken ze in
een dia-viewer de detailopnamen van Romaanse architectuur of pittoreske
uitdrukkingen van een of ander familielid. De recorder stond aan en zond home-made
commentaar en muziek uit die de 8 mm-beelden begeleidden. In een andere hoek
van de kamer zaten de grotere kinderen: de jongste puber verslonden in een comic
book, de oudste in Ernest Claes, terwijl het meisje geboeid zat te kijken naar de
televisie, een sentimenteel feuilleton. Af en toe luchtten zij hun ergernis wanneer
de rest van de familie haar collectief enthousiasme al te luidruchtig uitte en zo de
individuele activiteit verstoorde...
Zie hoe ‘cultuur’ gescheiden is van bestaan, geen aanleiding is tot menselijk
contact, zoals het toch zou mogen, kunnen, moeten zijn; hoe wat voor creativiteit
doorgaat, een karikatuur is van de levenscreativiteit die in de mens verdrongen zit;
hoe de differentiatietekens van elk individu niet aansporen tot communicatie, maar
integendeel leiden tot afzondering, tot agressieve belijdenis van eigen ‘identiteit’,
die niets te maken wil hebben met de anderen, die de anderen ervaart als een
bedreiging van het eigen ik.
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Het zure volksstuk van Ödön von Horváth
C. Tindemans
‘Ich ziehe Ödön von Horváth und seine Unordnung und unstilistische
Sentimentalität vor. Die verwirrten Sätze seiner Personen erschrecken
mich, die Modelle der Bösartigkeit, der Hilflosigkeit, der Verwirrung in
einer bestimmten Gesellschaft werden bei Horváth viel deutlicher’.
P. Handke, Horváth ist besser, in Theater heute, 1968/3, p. 28.
Ödön von Horváth is een dramatisch auteur uit de Weimarrepubliek. Populair is hij
nooit geworden en kassuccessen heeft hij niet behaald. In 1931 kende C. Zuckmayer
hem wel de Kleist-prijs toe, maar dat heeft niets geholpen: de nazi-critici vielen over
hem heen en na de machtsovername is Horváth dan ook in de emigratie verdwenen.
Na 1945 was hij volledig vergeten; pas in de jaren 60 heeft regisseur Hans Hollmann
hem te voorschijn gehaald en voor hem een speelstijl gevonden. Jonge Duitse
auteurs als Martin Sperr en Rainer W. Fassbinder bekennen zich uitdrukkelijk tot
zijn model van volksstuk. En Peter Handke's uitspraak mag dan als een dwarse
stelling tegen vooral Brecht zijn bedoeld, ondertussen kiest hij toch ook voor Horváths
mensen, handeling en geest. Dat geeft te denken. En de uitgave van het verzameld
1
oeuvre van Horváth stelt ons in de mogelijkheid er nader op in te gaan .
Horváth is geen bohémien geweest, en evenmin een ‘Literat’ die in de beste
K.u.K.-traditie de poëtische cafés vulde met zijn Weltschmerz. Als zoon van een
diplomaat in 1901 geboren te Fiume in Hongarije (thans Rijeka), heeft hij op de
verschillende carrière-etappes van zijn ouders de lokale kleur van de doorsneemens
opgezogen en zich meteen nergens thuis gevoeld: Belgrado, Budapest, München,
Wenen. Berlijn wordt zijn honk in 1929, maar voor de nazi's vlucht hij weg naar
Salzburg, naar Zürich, naar Amsterdam. Daar voorspelt hem een waarzegger dat
te Parijs de beslissende gebeurtenis van zijn leven plaats zal vinden. Op 1 mei 1938
bezwijkt hij inderdaad onder een tijdens 'n onweer op de Champs-Elysées afgerukte
kastanjetak.
Horváth heeft zijn toneel gecomponeerd lijk een handarbeider. De mensen om
zich heen, hun gedrag en hun woorden vormen zijn materiaal. Een poëtische zending
heeft hij niet gehad. Hij schrijft over ‘die Leute’, het volk, ‘men’, onliterair, onschoon,
zelfs primitief. En hij schrijft ook voor ‘die Leute’, zonder messiaanse ambitie, voor
de massa, niet voor de kassa. Hij

1

Gesammelte Werke, Suhrkamp, Frankfurt, 1970-71, 4 Bde, 659 + 657 + 525 + 743 pp., DM.
48 + 48 + 48 + 40.
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wil een ijzig-accurate reproduktie geven van wat het bewustzijn en het
gedragspatroon van de onopvallende tijdgenoot inhouden. Authenticiteit is een
absoluut kenmerk; het documentarisme blijft niet ver uit de buurt. De mensjes worden
niet willekeurig gevormd noch vervormd; ze vegeteren banaal, vormloos,
inconsequent, zoals ze nu eenmaal plegen te zijn en te doen. Als model van
politiek-sociaalkritische tekst geïnterpreteerd, bevat Italienische Nacht (1930) alleen
kibbelpartijtjes tijdens een onnozel tuinfeest in een Zuidduits dorpje. Kasimir und
Karoline (1932) laat een naïef paartje ruziën over een serie onbenullige
misverstanden. In Geschichten aus dem Wiener Wald (1931) maken twee koppels
ruzie; er ontstaat een nieuw paartje, dat vlug weer uiteenvalt, zodat de oude relaties
zich in cirkelgang herstellen. Deze wereldjes kennen geen grote bewegingen. Het
leven blijft een cliché; sentiment regeert de partners. H. Ihering noemde het allemaal
‘saurer Kitsch’.
Tegelijk draait de wereld achter hun rug verder. De actualiteit is de echte
spelgrond. De opkomende nazi's lopen door de stukken, de onbesliste
sociaaldemocraten vieren eindeloze praatjes; werkloosheid, inflatie, economische
crisis, politieke aanslagen, veemmoord bouwen het menselijke kader op. Het
maatschappelijke leven is een randtafereel. De mens neemt er wel notitie van, maar
het heeft weinig vat op hem. De banaliteit is de ware levenskern. Dat merk je aan
de handelingsplaats: enge steegjes met lokale folklore, armtierige winkeltjes,
gammele kamers, schuimende Oktoberwiese, gore kroegen, een spoorwegstation.
En daarin hinken de wrakke mensjes: winkeliers, handelsreizigers, chauffeurs,
handarbeiders, gelegenheidsinbrekers, een zielige pooier, broze hoertjes en stromen
2
simpele, arme meisjes, ‘Schnitzlers “Süszes Mädel” in die Inflationszeit übergeführt’ .
Met nog wat strooisel uit de betere kringen, zonder onderscheid als indringers
getekend: een ambtenaar, een officier, een gemeenteraadslid, een barones. En wat
zijn al deze schaduwfiguren waard? Op zichzelf heel weinig. Het is een eindeloze
parade kitschige, domme, niet eens gemene wezens, ontstellend leeg en vaal in
alles wat ze doen en zeggen.
Dit actualiteitsrealisme is anders gemotiveerd dan naturalistisch. Horváth
suggereert niet dat de mens verstrikt zit in een systeem van erfelijke aanleg en
determinerend milieu. Er is geen sensatie, er is geen rebellie, er is niet eens enige
depressie. De mogelijkheid tot identificatie met deze figuren is erg groot. Schijnbaar
heerst de volksechte melodramatiek. Dat is echter bedrieglijk. Wat Horváth uittekent,
is een andere dimensie dan die van de voorgrond en de fabel. Deze realiteit omlijnt
hij juist daarom zo scherp omdat hij ze wil analyseren; zijn toneel wil hij zien als:
‘Demaskierung des

2

H. Karasek, Heurigen-Kälte, in Die Zeit, 15.1.1971.
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Bewusstseins’ . Hij schetst deze realiteit immers zo droog mogelijk, zonder positieve
moraal, zonder happy end. Juist daarin ook steekt zijn aanval op het conventionele
volkstheater; bij hem wordt het uitgebeelde milieu wel als een probleem
geprojecteerd. Uiterlijk is dat amper te merken: het blije spel overheerst, de
volksgeliefde figuren dartelen door de handeling, muziek, zang en dialect garanderen
een onliterair volkseffect. Maar deze instemming met een traditionele moraal gebruikt
Horváth subversief; de vitaliteit van zijn dramatisch beeld ligt in de onder- en
tussentonen van een kritische instelling. Daarom wendt hij bijvoorbeeld een vis
comica aan die tussen de lieve spot en de grimmige satire in ligt en daardoor nooit
de vanzelfsprekende expressie van een volkse waarheid wordt. Zijn klimaat duidt
aan dat het belevingsniveau van deze mensen een stokoud, versleten bewustzijn
blijft, een waarheid die treurig stemt.
Ook al zie je Horváth herhaaldelijk als een logische voortzetting van de ook al zo
subversieve Nestroy, toch kun je hem niet zonder meer inpassen in een literaire
traditie. Hij is een buitenbeentje. Hij parodieert het oude, maar schrijft ondertussen
ook een nieuw volksstuk, zij het met een andere intentie: ‘Mit vollem Bewusstsein
zerstöre ich nun das alte Volksstück, formal und ethisch - und versuche die neue
4
Form des Volksstückes zu finden’ . Hij kopieert het volk om het te kunnen bereiken;
hij hanteert het realisme als middel, niet als doel. Zodat levensgroot zijn
problematische dramatiek oprijst: hoe schrijf je tegen de conventie in, als je de
herkenbaarheid van de conventie op alle niveaus handhaven wil?

Personages
Horváths personages zijn alvast geen typen. Of het nu om hun houding tegenover
de liefde (die eeuwige intrige) of tegenover de maatschappij gaat, ze spreken elkaar
tegen, ze handelen inconsequent, zijn eindeloos geschakeerd, zijn tegelijk
welsprekend en nietszeggend. Ze zijn echter wel ‘waar’, ‘echt’, volgens de echtheid
van de uitbeelding, de techniek van het realisme. De artistieke geldigheid zit meteen
niet in de ‘boodschap’, maar in de ‘vorm’ van deze zo vaak dubieuze inhouden.
Daaruit maakt zich een grootse spanningsstructuur los, de spanning tussen het wat
van de handeling en het uiteindelijke waarom, en daarin schuilt de grandioze dualiteit
van Horváth.
Deze dramatiek is door en door kritisch. Ze is echter nooit georiënteerd op

3
4

Gebrauchsanweisung, in Materialien zu Ödön von Horváth. Hrsg. T. Krischke, Frankfurt,
1970, p. 52.
Materialien, p. 54.
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de binnenkant, op de ideeën van deze volkse mensen, altijd op de
sociaalmaatschappelijke context waarin de nonsensicale gedragswijze pas mogelijk
wordt. Horváth scherpt zijn intriges niet aan tot groepstegenstellingen, tot
maatschappelijke confrontaties, tot actie en reactie. Polariteit komt niet voor, wel
schematisering van de mens en de wereld. Zijn mensjes laten zich leven, ze zijn
spontaan in hun non-reactie, ze sluiten zich moeiteloos bij de dingen aan, ze geven
zichzelf continu op. Dat brengt geen interne strijd, geen reflectie, geen bewustzijn,
geen activiteit. Ze bezitten geen intenties en ze wensen geen controle. Ze leven
zonder toekomst en zonder droom. Alleen gisteren kennen ze om op terug te vallen
en het nu moet geleefd worden zoals het zich wil aanbieden. Elke nieuwe toestand
is bijgevolg onverwacht, ongepland, een willekeurig incident. Er is geen uitweg want
er is geen wil. Dramatische ontwikkeling in de klassieke zin is meteen uitgesloten.
De dramatische structuur vertrekt vanuit het toeval en loopt op het onbekende
toe. Zij kan dus onmogelijk logisch geconstrueerd zijn, ze blijft huppelend, springerig;
ze holt ver naar voren, grijpt naar vroeger terug, bereikt geen hoogtepunt, wordt
nergens dwingend. De spanningslijn is altijd occasioneel, geeft overduidelijk aan
dat de spanning slechts een toevallige verheviging uitmaakt. Met zulke premisse
kun je niet in de buurt van de tragiek komen.
Zijn deze mensjes bijgevolg machteloos om hun eigen levensvoorwaarden
enigszins gestalte te geven? In se zijn ze dat bepaald niet, en sommigen komen
dan ook tot verzet. Maar meestal is het gemakkelijker niet na te denken en de boel
te laten waaien. Als je iets overkomt in je leven, dan ga je daar niet tegen in, dan
ontloop je dat, dan ga je op de vlucht. Dramatisch is de motor van de handeling
altijd dit individuele tekortschieten; er is geen gelegenheid tot enig ideologisch
gehamer. En dat heeft vele consequenties voor Horváths dramatiek. Principes blijven
weg, ontwikkeling treedt niet op, een gerichte dialoog is onmogelijk.
Incommunicabiliteit als logica, niet als maatschappelijke toestand van de mens,
maar als wezenlijke bestaansvoorwaarde. Dat de relaties tussen de mensen
verstoord zijn, wordt niet als een filosofische stelling in scène gezet; de inertie van
de mens wordt als realiteit waargenomen en getoond. Bestendig is er een dubbele
bodem aanwezig in dit toneel, de twee niveaus die samen de ‘Synthese zwischen
5
Ironie und Realismus’ willen uitmaken. Horváth affirmeert een realiteit, stemt er niet
mee in, maar houdt zich weg van elke tendens, van elke agitatie, van elke vorm van
speculatie. Zijn problematiek ligt niet in de inhoud opgeborgen, maar in de toon-vorm.
Hij blijft weliswaar niet ver uit de buurt van

5

Materialien, p. 51.
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Brechts analyse, maar nergens is er enige aanduiding voor een identieke oplossing
te ontdekken.
Deze inertie kenmerkt niet uitsluitend Horváths centrale handelingsdragers. Hij
gebruikt doorgaans heel veel personages en de meeste blijven atmosferische
agenten, gebruikt als illustraties van een onbeweeglijke toestand, niet gedramatiseerd
als zelfstandige functies. Een psychologisch landschap is voor Horváth belangrijker
dan een maatschappelijke atlas. Milieuschildering wordt bijgevolg niet als informatie
gebruikt, maar als kern en diepgang. Hoofd- en randfiguren dwarrelen door elkaar
heen, zijn genivelleerd, evoceren een algemeenheid die niet meer
symbolisch-interpretatief is maar realistisch-reproducerend. Exemplarisme komt
niet voor, stilering blijft uit. Losse reeksen taferelen worden aaneengeregen, in de
handeling is geen eenheidsrelatiepunt. De ongevormdheid van mens en leven en
de bestendige inconsequentie van de handelingen maken het thema uit. Daarom
ook blijven de personen on-dramatisch; niet een bepaald karakter in zijn uniciteit is
wezenlijk, maar de complexiteit van trekken en onberekenbaarheden.
Zonder twijfel is deze complexiteit hinderlijk voor het zaaleffect; veelheid van
indrukken kan de verbondenheid uitschakelen. En toch is deze tekeningsdrift van
Horváth dwingend, eens zijn intentie bijgetreden. De vele trekjes zijn immers niet
willekeurig samengezocht om het pittoreske koloriet; ze zijn niet geselecteerd, maar
vertegenwoordigen - binnen de tendens van de auteur - het complete individu.
Natuurlijk zijn ze toch niet hét complete individu, omdat dit nu eenmaal in de
re-produktieve werkwijze van de kunst uitgesloten is; maar ze lijken het wel te zijn,
omdat Horváth de samenhang van alle afzonderlijke deelgegevens niet onmiddellijk
doorzichtbaar en peilbaar heeft gemaakt. Daarom ook verzet hij zich tegen de
interpretatie van zijn figuren als parodie of karikatuur. Dit uitzonderlijkheidsgehalte,
gebaseerd op realisme, valt m.i. echter moeilijk te weerleggen, en toch heeft Horváth
een dieper gelijk: deze mensen zijn zo, niet omdat ze vertekend zijn, maar omdat
ze zo in de realiteit geobserveerd kunnen worden. Alleen daardoor kan (want moet)
de uitbeelding van het individuele uitmonden in de herkenning van de toeschouwer,
en dan ontstaat de identificatie. Op hetzelfde ogenblik wordt het masker van deze
personages afgetrokken en de identiteit vernietigd. Uit deze schok ontstaat het
Horváth-effect: zichzelf erkennen.

Handeling
Op de ontwikkeling van de handeling legt Horváth geen gewicht; beklemtoond wordt
de ‘vorm’. De start van zijn drama is een nulpuntsituatie; een labiele situatie is nooit
zo open dat meteen spanning ontstaat. Dit nulpunt
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wordt nu bestendig verlegd, zonder dat een causale ontwikkeling inzet of mogelijk
wordt. Dit is uitstekend om langzaam te starten, om breeduit achtergronden voor te
leggen. De handeling sluit zich op in een denkbaar continueerbare reeks van
impulsieve reacties. Ieder onderdeel van de reeks maakt een toevallige situatie uit,
die in zichzelf afgesloten is, die in haar inhoudelijke expressie alleen voor zichzelf
staat; dit kenmerk verhindert het aaneensluiten met een handeling die (uiterlijk en/of
innerlijk) synchronisch zou verlopen.
Overeenkomstig dit procédé is Horváths slot een langgerekt moment, nooit een
orgelpunt, en vaak de laatste trek van een cirkel waarin het slot terugkeert op het
uitgangspunt. Niets duidt aan dat hiermee een logische cyclus afgesloten wordt;
een episode loopt dood, een lukraak moment houdt op. De werkelijkheid raakt niet
gesublimeerd. Dit soort einde is een (logische) afsluiting van een geheel zonder
eigen reliëf; het conventionele participatiemechanisme van de toeschouwer kan
hiertegen in verzet komen. Mij lijkt het Horváth juist hierom te doen: een bewuste
provocatie door een nonprovocatief verloop van de handeling. En daarom de
vernietiging van het happy end. Bij het slot houdt Horváth dit in de hand: de tweespalt
van realistische observatie en inhoudelijke tekening enerzijds en de dubbelzinnigheid
van ironische suggestie en formele intentie anderzijds. Het saldo is ongenoegen en
onbehagen bij de toeschouwer; in deze kritische differentiëring tussen hoe en wat
ligt de dramaturgische effectbedoeling waardoor de permanente dubbelsporigheid
van de auteur efficiënt kan worden opgeheven.
Als theoreticus blijft Horváth verblijdend onzeker. Wel heeft hij het klassieke type
van het volksstuk afgeschaft. Zijn intentie is de vernieling van die illusies die het
theater normaal vermag op te roepen; Horváth werkt op zijn manier mee in de
anti-illusionistische kruistocht van het theater in de 20er jaren. Brecht wou de realiteit
voorstellen als te veranderen; hij wou de bevestigende houding van het publiek
bruskeren. Horváths wereld is daarentegen die van het onvervangbare individu en
diens bewustzijn, niet van de maatschappij en haar economische mechanismen.
Hij moet bijgevolg subtieler werken, en kan veel minder radicaal uitpakken. Hij
vernietigt de traditie slechts middellijk. De toeschouwer mag zalig mee-dromen
onderweg, de lotgevallen inzuigen, meedoen met de non-helden; aan het slot echter
volgt een ironische ontmaskering. Als de toeschouwer eerlijk is in zijn
verontwaardiging over de niet-oplossing van het drama en zijn personages, moet
hij deze reactie ook op zichzelf overdragen. Daarom toetst Horváth, zet hij stipjes
uit, wijst hij met een delicaat vingertje. Het resultaat is - potentieel - stukken sterker.
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Volksstuk
De discussie van het genre ‘volkstoneel’ is eindeloos. Misschien kunnen deze
aspecten volstaan. Het wil een brede massa aanspreken, d.w.z. Amuseren. Het wil
thema's behandelen die het ook echt tot een theater voor het volk laten worden. En
tegelijk verwijst ‘volkstoneel’ naar het burgerlijke apparaat en het literaire genre die
het is gaan uitmaken. Al deze momenten spelen een rol in Horváths relatie tot het
volkstoneel.
Horváths thematiek is actueel (in de tijd dat ze geschreven is) en betrokken op
sociale, politieke en morele verhoudingen. Hij schetst de strijd tussen werkgevers
en werknemers bij de bouw van een tandradbaan ‘Die Bergbahn’, 1927). Hij beschrijft
een gedegradeerde society in de na-oorlogse crisis (‘Zur schönen Aussicht’, 1926).
Hij betrekt in zijn stukken de prostitutie (‘Rund um den Kongress’, 1929), het
terrorisme van de Reichswehr (‘Sladek’, 1927), de politieke partijen van de
Weimarrepubliek (‘Italienische Nacht’, 1930). Hij biedt een panopticum van individuen
zonder oriëntering (‘Geschichten aus dem Wiener Wald’, 1931). Hij loopt al vooruit
op het probleem van de Displaced Persons (‘Hin und Her’, 1934). Hij draagt de
sociaal-economische realiteit over op de privé-sfeer (‘Kasimir und Karoline’, 1931).
Hij beschrijft hoe een werkloos meisje door wet en administratie aan de grond wordt
geholpen (‘Glaube, Liebe, Hoffnung’, 1932). Hij citeert de onmogelijke resocialisering
van een delinquent (‘Die Unbekannte aus der Seine’, 1933). Hij roept revolutie en
emigratie op, niet gelokaliseerd (‘Figaro lässt sich scheiden’, 1936). Hij analyseert
de inflatie, van het geld maar vooral van de menselijke waarden (‘Don Juan kommt
aus dem Krieg’, 1936). Het grondthema van alle stukken blijkt te zijn de economische
nood van de kleine man, die onveranderlijk leidt tot een conflict met de wet en de
moraal; de tijd berooft de mens van alle persoonlijke bindingen en alle houvast.
Tegelijk blijft hij op elk ogenblik afhankelijk van machten buiten zichzelf. En deze
dualiteit, die nergens tot een gunstig compromis leidt, determineert de bestaanswijze
en het levensbewustzijn van de tijdgenoot. Daaraan beantwoorden de interne noden.
Deze mensen zijn alleen maar labiel; enige geestelijke waarde is een ontoelaatbare
luxe. Elke veiligheid is weg, elke nieuwe dag brengt nieuwe schokken: oorlog,
werkloosheid, inflatie, opstand. De idylle van het keizerrijk, waarnaar teruggedroomd
wordt, is vervangen door een wereld-in-beweging; de moraal vloeit weg. En toch
klamp je je vast. Het vaste bezit van alledag is een verlangen, een tasten naar liefde
of wat daarop lijkt. En alles blijkt broos, vals en kort te zijn. Deze realiteit is het
puinlandschap van de idylle. Daar valt niet mee te leven; en de mens vlucht weg in
een irrationeel houvast: Schicksal. Zelfhypnose. Horváths mensen leven allen in
economische nood midden in deze
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breuktijd. Enkelen slechts voelen iets van een onderdrukking, maar zelfs dan is
klassenstrijd een vies woord. De kapitalist stoeit er wel eens doorheen, maar een
klassebewust proleet is er niet.
Al deze moreel-maatschappelijke veranderingen liggen in Horváths oeuvre
gereflecteerd; ze komen nochtans niet op de scène voor, ze worden niet beschreven
of vermeld. Alle personages zijn (vanuit hun niet-bewustzijn) passief; er is geen
bodem of impuls waaruit zich maatschappelijke actie zou kunnen ontwikkelen. De
facto behoort Horváths personeel tot het proletariaat, maar niet mentaal. Het triviale,
het sentimentele, het banale poneert Horváth dus als typerend-volks. Dat is een
gevaarlijk en riskant spel.
Horváth gaat immers in tegen het cliché-beeld van en op het theater; snapt de
toeschouwer dit, dan keert hij niet alleen Horváth de rug toe, maar ook het theater
zelf. Dit is een fundamenteel aspect in de beoordeling van Horváths waarde als
dramatisch auteur: de frontale aanval tegen een conventie blijft ongeldig, als hij zelf
niet tegelijk ook een diepere ondergrond aanboort. Hij is esthetisch waardeloos, als
hij niet, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant van zijn dramatiek, een vitaler
moment blootlegt of ironisch ontmaskert. Want de ‘burgerlijke’ proleet vermoedt
reeds intuïtief wat zijn onbehagen provoceert en met uiterlijk amusement tracht hij
het tegen te gaan, hoe vluchtig ook. Dat was in Horváths schrijftijd nog het theater,
al zat de bioscoop er al aardig tussen, zoals thans de TV. Summa: dit publiek (bewust
hét publiek van Horváth) eist van het theater een maskerade van zijn onbehagen.
Dit sociologische verschijnsel is hefboom en effect van Horváths dramatisch oeuvre.
Hij wil zijn theater begrepen zien door het ‘volk’. Zijn procédé van het ironische
démasqué vangt zintuiglijke elementen op, waarvan de existentiële kern wil zijn:
een instinctieve menselijkheid. Geen filosofie, geen ideologie, geen intellectualisme.
Als sociaal effect stelt hij zich: een ethisch gefundeerde gemeenschap, een
solidariseringsproces, (nog) niet in de vorm van een strijdbare groep met ideologische
idealen.
Wat Horváth wil, is inzicht bij de toeschouwer. Een inzicht dat in eerste instantie
zelfkennis betekent. Mocht daaruit enige maatschappelijke houding groeien, dan
zal die altijd gebaseerd moeten zijn op de essentiële zelfkritiek van zijn toeschouwers.
Deze bedoeling heeft noodzakelijk tot gevolg dat bij Horváth niet de totale
maatschappij uitgebeeld en gekritiseerd wordt in het individu, maar altijd het individu
in de maatschappij die hij zichzelf geschapen heeft. Met deze visie overschrijdt
Horváth meteen de beperktheid van zijn generatie- of periode-analyse. Hier ligt zijn
wereldbeeld ingebed: zijn individuen zijn geen ietwat aparte gevallen uit de
maatschappij (wat, met alle voorzichtigheid, bij Brecht nog wel te zeggen valt), maar
ze zijn absolute fenomenen. De verhoudingen tussen tijd en maatschappij heeft
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hij niet te wijten aan buiten-persoonlijke elementen, maar aan zijn persoonlijke (en
door de absoluutheid meteen collectieve) medeschuld en -verantwoordelijkheid.
Dit individu staat dramatisch geportretteerd als irrationeel, dom en verkitscht. Kan
deze mens, alleen uit zichzelf, komen niet zomaar tot een beter, maar überhaupt
tot enig bewustzijn? Horváth hanteert geen theorie van een omvattende verandering
van de maatschappij. Kan dan een kritische maatschappij-analyse van en uit het
theater leiden tot een fundamentele verbetering van de menselijke relaties? Horváth
legt enkel tekorten bloot; hij corrigeert enkel het aparte en geïsoleerde. Terwijl hij
duidelijk wel op deze verbetering van de relaties hoopt. Is Horváths volkstheater,
dat het wil doen zonder een verbindende theorie over de afhankelijkheid van het
individu van de maatschappij, in staat de massa te brengen tot dat ‘collectivisme’
waarvan hij in zijn ‘Gebrauchsanweisung’ spreekt: ‘Ich denke manchmal schon an
eine Zeit, die man mit proletarischer Romantik bezeichnen wird. (Ich bin überzeugt,
6
dass sie kommen wird)’ ?
Naar mijn weten is Horváth nog niet opgevoerd in de Nederlanden. De redenen
liggen voor de hand. Het theater meent in het bezit te zijn van een ideologie en een
wereldbeeld, die niet van het individu uitgaan en een geïdoliseerd collectief
omjubelen. Wellicht verhindert ook de samenstelling van het theaterpubliek het
ophelderen van deze dramatiek. Tegelijk is de overdracht van deze dramatische
vorm voor de routineregisseur een allermoeilijkste opdracht. Het blijft nochtans een
uitdaging en een ervaring. Nu zowat overal met grote inspanning wordt uitgekeken
naar een nieuwe interpretatie van het volkstoneel, lijkt Horváth nog steeds in
aanmerking te komen. Hij is een poging waard, omwille van zichzelf en omwille van
ons, zijn publiek.

6

Materialien, p. 53.
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Terzijde
De autobiografie van Graham Greene
K. Fens
De eerste zin van Graham Greene's onlangs verschenen autobiografie A Sort of
Life lijkt een vrije vertaling van twee regels uit een vroeger door hem geciteerd
gedicht van A.E. (het op zo merkwaardige wijze ontstane pseudoniem van de Ierse
dichter George William Russell). Greene begint zo: ‘Als ik het had geweten, had de
hele toekomst aldoor langs de straten van Berkhamstead moeten liggen’. En zijn
uit 1947 prachtige essay The Lost Childhood sluit hij af met de genoemde versregels:
In the lost boyhood of Judas
Christ was betrayed.
Op de tweede bladzijde zegt hij hetzelfde nog dwingender: ‘Hier in Berkhamstead
lag de eerste matrijs, waarvan de vorm eindeloos gereproduceerd moest worden’.
Na die beginzin zou je een minutieuze poging tot reconstructie verwachten van de
jeugd, de ‘temps perdu’ waarin dan op kiemcelgrootte de romanschrijver Graham
Greene aanwezig moet zijn. Maar hij schrijft, op vaak briljante wijze, het verhaal
van de eerste dertig jaar van zijn leven, van eerste herinnering tot aan het gevoel
van mislukking na publikatie van zijn eerste belangrijke werk.
Greene's opvatting lijkt naturalistisch. Zo streng dogmatisch is ze geloof ik niet.
Ik geloof ook, dat je meer van een persoonlijke dan van algemeen geldige
opvattingen moet spreken - de persoonlijke ervaring is oorsprong van de opvatting.
En ervaring en opvatting zijn die van de romanschrijver Graham Greene, al
presenteert hij ze niet als zodanig. De vraag is trouwens, of hij er zich van bewust
is, zijn levensopvattingen naar een sluitende romanleer gemodelleerd te hebben.
Greene is een auteur die in romanvormen denkt, ook als hij meent met levensvormen
bezig te zijn.
In The Lost Childhood noemt hij de periode van de jeugd - ongeveer tot het
veertiende jaar - een wildernis. Je reist erin zonder kaarten. Maar dan ineens is er
een weg gebaand en die moet je gaan volgen. Uit de wildernis en op die weg kom
je door je lectuur, of kwam Greene door zijn lectuur.
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Geen periode waarin het boek sterker inwerkt dan in de jeugd. In zijn autobiografie
komt hij op zijn ervaringen als beginnend lezer uiteraard terug, maar nieuwe ideeën
en feiten worden niet vermeld. In elk geval: daar staat een kast met boeken en dat
is een kast met mogelijkheden voor je verdere leven. Je toekomst staat op de planken
om je heen: je werkkring, je geluk en je ongeluk en tenslotte je wijze van sterven.
Want, zegt Greene, wij kiezen evenzeer onze dood als wij onze baan kiezen.
Greene's toekomst stond voor hem vast na lezing van The Viper of Milan van Majorie
Bowen. Hij zou schrijver worden. En dat niet alleen: hij ontdekte hier ook zijn
levensleer: de vloek die op succes rust, de mislukking die altijd moet volgen; succes
blijkt slechts uitstel van executie. Slagen leidt nooit tot een definitief resultaat. Had
hij Majorie Bowen's boek nooit in handen gekregen, was hij bij een ander boek van
de velen blijven steken, zijn toekomst zou een andere zijn geweest. En zijn dood
evenzeer.
Ik vind The Lost Childhood het indrukwekkendste dat ik ooit door een volwassene
over zijn kinderlectuur geschreven heb gezien. Maar ik vind het uit 1947 daterende
essay ook een zeer bedriegelijk. De romanschrijver Greene heeft een magnifiek
sluitend verhaal over kind en boek geschreven. De romancier loopt hier, dunkt mij,
de essayist voor de voeten. De zaak sluit te goed, even goed als een romanverhaal,
zoals Greene's autobiografie evenzeer als een roman sluit, al loopt het niet van
jeugd naar dood, maar van jeugd naar eerste mislukking, maar - en daar verraadt
Greene zich helemaal - de mislukking ziet hij, blijkens het inleidende stuk bij de
autobiografie, als een soort dood. Een knappe vondst... van een romanschrijver.
Het leven als door Greene gezien, is een magnifieke plot: het leven beschrijft een
cirkel: begin- en eindpunt (als we als beginpunt kiezen het ogenblik dat de weg in
of uit de wildernis zich voor het eerst voordoet) vallen samen. Je krijgt de dood die
je ooit gekozen hebt. Sterker nog: in je leven gaat het boek dat je ooit las, in
vervulling. Meer literair kan het nauwelijks. Dat een romancier met een dergelijk
sluitend wereldbeeld werkt, is natuurlijk, binnen de traditionele opvattingen over de
roman dan. Het boeiende en enigszins griezelige is, dat Greene's wereldbeeld naar
dat romanbeeld gevormd is. Hij moge zijn autobiografie A Sort of Life noemen, het
had, gezien de opzet toch beter ‘My Life’ kunnen heten. Zijn autobiografie speelt
evenzeer in Greeneland als zijn romans. Het opvallende is, dat een auteur van een
dergelijke scherpzinnigheid het zelfbedrog in zijn zelfbeschrijving niet ontdekt. Het
boek lijkt argeloos voort te gaan, gewoon de toevallige lijn van de persoonlijke
geschiedenis volgend, maar het beschrijft een even fraaie cirkel als een roman en,
als bij de beste romanplot, sluit alles als een bus.
Het is boeiend, maar ook een beetje griezelig en wel hierom: Greene is
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bekeerling. Van zijn bekeringsgeschiedenis schrijft hij in de autobiografie slechts
de uiterlijke zaken op: het contact met de priester, en, heel beknopt, maar daardoor
ook heel treffend, zijn doop. Zo uitvoerig als hij ingaat op zijn verveling, die een vorm
van levenswalg is, en op de uiterlijke en innerlijke oorzaken daarvan, zo weinig zegt
hij over zijn geloof. In feite nauwelijks iets. De overgang tot het katholicisme vanuit
wat hij noemt een dogmatisch atheïsme, lijkt geruisloos te verlopen. Greene's
‘romantechnische’ levensopvatting kennend, komt men in de verleiding, zijn bekering
als een moeiteloze te zien, want, vanuit die opvattingen, leidend tot een
vanzelfsprekendheid; een alles richtende en leidende God, die als een groot schrijver
de roman van het leven ontwerpt en vanuit Wiens visie elk leven sluit als een cirkel,
past geheel in deze levensconceptie, maakt haar als het ware onaanvechtbaar. Op
bladzijde 51 van de autobiografie citeert Greene een zin uit een van zijn jeugdboeken,
The Brethren, een boek over de kruistochten. De zin is hem zijn hele leven in de
geest gebleven en dat lijkt niet toevallig: ‘So they went, talking earnestly of all things,
but save in God, finding no hope at all’. Ze gaan hun levensweg, mislukking, men
kan ook zeggen, dood in het verschiet, maar veilig in Gods hand.
Greene vertelt vrij uitvoerig en met vaak heel bijzondere details over zijn jeugd.
Drie aspecten lijken het belangrijkst: hang naar avontuur, het verlangen risico's en
onveiligheid te zoeken, afkeer van het geregelde leven, welke afkeer resulteert in
eindeloze verveling. Die verveling zal zich, in verschillende graden van hevigheid,
in zijn leven blijven herhalen. Vanuit die verveling laat zich praktisch het hele patroon
van dit leven verklaren. Ze begint, tegelijk - uiteraard - met de hang naar avontuur,
als de eerste periode van de jeugd, de wildernistijd, zal ik maar zeggen, waarin
boeken nog alles kunnen betekenen, voorbij is. De verbeelding moet nu met eigen
middelen gevoed worden. De omringende werkelijkheid wordt als een vervelende
ervaren; er zal in avontuur een eigen werkelijkheid geschapen moeten worden. Dat
zal de opwinding van het risico mee gaan brengen. En risico, en niet van onschuldige
aard, maar al gauw een op leven en dood, wordt genomen. En hier al wordt het
uiteinde zichtbaar: de dood, de enige die, na de jeugd, de verveling kan opheffen.
Tussen de twee bergen - jeugd en dood - ligt het laagland van het leven. Dat er ook
al in de jeugd een enkele keer met zelfmoordgedachten wordt gespeeld, is niet
toevallig. In dat laagland nu krijgt het schrijverschap ineens een heel belangrijke
taak: het is een geestelijk werk met uiterste risico's en avontuur, en het stelt in staat
een autonome wereld te scheppen. Het boek eindigt in het succes van de voltooiing
van het eerste werk en in het succes dat gevonden wordt in de bevestiging van het
schrijverschap. Maar de mislukking wordt niet alleen verwacht, maar in feite verhoopt;
Greene rekent er niet alleen
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op, hij kan er eigenlijk niet buiten. In de steeds herhaalde scheppingen van romans
verdrijft hij de verveling en haalt hij de dood elke keer naar zich toe. Schrijven is
een steeds herhaald levensproces: geboeidheid (laat zich met de vroege jeugd
vereenzelvigen), avontuur en risico, succes (dat onrustig maakt als de verveling)
en de mislukking, waarin de dood zich voltrekt. De verveling van het gebied tussen
jeugd en dood tracht hij ongedaan te maken in gecomprimeerde levensprocessen
die schrijfprocessen zijn. Maar, en aan die indruk ontkomt men niet, de schrijver
volbrengt zijn grootste krachttoer door het leven zelf naar dat schrijven te modelleren.
Zijn autobiografie is onvermijdelijk een blik achterwaarts, maar er is er maar één
die kijkt: de romanschrijver Greene, die er vanuit zijn ervaringen als schrijver en
vanuit de werkelijkheid van de roman in geslaagd is zijn leven een meer dan
toevallige gestalte te geven: als in The Lost Childhood past ook in deze autobiografie
alles. A Sort of Life is het levensverhaal van een romanschrijver gemaakt door een
romanschrijver, met de op de tweede bladzijde zeker niet als pure anekdote vermelde
geschiedenis van de tuin bij het ouderlijk huis, die aan een oude begraafplaats
grenst en waar de tuinman nu en dan schedels naar boven brengt.
Niet alleen de lievelingsschrijvers uit zijn jeugd, maar ook de latere auteurs van
Greene's voorkeur komen uitvoerig ter sprake. Heel groot is de bewondering geweest
voor de dichter Robert Browning, voorkeursdichter ook van Greene's vader. Als hij
- schrijft hij - een motto voor al zijn romans zou moeten kiezen, zouden het de
volgende regels van Browning zijn:
‘Our interest's on the dangerous edge of things.
The honest thief, the tender murderer,
The superstitious atheist, demi-rep
That loves and saves her soul in new French Books We watch while these in equilibrium keep
The giddy line midway’.

En een betere karakteristiek voor vele van Greene's romanfiguren - ook voor hun
soms bijna sentimentele trekken - is moeilijk denkbaar. Wat zijn essays al uitwezen,
wordt ook door de autobiografie bewezen: de kwaliteiten van vele passages niet te
nagesproken (een uitstekend stuk over zijn werkzaamheden bij The Times, vaak
heel geestige stukken in het jeugdgedeelte, de veelal zeer spitse humor, die ook in
de dialogen uit zijn romans zo vaak treft), Greene is op zijn best als hij over schrijvers
en het schrijven schrijft. Een uitstekende alinea is die waarin hij over de noodzaak
van het vergeten voor de romancier schrijft. (Greene is, ook in zijn beginfase, geen
auteur van autobiografische romans geweest, hetgeen bij zijn instelling ten
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opzichte van de werkelijkheid niet toevallig is. Had hij autobiografisch materiaal
gebruikt, dan ontdekte hij dat pas na voltooiing van het boek). Met een prachtige
opmerking sluit hij de passage over het vergeten af: ‘Misschien heeft de romancier
een groter vermogen tot vergeten dan anderen - hij moet vergeten, wil hij niet
onvruchtbaar worden. Wat hij vergeet, is de kunstmest voor zijn verbeelding’.
Zulke formuleringen zijn niet zeldzaam. (Zo schrijft hij enkele bladzijden verder:
‘Er zit een ijssplinter in het hart van elke schrijver’. En elders vergelijkt hij de
romanschrijver met de spion: hij tracht alles te zien en te weten te komen, waagt
heel veel en maakt alles ondergeschikt aan de literatuur. Enfin, op het schrijven en
het schrijverschap laat zich bijna alles in de autobiografie terugvoeren. Greene is
zozeer schrijver geworden, dat hij zich alleen nog met zichzelf als romanschrijver
kan bezig houden). En met welke zorgvuldigheid en groot raffinement zijn die
formuleringen geschreven. Gaat men erop letten, dan geeft haast elke zin
verrassingen in het proza te zien, het begin van hoofdstuk tien bijvoorbeeld: ‘I was
earning nothing and learning very little on The Journal’. Over eigen werk vertelt hij
veel; al loopt het boek tot de verschijning van Stamboul Train, latere romans brengt
hij geregeld ter sprake, en vaak niet zonder veel zelfkritiek. Al is Greene incidenteel
als criticus opgetreden, wat in de Collected Essays bij elkaar staat en wat hij in A
Sort of Life over eigen werk en dat van anderen zegt, bewijst hoe scherpzinnig en
hoe vakkundig - op de hoogte van de mogelijkheden van het vak - hij als criticus is.
Daan van der Vat, die Greene de grootste Engelse romancier van de twintigste
eeuw vindt, schreef over deze autobiografie onder de titel ‘Als engelen schrijven
konden...’, waarmee hij Greene's proza een moeilijk te controleren hemelse grootheid
toekent. Groot is het proza zeker; als alle groot proza stimuleert het tot schrijven,
al zal het resultaat bij de gestimuleerde dan tot nederigheid dwingen. Maar ook van
wat hij schrijft kunnen romanciers heel veel leren.
In zijn inleidend stuk schrijft Greene over de mode onder zijn tijdgenoten,
gebeurtenissen uit hun verleden ironisch te beschrijven. ‘“Kijk, hoe absurd ik in mijn
jeugd was”, voorkomt wrede kritiek, maar het vervalst geschiedenis’. Alle
romantechnische omvorming, waarover boven gesproken, daargelaten: Greene's
eerlijkheid is voorbeeldig, en dat vooral voor sommige Nederlandse auteurs. Als
romancier heeft Greene van de kerkelijke autoriteiten erg veel te lijden gehad.
(Nederland is vermoedelijk vergeten, dat een vertaling van zijn The Power and the
Glory na de oorlog niet bij een katholieke uitgever kon verschijnen). Deze roman
was in 1950 door het Heilig Officie veroordeeld; Kardinaal Pizzardo liet bij monde
van Kardinaal Griffin om wijzigingen in het boek verzoeken. Greene weigerde
natuurlijk.
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Heel geestig wikkelt hij het verslag over deze voor hem toch pijnlijke gebeurtenis
af, zonder te komen tot de gemakkelijke ridiculiseringen, die dan tegenwoordig
gebruikelijk zijn. Bijna indrukwekkend is een passage in de ‘Introduction’ die de
onlangs verschenen herdruk van het boek (nummer vijf in ‘The Collected Edition’)
meekreeg. Greene komt daar op de kwestie terug (in de inleidingen bij de andere
delen herhaalt hij, juist als hier, nogal eens passages uit de autobiografie). Hij schrijft
dan: ‘De prijs voor de vrijheid, zelfs binnen een Kerk, is eeuwige waakzaamheid,
maar ik vraag me af, of een van de totalitaire staten, links of rechts, waarmee de
Kerk van Rome dikwijls wordt vergeleken, mij zo hoffelijk zou hebben behandeld,
toen ik weigerde het boek te herzien, om de casuïstische reden dat het copyright
in de handen van mijn uitgevers was’.
En dat wordt neergeschreven door een man die, naar men uit A Sort of Life toch
wel kan besluiten, gerekend moet worden tot wat hij zelf in een prachtige omschrijving
noemt: het vreemdelingenlegioen van de kerk, dat ‘vecht voor een stad waarvan
(zij) niet langer volledige burgers zijn’.

Streven. Jaargang 25

283

De Vereniging voor Dienstplichtige Militairen: het kritische jaar
1971
S.F. Breuer
De Vereniging voor dienstplichtige militairen (VVDM) vormt een concreet
maatschappelijk verschijnsel dat op het ogenblik in een belangrijke fase van
ontwikkeling verkeert. Het jaar 1971 - en zeker ook de eerstkomende tijd - zal
waarschijnlijk bepalend zijn voor het gezicht dat de VVDM gaat krijgen. Tot die
conclusie is men geneigd te komen langs twee manieren van werken.
Als men al de belangrijke veranderingen en acties van de VVDM, de voornaamste
acties van het Ministerie van Defensie (MvD) en van de krijgsmacht, en de
voornaamste reacties van de massamedia (vooral de pers) en van het publiek
chronologisch samenvoegt, - geen sinecure overigens - dan vallen al gauw enkele
grote lijnen in de ontwikkeling op. Ook kan men pogen de VVDM macro-sociologisch
te plaatsen en haar problemen alsdan te analyseren. Een onderzoek als dit kan
echter niet dan onder het grootste voorbehoud tot een conclusie leiden. Met die zeer voorzichtige - conclusie als gegeven is het maken van een prognose een
betrekkelijk eenvoudige zaak, zij het dan dat de logica ervan nóg betrekkelijker is
en nóg meer afhankelijk van de juistheid van de geïnterpreteerde lijnen van
ontwikkeling.

Geschiedenis van de V.V.D.M.
Eerste periode: Strijd om bevestiging (aug. '66 - medio '68)
Op een avond in de zomer van 1966 hadden een aantal dienstplichtige soldaten in
Ede het bevel moeten uitvoeren het koper van hun uitrusting keurig blinkend te
poetsen, terwijl zowel zijzelf als de opdrachtgever wisten dat dit koper de volgende
dag bij velddienst weer zou moeten worden zwart gemaakt en gecamoufleerd. In
een cafeetje dronken ze hun ontevredenheid weg. Ze moesten eigenlijk tot een
vorm van inspraak in de kazerne kunnen komen. Als een lachertje werd het idee
geopperd een vereniging voor dienstplichtige militairen op te richten. Een journalist
van het Alg. Handelsblad ving dit op, nam het voor ernst en publiceerde. Er schreven
sol-
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daten op; er ontstonden gedachtenwisselingen en ja, waarom eigenlijk ook niet! Zo
begon de VVDM als een lachertje.
Natuurlijk niet helemaal. De tijd was er rijp voor: de maatschappij verkeerde in
onrust; in '64 was de Studenten Vakbond opgericht; Marcuse wees op de repressieve
tolerantie, Galbraith op de maatschappij van de overvloed. Dat de VVDM niet spoedig
na het ontstaan op 6 aug. '66 een zachte dood stierf, lag aan de enorme inzet van
maar enkele mensen - zoals oprichter en eerste voorzitter Huub Oosterhuis - én
aan het feit dat de autoriteiten zoals de toenmalige C- 1e Legerkorps hen de hand
boven het hoofd hielden. Dit laatste was alleen mogelijk, doordat de oprichters
‘uiterst nette jongens’ waren, die zich in militaire dienst voorbeeldig gedroegen, zich
van meet af aan scherp distantieerden van ordeverstoring en louter een
belangenvereniging wilden. Hun eisen lagen op puur materieel niveau. Zij trachtten
1
hun doel te bereiken langs wettige weg en door overleg met de autoriteiten . Dat is
tot nu toe zo gebleven. Als het later tot scherpe reacties van de militaire autoriteiten
kwam, was dat steeds naar aanleiding van meningsverschillen over wat wettig was
en wat niet. Misschien wordt dat nog wel eens anders.
De uiterst moeilijke problemen van juist deze eerste tijd zullen later nog ter sprake
komen. Het bestaan van de VVDM was eigenlijk pas veilig gesteld toen het MvD in
1968 de VVDM als belangenvereniging van de dienstplichtige militairen erkende en
faciliteiten ging verlenen, vrijwel steeds met moeite bevochten door de bestuursleden:
officiële toestemming om leden te verwerven en (april '68) de eerste (part-time)
vrijstelling van het verrichten van dagelijkse dienst ten bate van een bestuurslid
VVDM. De Minister van Defensie regelde een informeel overleg met het bestuur
om van de mening van de VVDM over allerlei zaken op de hoogte te zijn. Het bestuur
van zijn kant presenteerde zich in dit informeel overleg uiterst minzaam. In mei '68
verleende het MvD faciliteiten m.b.t. het inhouden van de verenigingscontributie op
de wedde van de dienstplichtigen die lid waren, via de militaire administratie. In okt.
'68 verwierf de VVDM - na een half jaar druk - drie vrijstellingen voor haar
bestuursleden. Door al deze faciliteiten kon de VVDM zich stabiliseren: de organisatie
werd beter; het tijdschrift Twintig werd belangrijk; de financiële situatie was gezuiverd.

Tweede periode: Bewustwording (medio '68 - maart '70)
Dat er medio '68 een nieuwe periode begint, is niet alleen te verdedigen met deze
stabilisatie, maar vooral omdat in deze tijd de VVDM zich bewust wordt van eigen
kracht. Men streefde nu ook niet alleen materiële verbete-

1

Informatiemap VVDM: Statuten (art. 5).
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ringen in de positie van de dienstplichtige militairen na, maar men probeerde
daarnaast een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen: bij de autoriteiten, maar
vooral bij de dienstplichtigen, die zich bewust moesten zijn van een - laten we het
zo uitdrukken - onnodig ongelijke en onrechtvaardige verdeling van schaarse
goederen in militaire dienst (inkomen, werk, sociale positie, afbreuk aan privé-carrière
en onderwijs, status, macht, werktijd, vrije tijd, gedragspatroon, woon- en
2
leefomstandigheden, enz.) .
Dat wat het MvD sinds '66 aan materiële verbeteringen had doorgevoerd, was in
feite niet meer dan afschaffing van verouderde, niet meer te handhaven, op z'n
zachtst gezegd niet essentiële zaken (‘militaire’ treinen, meer dan één persoonlijke
3
inspectie per dag, afmarcheren als 't niet nodig is, uniform ook na de diensturen) .
Tot verandering van de mentaliteit kan ook de publiciteit veel bijdragen. Zeer veel
publiciteit trok b.v. een artikel van Andries de Jong in De Nieuwe Linie: ‘Het
4
autoritaire, totalitaire, patriarchale Nederlandse leger’ . De daarin vermelde ‘cases’
leidden tot vragen aan de Minister door het 2e Kamerlid H.M. Franssen (PvdA) en
veroorzaakten een golf van reacties in pers en radio. Soldaten beschreven analoge
gevallen in kranten; het tijdschrift Twintig bloeide; er ontstonden veel
VVDM-afdelingsbladen enz.. Ook veel bekendheid trok Andries de Jong's boek
5
Minderen, meerderen, mensen . Twintig, sedert okt. '68 onder leiding van Jan Stoof,
bracht voortdurend nieuwe ‘cases’ aan. He hoofdbestuur publiceerde vooral studies
en standpunten, zoals dat inzake de wedde voor dienstplichtigen en een analyse
6
van werk- en rusttijden . Toen de legerleiding in febr. '69 de z.g. ‘contactcommissies’
instelde, bleek al spoedig dat daar van medezeggenschap weinig sprake was en
de mogelijkheid tot het scheppen van verbeteringen maar zéér beperkt. De VVDM
reageerde met een nota. Van andere zijde werd er op gewezen, dat de legerleiding
met de contactcommissies vooral een goede communicatie en een goede
verstandhouding beoogde, de dienstplichtigen daarentegen daadwerkelijke
7
verbeteringen verwachtten .
Dit brengt ons op de kenmerkende houding die de krijgsmachtautoriteiten
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P. van Daalen, Wij Nederlanders. Een sociologische verkenning, Utrecht, 1967.
Elsevier, 18 okt. '69.
De Nieuwe Linie, 7 juli '68.
Andries de Jong, Minderen, meerderen, mensen. Leven en geleefd worden in de militaire
dienst, Baarn, 1969.
Informatiemap VVDM: Standpunt inzake wedde e.o. (juni '69). Id.: Analyse werken rusttijden
in een legersituatie (sept. '69).
A. Kalishoek, W. Ovaa, C. Reichwein, P. Zwetsloot, Communicatieproblemen en
belangenbehartiging. De contactcommissie in de Kon. Landmacht (verslag van een
projectgroep organisatiesociologie van het Sociologisch Instituut te Leiden 1969). Dit verslag
verscheen (iets verkort) ook in Mens en maatschappij, mei/juni '70, onder de titel Krijgsmacht
en interne democratisering.
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sedert '67 tegenover de VVDM hadden aangenomen: het bestuur wordt voortdurend
naar haar oordeel gevraagd (communicatie ja) - wat zeker vleiend is -, maar
resultaten daarvan bleven vrijwel uit (verbeteringen nee). Aangezien de VVDM zich
een veranderingsorganisatie wist, anticipeerde zij sedert eind '69 - begin '70 op
deze houding door het MvD óók met vragen te overspoelen, nota's toe te zenden,
studie-commissies op te richten die rapporten gingen produceren teneinde
veranderingen erdoor te krijgen. Maar er veranderde nauwelijks iets, materieel
gezien.
In een zich steeds verder institutionaliserende vereniging van inmiddels 10.000
leden, die - dank zij het MvD - vier vrijgestelde bestuursleden en ettelijke overige
faciliteiten had (kantoorruimte o.a.), veroorzaakte dit een méér en een wat minder
gematigde opstelling. Jan Stoof sprak van een ontwikkeling in twee fasen: het
scheppen van de organen voor democratisering; daarna het gebruiken van die
apparatuur. Maar toch is bij hem iets te bespeuren van een zich wat teleurgesteld
8
wenden naar buiten de krijgsmacht (externe democratie) . Jan Stoof zegt het
onomwonden: ‘Deze aanpak (zich louter richten op het MvD, SFB) helpt ons niet
genoeg. We moeten en gaan ons richten tot het volk, tot de volksvertegenwoordiging
9
zelf’ . En inderdaad richtte de VVDM zich steeds meer tot mensen buiten de
krijgsmacht, zoals bv. tot prof. Hütte c.s. die het geruchtmakend onderzoek bij een
bewakingscompagnie v. Heutz te Havelte verrichtte. Deze publikatie (in De
Volkskrant) had grote repercussies. Twintig telde in nog geen drie weken 41
10
pers-reacties . Men mag wel stellen dat een dergelijk onderzoek (en zeker het
onderhavige) leidt tot geleidelijk aangebrachte (hoewel niet essentiële) verbeteringen
in het werk- en leefklimaat van de betrokken sector. Dat betekent méér effect dan
heel wat informeel overleg. Maar hierdoor - naast het toenemend aantal nota's (in
maart '70 verscheen de discussienota Militair Tuchtrecht) - werd de houding van
zowel de krijgsmachtleiding als de VVDM wel beïnvloed.

Derde periode: Actie, conflict en vervreemding (maart '70 - maart/april
'71)
Op het eerste gezicht lijkt deze periode niet zozeer van de vorige te verschillen. De
krijgsmacht druppelt op dezelfde schaal met niet verbijsterende verbeteringetjes
door (het dragen van het hoofddeksel wordt wat ‘gestroomlijnd’; de réveille valt
onder de verantwoordelijkheid van de soldaten, tenzij ze die misbruiken; het
avond-appèl verschuift van 23.00 naar 24.00 uur; per 1 sept. '70 wordt in de
luchtmacht het basisoverlegorgaan ingesteld,
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Kernvraag 11 (jan. '70), pp. 8 e.v..
Spiegel, 11 okt. '69.
Twintig, '70/2 (maart).
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nadat de VVDM in juni daartoe een voorstel had ingediend (- ook hier werd wél de
communicatie verbeterd, maar ontbrak beslissingsbevoegdheid en zelfs de
bevoegdheid een vergadering en de agenda daarvoor vast te stellen). En anderzijds
produceert de VVDM een en ander: (voorstel wijziging regeling
kostwinnersvergoeding, voorstel instelling basisoverlegorgaan, standpunt inzake
11
12
messes en tafelgelden , een voorlichtingsboekje , nota diensttijdverkorting Kon.
13
Marine) .
Toch is bij beide partijen een verandering van houding te constateren, zó belangrijk
dat men van een nieuw stadium kan spreken. Enerzijds gaan er stemmen op (eerst
aarzelend, later steeds meer) die wijzen op de gevaren van ondoordachte
14
democratisering van de strijdkrachten (1e kamerlid Mr. H. v. Riel ), anderzijds
gebruikt de VVDM steeds meer de tactiek van het belachelijk maken van de
krijgsmacht-rituelen (de nationale groetdag, demonstraties in den Haag, parades,
de haardrachtkwestie). Enerzijds dringt zich steeds meer het spookbeeld op van
infiltratie bij de VVDM door extreem-radicalen, anderzijds wordt het conflict steeds
bewuster door de VVDM nagestreefd (conflict niet als radicalisme, maar als
sociologisch model van actie).
Over de ‘infiltratie’ en het conflictmodel nog het volgende: Infiltratie in de VVDM
met de bedoeling de krijgsmacht uit te hollen, werd door de Bond van
Dienstweigeraars (BVD) op haar congres in mei '70 (waar ze zich herdoopte in
‘Bond voor dienstplichtigen’) gepropageerd. Ter verduidelijking: deze ‘witte BVD’ is
een radicale ideologische actiegroep, die gericht is op de uitholling van het
‘militair-industriële complex’ en van onze consumptiemaatschappijstructuur. In
hoeverre de BVD (circa 600 leden, waarvan maar weinigen werkelijk activist), gezien
ook het snelle verloop van dienstplichtigen, die infiltratie werkelijk heeft uitgevoerd
en nog uitvoert, is een grote vraag, maar het spookbeeld en de angst ervoor heeft
zich vastgezet (zie b.v. De Telegraaf, 28 aug. '71). Wel was de VVDM genoodzaakt
op 29 mei '70 een bespreking met de BVD te hebben, na afloop waarvan zij
uitdrukkelijk verklaarde zich a-politiek te houden, anders zou ze immers voor het
MvD onaanvaardbaar worden.
Maar belangrijker in de VVDM was, dat het conflict-idee werd uitgesproken en
post vatte. Dit duidt nl. op een nieuw aspect in de ontwikkeling; op een nieuwe
gedragslijn. Het moment van publiekelijk naar voren brengen van de wenselijkheid
van het conflict omwille van de veranderingen, is in dit artikel dan ook aangehouden
als begin van een nieuwe periode: die
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Informatiemap VVDM, april '70, juni '70, jan. '71, febr. '71.
De rechten van de dienstplichtige maat, VVDM-uitgave, 3e druk, aug. '71.
Nota diensttijdverkorting Kon. Marine, VVDM-uitgave, febr. '71
Nieuwe Haagse Courant, 14 jan. '70.
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waarin steeds duidelijker wordt aangestuurd op het conflict als agogisch middel.
In maart '70 schrijft Bob Manten het artikel De VVDM to be or not to be in Twintig
en daarin: ‘De VVDM staat - anno 1970 - voor de definitieve keus: werken aan
werkelijke democratisering in de krijgsmacht (daarmee buiten haar - huidige doelstellingen tredend) of als geïsoleerde, exclusieve verschijning optreden binnen
een ondemocratische krijgsmacht, haar resultaten behalend niet door pressie, maar
door de geplande goedwillendheid van de Minister van Defensie. M.a.w.: de VVDM
zal moeten kiezen. Want anders kan ze de pretenties tegenover haar leden niet
waarmaken. En de logische stap na een demonstratie die niet de vereiste resultaten
heeft opgeleverd is staking’. Voorts bepleit Bob Manten dan verandering van
15
doelstelling, organisatievorm en overlegpositie van de VVDM . In de volgende
Twintig neemt Andries de Jong de draad weer op: ‘Het wordt tijd dat er een grote
soldatenoppositie gaat plaatsvinden die de huidige organisatievorm onmogelijk
maakt. Dat daarvoor een zinvolle chaos en een conflict nodig is, is aan te tonen.
Immers er zal eerst een machtsconflict tot oplossing moeten komen alvorens men
tot een werkelijk verdeelde verantwoordelijkheid kan komen. (...) We komen niet
16
verder zonder een conflictfase’ .
Het is allang duidelijk dat de krijgsmachtleiding voor dit soort uitlatingen uiterst
gevoelig is. Minister den Toom reageerde in eigen persoon op het artikel van
17
Manten . Luchtmachtgeneraal A.B. Wolff zei bij zijn pensionering: ‘We dreigen over
18
de grens te gaan’ . In steeds sneller opvolging worden soldaten-uitingen die in de
richting van een conflict gaan, de kop ingedrukt, zo zeer dat de VVDM in okt. '70
aan de vaste commissie voor Defensie van de 2e Kamer een memo inzake de
vrijheid van meningsuiting zendt, waarin 9 van dergelijke gevallen worden
19
gesignaleerd . Maar even frequent gaat de VVDM op dit nieuwe thema van conflict
door. In sept. '70 verklaart Adries de Jong opnieuw zijn keuze voor het conflictmodel
20
boven het harmoniemodel . Aldus belanden wij ongemerkt in de huidige, voor de
VVDM toch wel kritische periode.

Vierde periode: Escalatie en polarisering: het kritische jaar 1971
(maart/april '71 - ultimo '71)
Deze periode verschilt niet wezenlijk van de derde: er is ‘alleen’ sprake van
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een stroomversnelling in de ontwikkeling. In maart '71 heeft de VVDM 28.500 leden
(van de ca. 45.000 dienstplichtigen). De VVDM produceert in deze periode meer
21
dan ooit: het rapport vorming militairen , standpunt regeling bewegingsvrijheid, nota
22
militair tenue, standpunt duur eerste oefening, standpunt inzake officierseed ,
23
24
discussienota inwendige dienst , discussienota Militair Strafprocesrecht .
Ook de krijgsmachtleiding reageert versneld: op 15 febr. '71 worden de
overlegorganen Kon. Landmacht ingesteld, in juni '71 - na de ‘rel’ met Rinus
25
Wehrman - wordt de haardracht (in principe!) vrijgelaten , in sept. wordt - in
afwachting van wetswijziging - de tenuitvoerlegging van streng arrest opgeschort.
Maar verreweg de meeste acties komen van onderdeelscommandanten van de
krijgsmacht en zijn gericht op harde correctie van de uitingen van dienstplichtigen.
Boudewijn Poelmann, bestuurslid publiciteit VVDM, constateert dat in het eerste
halfjaar '71 viermaal zoveel publiciteit over de VVDM bestond als in het eerste
halfjaar '70. De polarisatie wordt erdoor versterkt. Generaal b.d. en
ex-staatssecretaris van Defensie Calmeyer spreekt over de ‘innerlijke ontbinding
26
onzer strijdkrachten ; ex-voorzitter Bergamin maakt in Twintig kanttekeningen bij
27
het stakingsrecht ; De Nieuwe Linie (24 juni '71) constateert dat de 5-jarige VVDM
op scherp staat; generaal Bartels (C- 1e Legerkorps) ontzegt de VVDM de gunst
voorlichting te geven gedurende de lesuren; regelmatig worden VVDM-bladen
28
verboden zodat de Humanistische Geestelijke Verzorging in de strijdkrachten op
12 okt. '71 zijn verontrusting over de inperking van de vrije meningsuiting uitspreekt
in een open brief; generaal van Elsen geeft richtlijnen uit tegen verzetsacties in de
29
krijgsmacht, hetgeen een storm van reacties veroorzaakt , en zelfs vragen in de
Tweede Kamer.
In sept. '71 heeft de VVDM 32.400 leden en omvat dus bijna ¾ van de
dienstplichtigen. Voor sommigen in de defensietop is de vereniging nog steeds een
communicatiemiddel (‘De VVDM moet dus de onder de dienstplichtigen levende
30
behoeften onder de aandacht van het Ministerie brengen’ ). Maar er is toch beslist
een reeks aspecten bijgekomen, die het jaar '71 tot een kritieke periode in de
ontwikkeling van de VVDM maken.
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Combineer de uitspraken van voorzitter Reyntjes, dat het leger in vijf jaar weinig is
31
veranderd en dat het belangrijkst bereikte een mentaliteitsverandering is , met de
sombere uitspraak van De Volkskrant, 9 sept. '71: ‘Van de welwillende houding die
de legerleiding in verschillende kazernes kon opbrengen tegenover de VVDM is de
laatste weken niets meer over’; zet daarbij de uitspraak van de NRC - Alg.
Handelsblad, 30 sept. '71: ‘VVDM dreigt te worden uitgehold door groepen activisten’,
en men heeft de polarisatie en de vervreemding duidelijk voor ogen.
Voorlopig climax/dieptepunt vormt de besloten afdelingsvergadering die de VVDM
op 15 september '71 hield. Daar werd de hardere lijn van de legertop besproken.
En men besloot er een ‘afkoelingsperiode’ van 3 maanden in acht te nemen en mogelijk - daarna harde acties te voeren.
Voor wie na hetgeen voorafging de achtergrond hiervan nog niet geheel duidelijk
is, moge het hier volgend citaat uit een artikel van Andries de Jong verhelderend
werken:
‘Ook de VVDM conformeerde zich steeds aan de eis, dat de gevoelens naar de
achtergrond geschoven moesten worden: vriendelijk blijven ook al ben je woedend.
Aan kleine dingen is te merken, dat het inhouden van emoties van woede en ergernis
langzaam maar zeker begint te verdwijnen. (...) De gematigde voorzitter van de
VVDM Jan Reyntjes stelt zelfs: we worden al vijf jaar belazerd. In een schrijven van
het hoofdbestuur aan oud-bestuursleden wordt dan ook gezegd: “De VVDM viert
haar vijfjarig bestaan niet: daar is geen reden voor”. Nou dat zegt mij iets. Dat
betekent dat de fase van lief doen voorbij is en dat heeft consequenties. Wanneer
de overtuiging dat er nog niets bereikt is gemeengoed wordt - en die overtuiging
doen post vatten is niet moeilijk, omdat datgene wat veranderd is zo vanzelfsprekend,
zo gewoon is, dat iedere soldaat binnen de kortst mogelijke tijd niet meer weet en
ook niet zal begrijpen dat daarvoor gevochten moest worden op dat moment ontstaat
er een openlijk conflict met de leiding. En het is de vraag of de normale
beheersingstechnieken van de krijgsmacht: de rechtmatigheid van actie openbaar
ontkennen door b.v. betrokkenen belhamels en oproerkraaiers te noemen,
verscherpte controle, versterkte intimidatie, isolering van actievoerders, hardere
straffen iets kunnen uitrichten. Het mag de leiding met zorg vervullen dat langzaam
maar zeker datgene gebeurt wat tot nu toe altijd vermeden kon worden. De
krijgsmacht zat zo trefzeker in elkaar, dat ieder protest, iedere kritiek of verzet
opgezogen en ongedaan kon worden gemaakt. Het laat zich aanzien, dat de
soldaten-oppositie, want daar kun je onderhand van spreken, de techniek van het
actievoeren meester wordt en gebruik kan maken van deskundigheid buiten

31

Trouw, 9 aug. '71.

Streven. Jaargang 25

291
de krijgsmacht. Er ontwikkelt zich in en op de rand van de krijgsmacht-organisatie
een informele machtsgroep. Deze ontwikkelt vernuftige antwoorden op de
beheersingstechnieken van de leiding. Bovendien blijken soldaten steeds beter te
mobiliseren en moeilijker te verleiden tot een felle uitbarsting. Een felle uitbarsting
van agressie is vrij gemakkelijk neer te slaan en dat heeft tot gevolg dat de oppositie
gedurende langere tijd gedesorganiseerd raakt. Of ik deze ontwikkeling mijn steun
geef is een tweede. Een te snelle en te scherpe polarisatie zou de partijen te veel
32
van elkaar isoleren en iedere verdere ontwikkeling afremmen’ .

Vergelijking V.V.D.M.
Met de Studenten Vakbond
Eerder in dit artikel werd er al op gewezen, dat de onrust in de maatschappij en met
name het studentenprotest een klimaat heeft helpen scheppen waarin de VVDM
kon ontstaan. Daarnaast is een merkwaardige analogie in ontwikkeling te
constateren: De SVB - in '64 door Regtien opgericht - was vóór '66 gericht op
structuurverandering. Na '66 kwam de revolte op de voorgrond, d.w.z. het individu
vervreemdde en stond op tegen de cultuur. Ruw vergeleken kan men ook bij de
ontwikkeling van de VVDM tot dusver een dergelijk breukpunt onderscheiden. De
eerste tijd poogde de VVDM veranderingen in de structuur van de militaire
samenleving (met name ten bate van de dienstplichtigen) te bewerkstelligen. Dat
poogt ze nu nog wel, maar daarnaast is vervreemding ontstaan en revolte. En het
breukpunt is het heden.

Met de vakbeweging
In een lezing voor de officieren Interne Voorlichting Luchtmacht op 12 nov. '69 hield
de (nu ex-)algemeen secretaris van het NVV, de heer B. van Loen, de toehoorders
drie taken voor de vakbeweging voor: een corrigerende, een emanciperende en
een maatschappij-hervormende taak. De corrigerende taak was zo goed als voltooid,
het was meer een kwestie van bijhouden van de cao's geworden. Ook aan de
emanciperende taak was men druk bezig, maar er was al veel bereikt (leerplicht
voor alle arbeiders, gelijke staatsburgerlijke rechten b.v. is iets vanzelfsprekends).
Maar aan de maatschappij hervormende taak komt de vakbeweging pas in deze
tijd toe.
De VVDM - te beschouwen als een vakvereniging - heeft in deze taken
(getransponeerd op haar terrein) een andere ontwikkeling.
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T.a.v. de corrigerende taak is er nog maar weinig bereikt, alhoewel men er zolang
men bestaat mee bezig is. T.a.v. de emanciperende taak (in het geval van de VVDM
zou men van de mentaliteitsverandering kunnen spreken) is daarentegen veel bereikt
(zie b.v. het boven aangehaalde citaat van Andries de Jong). T.a.v. de (militaire)
maatschappij-hervormende taak is nog nagenoeg niets bereikt. De vraag hierbij is
in hoeverre dat wel mogelijk is. Jan Stoof (zie noot 8) maakt zich in dit opzicht een
duidelijke voorstelling, maar Prof. Dr. J.A.A. van Doorn aanvaardt een
spanningsverhouding tussen krijgsmacht en democratie: ‘Dit (ons democratisch,
SFB) systeem kan van buitenaf en langs gewelddadige weg worden bedreigd en
het is hier, dat de krijgsmacht haar specifieke functie vindt. Om deze functie effectief
uit te oefenen resp. daartoe gereed te zijn, moet echter niet alleen een kolossale
machts- en geweldsconcentratie plaats vinden, maar ook een interne beperking van
de democratische vrijheden en van de gedragsvariatie die voor een democratische
34
samenleving zo kenmerkend is’ .
Ook de inspecteur-generaal van het Westduitse leger, de Mazière, spreekt
ongaarne van democratisering van de krijgsmacht en houdt zich liever bij een
‘vermaatschappelijking’. Daarmee heeft hij weinig gezegd, maar vermoedelijk zit er
dezelfde erkenning van een spanningsveld tussen krijgsmacht en democratie in.

Problemen van de V.V.D.M.
Problemen, vergelijkbaar met die van de vakbeweging
a. spanning correctiefunctie - emancipatiefunctie. Dit probleem van de vakvereniging
speelt zeker ook bij de VVDM, echter - zoals hierboven aangeduid - spiegelbeeldig.
b. afstand leiding - leden - niet leden. Zo betrekkelijk jong als de VVDM is, zo pijnlijk
voelt ook zij dit vakbondsprobleem. Drs. C. Slegers, (ex)vicevoorzitter VVDM,
betoogde eens dat het werk van bestuursleden VVDM was als koorddansen: de
achterban ziet dat er weinig verandert en dringt op actie aan, ziet het bestuur soms
zelfs als ingekapseld; maar als die achterban het woord ‘staken’ maar laat vallen,
dreigt het Ministerie met het verschrikkelijkste.
c. de categorale organisatie en
d. de niet georganiseerden: Deze twee vakbondsproblemen zijn moeilijk
transponeerbaar naar de VVDM. Toch kent de VVDM een tweetal proble-
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men die er wat van weg hebben. Ten eerste de kwestie of de VVDM mag
deelnemen aan het (officieel) Georganiseerd Overleg (G.O.), dus op gelijke voet
met de officiers- en onderofficiersbelangenverenigingen. Op dit ogenblik is het
wetsontwerp Rechtstoestand Dienstplichtigen ingediend en naar het zich laat
aanzien, zal het de VVDM wel lukken in het Centraal Militair Georganiseerd Overleg
(CMGO) te worden opgenomen (en niet alleen in het informeel zoals tot dusver of
in een apart formeel GO). Toch stemden twee belangrijke onderofficiersverenigingen
tegen toelating van de VVDM in het GO. In het algemeen zijn het diezelfde
35
verenigingen met wie de verhouding wel te wensen overlaat . Er zit misschien wat
jalousie de métier in en/of angst voor het verliezen van bepaalde groepen eigen
leden. Daarentegen is b.v. de verhouding VVDM - St.-Martinus (een andere
Onderofficiersvereniging) uitstekend.
Het andere aangekondigde VVDM-probleem is dat van een - volgens sommigen
36
- te grote vrijheid van de afdelingen en regionale bladen . Het is ook meestal dáár
dat straffen en verbodsmaatregelen vallen, hoewel dit ook weer niet zo veel zegt,
omdat - zeggen bestuursleden VVDM - men niet zó snel Twintig zélf verbiedt.
e. de vrijheid van organisatie. Van organisatiedwang is bij de VVDM voor zover
bekend geen sprake. Mag men sommige dienstplichtigen geloven, dan komt het
tegendeel zelfs voor, nl. dat bepaalde beroepsmilitairen (meerderen) ‘verse’
dienstplichtigen intimideren géén lid te worden van de VVDM. Vaker is echter sprake
van medewerking bij ledenwerving.

Specifieke problemen van de VVDM
a. de continuïteit. Een dienstplichtige wordt na 12-18 maanden gedemobiliseerd.
Aldus is de ledenstroom voortdurend vlottend. Leden met ‘ervaring’ verdwijnen voor
‘onschuldigen’. Voortdurende voorlichting en werving is noodzakelijk. Actieve leden
zijn voorts dun gezaaid. Voortdurend moet men zoeken naar mensen die werkelijk
bereid zijn veel van hun tijd te geven. In het bestuur heeft men dit probleem
gedeeltelijk opgelost door naast een Hoofdbestuur van 7 leden 5 afgetreden
hoofdbestuursleden in het algemeen bestuur te houden die hun opvolgers kunnen
bijstaan. Maar vooral in de begintijd van de VVDM was het dit probleem dat nijpend
was. Het feit b.v. dat de toenmalige penningmeester Henk Beugels volle 2 jaar zijn
tijd en toewijding was blijven geven, heeft toen de vereniging vermoedelijk
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CBS, Omvang der vakbeweging in Nederland op 1 januari 1964, Zeist, 1965, p. 5.
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het leven gered. (De militaire administratie assisteerde in de begintijd nog niet bij
de inhouding van contributie).
b. een samenstel van moeilijkheden ten gevolge van jonge leeftijd, gezag,
37
werkomstandigheden, oefeningen enz. .
c. recrutering van leden in het algemeen en van kader in het bijzonder. Dit probleem
speelde vooral in de beginfase, toen zeer veel moeite gedaan moest worden om
althans een gedeelte van de nieuw aangekomen dienstplichtigen te bereiken. Later
verleende de dienst faciliteiten. De indruk bestaat dat op het ogenblik de
behulpzaamheid van de onderdeelscommandanten in dit opzicht wat afneemt. Het
vinden van actieve, intelligente en toegewijde leden, geschikt voor afdelings-,
districts- of zelfs hoofdbestuur VVDM, is altijd een moeilijke zaak gebleven, mede
vooral door het continuïteitsprobleem (waar de burger-vakbeweging geen last mee
heeft).
d. dualistisch reageren van beroepspersoneel in de krijgsmacht. Van het begin af
aan kende de VVDM beroepsmilitairen die zich bijzonder afwijzend tegenover de
VVDM opstelden en anderen die juist zeer welwillend en open ervoor waren. Ook
de top van het MvD vertoonde tweeslachtigheid. Typisch voorbeeld: eind '67 werd
het lectuurverbod in de krijgsmacht opgeheven, maar eveneens eind '67 werd de
38
mogelijkheid geschapen de verspreiding van geschriften te verbieden , en zoals
reeds is aangetoond, werd en wordt daar duchtig gebruik van gemaakt.
e. escalatie van het conflict. Aansluitend hierop wordt erop gewezen, dat in de
escalatie van het conflict, leidend tot de ‘afkoelingsperiode’, de groep van diegenen
die de VVDM tegenwerken de laatste tijd groeit.
Wat na de afkoelingsperiode staat te gebeuren, brengt ons tot de prognose.

Prognose
Aangenomen dat de lijnen van ontwikkeling juist onderkend zijn, dan zijn er gesimplificeerd en algemeen gezien - twee mogelijkheden: democratisering zet zich
in het leger (liever gezegd: de krijgsmacht) door óf niet. Voor wat betreft het eerste
kunnen we dan wijzen op de uitspraak van Prof. v. Doorn (noot 34), op de conclusie
van de 4 Leidse studenten (noot 7) en op de graad van democratisering in de
afgelopen jaren. Maar mocht die democratisering zich doorzetten zoals de VVDM
het hoopt, wel, dan is de afkoelingsperiode er niet voor niets geweest.
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Wordt de krijgsmacht niet of nauwelijks gedemocratiseerd, dan zijn er weer twee
mogelijkheden: de VVDM bindt in of ze doet het niet. Bindt ze in, dan krijgt ze het
moeilijk, vooral in eigen gelederen. Ze zal dan innerlijk scherp verdeeld raken,
verstikken in frustratie-gevoelens, ongecoördineerde acties van subgroepen te zien
geven. Na een overgangsperiode zal ze dan wel de allure krijgen van een ‘wat meer
bezadigde’ personeels-belangenvereniging.
Bindt ze niet in, dan krijgt ze het vermoedelijk nog moeilijker, maar dan van
buitenaf: de krijgsmachtleiding zal harde maatregelen nemen om datgene te
beschermen dat zij als essentieel ziet voor een goed functioneren. Een voorbeeld:
alleen al het intrekken van de door het MvD verleende faciliteiten (vrijstelling
hoofdbestuursleden, buitengewoon verlof van VVDM-functionarissen, kantoorruimtes,
gecomputeriseerde inhouding van contributie op de wedde e.o., recruterings- en
voorlichtingsfaciliteiten enz. enz.) zal de vereniging in de grootste chaos kunnen
doen belanden. Doortheoretiserend: de VVDM zal na zo'n hard-tegen-hard situatie
alsnog inbinden of - maar dit wordt wel érg theoretisch - publiciteit en volkswil werken
zo sterk, dat het leger alsnog democratiseert - wát zo iets dan ook zou moeten
voorstellen...
Er is nóg een mogelijkheid. Opheffing van de dienstplicht. Daar is en wordt ernstig
over gedacht. Daar is b.v. het plan Kikkert. Maar zelfs als het kamerlid Kikkert - die
de vorming van een vrijwilligersleger optimistisch beziet - gelijk krijgt, duurt het op
z'n minst vijf jaar voor de laatste dienstplichtige afzwaait en bovendien zou dat tien
jaar lang jaarlijks een fors bedrag op de defensiebegroting extra moeten betekenen.
Dit alles als men de omvang van de krijgsmacht tenminste niet drastisch wil
terugbrengen. Opheffing van de dienstplicht binnen een termijn van enkele maanden
lijkt me derhalve uiterst onwaarschijnlijk.
Wélke conclusie men na het bovenstaande inzake de VVDM ook trekt, het is zeer
waarschijnlijk dat ze het nog moeilijker krijgt dan ze het nu al heeft, van welke zijde
*
dan ook!

*

Naschrift
Op 8 november, enkele weken na voltooiing van dit artikel, vond een verdere polarisatie van
de standpunten MvD en VVDM plaats, typerend voor de situatie.
Twee soldaten - redacteuren van een VVDM-afdelingsblad - waren n.a.v. hun artikelen
krijgstuchtelijk gestraft met enige maanden strafklassen te Nieuwersluis. Ze tekenden
daartegen beroep aan. Hangende de uitspraak van het Hoog Militair Gerechtshof begon de
VVDM een publiciteitscampagne die culmineerde in een protestavond van een ‘soldatencomite’.
Daar verklaarde VVDM-voorzitter Reyntjes: ‘Wanneer de straffen van Schul en Dona
gehandhaafd worden, rest ons niets anders dan 't overleg dat we voeren met 't ministerie af
te breken’. Een uitspraak die aan duidelijkheid niets overlaat. Maar... De minister stuurde
hem de volgende dag een telegram waarin: ‘Deze uitlating geeft niet alleen duidelijk blijk van
een onjuiste opvatting van de grondslag en betekenis van het overleg, maar ook van een
onjuist inzicht in de betekenis van een onafhankelijke rechterlijke macht’. Reyntjes reageerde
met de woorden dat de minister kennelijk niet begrepen had wat de VVDM bedoelde. Volgens
hem wilde de VVDM geen pressie uitoefenen op het HMG maar deze zaak ‘alleen extra onder
de aandacht van de Kamer brengen’.
Typerend lijkt vooral enerzijds de neiging een hard standpunt in te nemen, anderzijds het
gesprek open te houden en uitspraken af te zwakken. Duidelijk blijkt ook, dat de VVDM haar
heil steeds minder bij de minister, steeds meer in de publiciteit en bij de Kamer hoopt te
vinden.
Typerend voor de zijde van het leger is daarnaast de prompte gretigheid waarmee de
Bevelhebber der Landstrijdkrachten alle onderdeelscommandanten verzocht hun personeel
van het telegram van de minister in kennis te stellen.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
Het is duidelijk, dat Nixon, bijgestaan door zijn voornaamste adviseur Kissinger, er
op uit is om een periode van groots opgezette onderhandelingen tussen de
supermogendheden in te luiden en zo het gevaar voor een derde wereldoorlog in
te dammen. Hierin wordt hij geholpen door de noodzakelijkheid waarin de Sovjet-Unie
zich bevindt om de verhouding met het Westen te verbeteren; niet alleen de
toenadering tussen Washington en Peking maakt Moskou bezorgd; zij ziet zich ook
gedwongen haar handelsbetrekkingen met de V.S. en andere Westerse landen te
verbeteren en wij schreven daarom reeds in een vorig overzicht, dat na Nixons
aankondiging van zijn reis naar Peking Moskou zeker pogingen zou doen om te
komen tot een gesprek met de V.S. Het was echter niet Kosygin op zijn wereldreis
maar Brezjnev zelf die over de Russische antipathie tegen Nixon heenstapte en het
initiatief nam tot een uitnodiging aan de president van de V.S. om naar Rusland te
komen. Brezjnev vergat daarom maar het beroemde of beruchte ‘keukendebat’
tussen Chroesjtsjov en - toen vice-president -Nixon in 1959 op een Amerikaanse
tentoonstelling in Moskou en het officieel negeren van Nixon tijdens diens particuliere
reis in 1967; hij nam ook op de koop toe, dat hij door deze uitnodiging de kansen
van Nixon op herverkiezing het volgend jaar groter maakte, maar achtte het
vermoedelijk belangrijker om hierdoor de critici van zijn Westpolitiek, die velen in
het Kremlin te ver gaat, de mond te snoeren door op te treden als de man die een
dreigend, mogelijk tegen Rusland gericht, samengaan tussen de V.S. en Peking
heeft doorkruist.
Nu er een viermogendhedenakkoord over Berlijn is tot stand gekomen en er in
Helsinki vooruitgang wordt geboekt in de besprekingen over de beperking van
strategische wapens (SALT), waren de omstandigheden geschikt voor een herhaling
van een poging die het vorig jaar geen succes had gehad.
Het bezoek zal hoogstwaarschijnlijk plaats hebben na Nixons reis naar Peking
en Moskou zal dan natuurlijk proberen het een en ander aan de weet te komen over
het daar besprokene, want hoe hevig Nixon ook elke relatie tussen de twee reizen
ontkent, zij is er natuurlijk wel. Verder komt SALT ter sprake - misschien zelfs dat
er een akkoord wordt getekend; de Europese veiligheidsconferentie, gekoppeld aan
de status van de beide Duitslanden en van de Oosteuropese naties; de mogelijkheid
om escalatie in het Midden-Oosten te vermij-
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den door beperking van wapenleveranties aan resp. Egypte en Israël en natuurlijk
Z.O.-Azië. Dit laatste punt zal ook in Peking centraal staan, maar of Hanoi zal
bezwijken voor druk van Moskou of Peking is een heel andere vraag; daarvoor is
in Hanoi de gedachte aan de Geneefse conferentie in 1954, waar onder druk van
de grote mogendheden beslissingen genomen werden die Hanoi nu juist ongedaan
wil maken, nog te sterk. Mogelijk ligt hier de vierde verrassing van Nixon en komt
hij in november met een vaste datum voor de terugtrekking van de Amerikaanse
troepen uit Vietnam.
Er is in elk geval beweging in de diplomatie en het is duidelijk, dat er geen twee
supermogendheden meer zijn, maar drie (Peking-China) en mogelijk binnen niet al
te lange tijd vier, n.l. het economisch zich sterk ontwikkelend Japan.

Engeland en de E.E.G.
De vraag of zich naast genoemde vier nog een vijfde binnen afzienbare tijd zal
voegen is - voor wat het principe betreft - deze maand bevestigend beantwoord in
het Britse parlement, toen dit met een toch nog onverwacht grote meerderheid van
112 stemmen het voorstel van de regering Heath aannam om met ingang van 1
januari 1973 effectief tot de EEG toe te treden.
Aan deze beslissing is nog al het een en ander voorafgegaan. Wij doelen hiermee
niet alleen op de twee eerdere pogingen van Engeland om zich aan te sluiten in
1961 en 1967, die beide getroffen werden door het veto van de Gaulle, maar meer
op het in Engeland zelf bestaande verzet tegen de toetreding. Labour-leider Wilson,
die als prime-minister in de vorige regering zelf de aanvraag indiende, heeft de
voorwaarden die Heath had weten te verkrijgen, verworpen, maar vooraanstaande
personen uit zijn eigen partij hielden vol dat labour uiterst tevreden zou zijn geweest
als zij zelf op deze voorwaarden toegang had verkregen. Het partijstandpunt werd
bepaald op het congres te Brighton en dit sprak zich in een verhouding van vijf tegen
een uit voor de opvatting van Wilson. Dit was te voorzien, maar de interessante
vraag was, hoe groot het aantal labour-parlementsleden zou zijn dat van de algemene
partijlijn wilde en durfde afwijken. Roy Jenkins, plaatsvervangend partijleider, zette
onmiddellijk zijn politieke leven op het spel door te verklaren dat het belang van
Engeland boven het partijbelang moest worden gesteld. De poging van Wilson om
via partijdiscipline alle leden te dwingen om op 28 oktober tegen het regeringsvoorstel
te stemmen moest wel op niets uitlopen, zeker toen de conservatief Heath, na het
congres van zijn partij, die zich in overgrote meerderheid voor toetreding verklaarde,
de tegenstemmende minderheid vrij liet om ook bij de beslissende stemming te
handelen naar eigen eer en geweten, waarmee hij de kans op openlijke rebellie in
labourkringen vergrootte.
Dit bleek inderdaad het geval te zijn; op de beslissende dag sternen 69 labourleden
voor toetreding en onthielden 19 leden zich van stemming. De door Heath verkregen
meerderheid is, zoals gezegd, groter dan verwacht werd, maar
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men houde er wel rekening mee dat dit slechts een principe-besluit is. Er moeten
nog talrijke wetten om dit besluit te effectueren door het Lagerhuis geloodst worden
om de details van de toetreding te regelen. Wilson heeft al verklaard, dat elk van
deze maatregelen uiterst kritisch zal worden bekeken en scherp zal worden
bestreden. Nog altijd hoopt hij bij een van deze gelegenheden de regering ten val
te brengen, daar zijn rebellen dan mogelijk weer terugkeren in zijn schaapsstal. Of
Wilson hier inderdaad veel vertrouwen in heeft is de vraag. Het doet n.l. wel een
beetje vreemd aan een politieke figuur als Wilson voor de beslissende stemming te
horen praten over handhaving van de partijdiscipline met alle middelen en
tegelijkertijd over de mogelijkheden bij de vaststelling van de uitvoeringswetten en
zelfs over de noodzakelijkheid om een herziening van het verdrag te bewerken als
Labour de regering later weer eens zou overnemen. De reacties op de Britse
beslissing waren over het algemeen erg optimistisch. Frankrijk ziet de noodzaak
van Britse hulp binnen de EEG tegen een al te overheersende Duitse invloed sedert
enige tijd erg goed in. Bonn verwacht van Londen, dat de EEG zal kunnen profiteren
van de oude democratische traditie van Engeland, zodat het Europese parlement
in Straatsburg in staat zal worden gesteld een werkelijke parlementaire controle te
gaan uitoefenen op de eurocraten te Brussel. Dit laatste is ook het geval in de
Beneluxlanden, die echter tevens de mogelijkheid zien om nu te ontsnappen aan
het overwicht van de twee grote continentale mogendheden, Frankrijk en Duitsland.
De Nederlandse regering meent daarom nu wel de eis van volledige doorvoering
van de supranationale gedachte te kunnen laten vallen.
Het is hoogstwaarschijnlijk, dat na Engeland ook Noorwegen en Denemarken,
beide economisch sterk aan Londen gebonden, zullen toetreden, terwijl ook Ierland
het volgend jaar hierover zal beslissen. Dit laatste ziet echter in toetreden juist de
kans om aan de economische overheersing van Engeland te ontsnappen.
Deze uitgroei van het Europa van Zes tot Tien landen betekent de voming van
een grote economische macht en vanzelf dringt de vraag zich op, of dit ook zal
leiden tot een grotere politieke invloed van Europa, die tot nu toe onmogelijk was
door de afwezigheid van Engeland. Heath denkt uitdrukkelijk in deze richting; hij wil
komen tot de ontwikkeling van een duidelijk Europees politiek standpunt en een
nauw contact tussen de Tien over militaire vraagstukken, m.a.w. tot een zelfstandige
plaats voor Europa naast de huidige twee grootmachten, waarvan de S.U. nu
economisch wordt voorbijgestreefd en de V.S. - zij het op nog steeds eerbiedige
afstand - worden benaderd.
De laatsten hebben sedert het Marshall-plan aangedrongen op een verenigd Europa,
vooral in de verwachting zo het eigen politieke leiderschap in de wereld te versterken.
Eigenaardig is dat juist de twijfel aan dit Amerikaanse leiderschap en de onlangs
door de V.S. genomen protectionistische maatregelen de Europese landen dichter
bij elkaar hebben gebracht. Nu Engeland niet meer weifelt tussen de V.S. en Europa
en gekozen heeft voor het laatste, zal Europa met groter gezag kunnen praten met
de V.S., niet als tegenstander maar als
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goede vriend. In verband met dit alles is de suggestie om binnen niet al te lange tijd
een Europese topconferentie te organiseren, waaraan de vier kandidaatleden - als
zij willen - kunnen deelnemen, het overwegen waard.

Peking en de Verenigde Naties
Tweeëntwintig jaren nadat Peking voor het eerst in een schrijven van Tsjoe En-lai,
toen vooraanstaand medestrijder van Mao en nu premier, het recht had opgeëist
de zetel van Tsjang Kai Tsjek in de V.N. en de Veiligheidsraad te bezetten na de
nederlaag van de laatste in 1949, heeft het eindelijk zijn zin gekregen. Al die jaren
had een - zij het slinkende - meerderheid onder leiding van de V.S. Peking de
toegang weten te ontzeggen. Nu echter kon Washington dit in verband met Nixons
reis naar de Chinese hoofdstad moeilijk meer volhouden.
Washington hinkte echter op twee gedachten; het wenste Peking wel toe te laten
en het ook de permanente zetel in de Veiligheidsraad te bezorgen, maar tevens
Formosa lid te laten blijven van de V.N. Het wist daar wel een aantal medestanders
voor te vinden - na enige aarzeling ook Japan - maar een groot aantal staten,
waaronder Frankrijk en Engeland, begrepen dat Peking hiermee niet akkoord zou
gaan; zij voelden meer voor een resolutie van Albanië, waarin tevens om uitstoting
van nationalistisch China werd gevraagd. Een Amerikaanse poging om voor deze
uitstoting een twee-derde meerderheid te eisen mislukte. Bij de later gehouden
stemming bleek overigens, dat - ook als de uitstoting tot een ‘belangrijke’ kwestie
zou zijn verklaard - de dan vereiste twee-derde meerderheid toch verkregen zou
zijn.
Voor het eerst in hun historie kunnen de V.N. zich - nu ineens een kwart van de
wereldbevolking er bij is gekomen - beschouwen als een inderdaad de gehele wereld
omvattende organisatie. Tegelijk krijgt Peking nu de kans om voor het wereldforum
de strijd aan te binden met Moskou, dat tot zijn spijt moest kiezen tussen trouw aan
een communistische ‘bondgenoot’ of openlijke erkenning van de scherpe
tegenstellingen met Peking; Moskou koos voor het eerste, maar ziet de komst van
Peking in New York met zorg tegemoet.
Het zal interessant zijn om te zien hoe de nieuwe situatie zich gaat ontwikkelen;
men was er aan gewoon geraakt, dat de V.N. beheerst werden door de twee groten;
nu ontstaat er echter een soort driehoeksverhouding en men vraagt zich af hoe de
kleine mogendheden zich rond deze drie zullen opstellen. Slaagt Peking er in om
ondanks het feit dat het zich nu nog niet kan meten met Washington en Moskou,
een cliëntele te vormen door beloften voor de toekomst? Er is nauwelijks een zinnig
woord te zeggen over het optreden van de nieuwe Chinese delegatie.
De houding van de V.S. in deze hele kwestie blijft vreemd. Enerzijds hebben zij
geprobeerd de verschillende naties onder druk te zetten om steun voor hun standpunt
te verkrijgen, anderzijds gingen zij daarbij niet tot het uiterste. Mogelijk zagen zij
zelf ook de inconsequentie van hun standpunt in, n.l. in de V.N.
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praktisch de toegang aan Peking weigeren en in dezelfde tijd Kissinger voor de
tweede maal naar Peking sturen om de a.s. reis van Nixon voor te bereiden.
Overigens toonden zij zich geen goede verliezers; voorafgaande dreigementen om
de financiële bijdrage van de V.S. aan de V.N. te verminderen werden nog niet
uitgevoerd en zullen het ook wel niet worden, maar het verwerpen van het
Amerikaanse hulpprogramma aan het buitenland door de Senaat ziet men toch wel
als een represaille-maatregel. Hierdoor wordt het prestige echter meer geschaad
dan door de geleden nederlaag in de Assemblee.
11-11-'71
J. Oomes

België
Op 7 november hebben de Belgische burgers hun stemplicht volbracht. Naar men
zegt, waren het de kalmste verkiezingen sinds twintig jaar. Weinig strijd, groot gebrek
aan belangstelling. In de korte voorbereidingstijd maakten de affiches waarmee de
verschillende partijen traditioneel uitpakken, weinig indruk. De Christelijke Volkspartij
(CVP) mikte met haar ‘Vertrouwen’ en ‘Zeker is zeker’ op een vaderlijk imago in een
tijd dat het ouderlijk gezag alom gecontesteerd wordt. De socialisten (BSP) prezen
zich ‘Stoutmoedig genoeg voor deze tijd’, ‘Sterk en eensgezind’ en de Volksunie
(VU) ‘Sociaal en Federaal. Maak ons nog sterker’, wat ook al het beeld van de Big
Brother opriep. De Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PW) zocht haar heil weer
eens in pure demagogie: ‘Zij vragen vandaag uw stem, morgen uw geld’. Alleen in
Brussel ging het er wat levendiger (en poujadistischer) aan toe. De prijs voor de
mooiste affiche krijgt Simonet. Tata. Je zag zo dat hij niet tegen te houden is. Goed
drie weken voor de verkiezingen werden de programma's gelanceerd. Voor wie de
moeite nam ze na te pluizen, leken ze allemaal nogal erg op elkaar. Allemaal pleitten
ze voor een efficiënt aan de top gecoördineerd beleid inzake sociale
aangelegenheden met gelijkschakeling van de nu nog onderscheiden sociale
zekerheidsstelsels en met het wegwerken van allerlei discriminatie tussen mannen
en vrouwen (?). Voor een nationaal pensioen en een gewaarborgd minimum inkomen
dat zeker hoger zal liggen dan wat nu is voorzien. Er was een duidelijke sfeer van
opbod hieromtrent en Volksgazet cijferde haar lezers voor dat BSP het hoogste bod
deed. Het onderwijs zou verder gedemocratiseerd worden en met de permanente
vorming beloofde men dat het menens wordt. Een tweede educatieve TV-net scheen
er eveneens in te zitten evenals een stelsel van kredieturen voor jonge arbeiders
die zich verder willen bekwamen. Algemeen kwam ook naar voren een pleidooi voor
dienstverleningen dicht bij de mensen, met thuisverzorging, dienstencentra,
aangepaste woningen volgens de sociale noden e.d. Iedereen beloofde ook wat te
gaan doen aan het statuut van de onderneming, maar hier bleven de verschillende
achtergronden toch merkbaar. Tot in het potsierlijke toe. De PVV b.v. beloofde ook
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een democratische economische planning te realiseren, maar voegde daar toch
ook onmiddellijk aan toe: de bedoeling daarvan is dat ‘de ondernemingen zekerheid
zouden hebben over de acties van de overheid, waardoor hun eigen actieplannen
niet gestoord worden’.
In feite dienden zowel CVP, BSP als PW zich aan als een centrumpartij. Zij
trachtten bij het publiek in het gevlij te komen: ‘Wat zouden de mensen graag
hebben?’ leek de uitgangsvraag te zijn. Zij schenen een soort robotfoto van de
doorsnee kiezer te hebben gemaakt en dat beeld met hun programma te willen
omschrijven. De eigen visie en inspiratie, de zo geroemde ‘eigen gestalte’ waren
nog nauwelijks te herkennen. Opvallend was dat de conceptie van hun programma's
heel erg berekend was op de bestaande ministeries en de bestaande problematiek.
Nieuwe problemen, die het publiek op het ogenblik toch bezighouden, kwamen
gewoon niet aan bod. Het onderscheid tussen de programma's was uiteindelijk nog
het best te herkennen in de keuze van de onderwerpen waar men liever over zweeg.
De CVP b.v. repte met geen woord over de morele problemen waarvan Voorzitter
Houben in een ophefmakende rede in december '70 toch zei: ‘Wij kunnen en wij
mogen deze (politieke) vragen niet negeren’. Deze keer waren ze er in ieder geval
niet bij; evenmin als de gemeenschapsschool (waarover het Partijcongres van
Kortrijk een resolutie goedkeurde), de structurele media van de communicatiemedia,
de oprichting van grondregieën, het principe ‘de verontreiniger betaalt’: stuk voor
stuk programmapunten die goedgekeurd werden door het meest gezaghebbende
orgaan van de partij.
De BSP bracht een heel beknopt programma uit. Er zou er een uitvoeriger bestaan
voor inwendig gebruik, vermoedelijk dus niet voor de kiezer bestemd. In het voor
het publiek bestemde document werden de economische problemen nergens
uitgediept; alleen principes werden geformuleerd, er werd geen concrete inhoud
aan gegeven en niet gezegd waar men de middelen zal halen. Van een financieel
programma was er overigens helemaal geen sprake, evenmin van een duidelijk
cultuurbeleid, noch van oplossingen voor de tekorten voor de Rijksdienst voor Ziekte
en Invaliditeit. De infrastructuur (in CVP-handen) werd niet eens behandeld en van
de planning werd alleen gezegd dat ze op drie niveaus moet gebeuren, geen letter
meer. Europa zal in versneld tempo opgebouwd worden, maar wanneer, waarvoor,
hoe?
Bij de PVV, die het uitvoerig over de individuele rechten en vrijheden had, geen
woord over het grondbeleid, de ruimtelijke ordening, de infrastructuur, welke richting
de hervorming van de onderneming uitgaat, de autonomie van de journalist.
Zo kon het gebeuren dat het Volksunieprogramma nog het meest blijk gaf van
visie en coherentie. Het bevatte een aantal echt progressieve voorstellen, zowel op
sociaal gebied als wat onderwijs en gezondheidszorg betreft (gemeenschapsschool
en de fiscaliteit van de Maatschappelijke Zekerheid). Het pleitte voor nationalisering
van de energiesector en van de wapenindustrie. De ontwikkelingssamenwerking
moet als uitgangspunt krijgen: ‘het recht op zelfbeschikking en op sociale vooruitgang
van de verdrukte volkeren van de Derde Wereld’ en
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dit moet bevorderd worden door economische hervormingen op wereldniveau en
door grondige mentaliteitshervormingen hier en ginder.
Moeten wij nu wellicht besluiten dat progressieve groepen een eigen taak hebben
door veel duidelijker een totale visie naar voren te brengen in een samenhangend
programma? En blijft het dan zinnig dat alleen progressieve groepen uit CVP en
BSP dat doen, vooral nu zij blijkbaar toch maar heel weinig resultaat boeken binnen
de eigen partijen? De vraag dringt zich inderdaad op - zoals Frans Lavaert ook
concludeerde in De Nieuwe van 5 november - of er nog echt gond is om te
veronderstellen dat het actie-plan van de Volksunie minder progressief zou zijn
omwille van de slogan dat nationalisme en progressisme niet samengaan. Kan het
flamingantisme niet evenzeer een uitgangspunt zijn om tot een progressieve
maatschappijvisie te komen? Kunnen mensen die veranderingsgezind zijn het zich
nog permitteren dat waardevolle krachten worden verspild? Het zijn vooral de drie
‘nationale’ partijen die er niet toe kwamen nieuwe en gedurfde ideeën door te
drukken, ook wanneer die vroeger al in congresbesluiten waren gestemd. Het
vooruitzicht dat men regeringskandidaat is, verlamt elke gedurfde vernieuwing.
Geen enkele sterke pressiegroep binnen de opstelling, noch de mutualiteit, noch
de vrije beroepen, noch de belangen van het kapitaal laten zich verstoren; wat meer
is, zelfs de zwijgende Belgische meerderheid met haar individualistische
ingesteldheid duldt geen haar in de boter.
Men kan zich best afvragen of ook ditmaal de positie die de nationale partijen
innamen de tendens tot verdere devaluatie van de politiek niet heeft voortgezet.
Wat ‘de politiek’ doet, ligt grotendeels buiten wat de ‘menselijke behoeften’ zijn. Het
zijn de partijen en de regeringen die beslissen welke de problemen zijn. Een
nauwkeurig onderzoek naar behoeften bestaat niet. Het schijnt evident geworden
dat de politiek heel wat fundamentele problemen niet raakt of onbekwaam is deze
op te lossen: de economische en sociale democratie, b.v., een rechtvaardige
verdeling van de inkomens, oorlog en vrede, de derde wereld. En de manier waarop
politiek wordt bedreven? Alles verloopt in cenakels, met navelgerichte structuren.
Er is als het ware een betonnen plafond tussen het politieke bedrijf en de kiezer.
Wat de kiezer verteld wordt, heeft vaak heel weinig te maken met wat er eigenlijk
omgaat. Terwijl er vroeger sprake was van wantrouwen tegenover de politiek als
‘duistere macht’, gaan velen nu hun geloof in de politiek verliezen: ‘ze kunnen toch
niets, er verandert toch niets’. In plaats van bouwheren worden politici louter
verkeersregelaars. Aan haar maatschappij-ordenende functie schijnt de politiek niet
meer te (kunnen) geloven. Haar enige functie wordt: hoeken afronden, corrigeren,
verzoenen.

Uitslagen
Het resultaat van de verkiezingen is dat er in het Vlaamse land weinig veranderd
is, dat in Wallonië de coalitie Front des Francophones (FDF)-Rassemble ment
Wallon (RW) met een verdubbeling van haar aantal zetels een enorm
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succes boekt, en dat in Brussel dit kartel zijn posities van de
gemeenteraadsverkiezingen bevestigt.
Natuurlijk kunnen we zo kort na de verkiezingen over dat resultaat nog geen
gefundeerd oordeel vormen. We zouden op dit ogenblik eerder van een
werkhypothese willen uitgaan, of van een vraag: wordt met deze verkiezingen niet
een tendens bevestigd die laat zien dat we in de feitelijke situatie te maken hebben
met een drievoudig België, een land met drie verschillende gestalten, met drie
gezichten, waarbij het afscheidingsproces in de realiteit reeds veel verder gevorderd
is dan de wettelijke en structurele uitdrukking ervan?
Stelt men de verschuivingen in Wallonië tegenover de stabilisatie in het Vlaamse
land, dan kan men opmerken dat er in Wallonië een ommekeer gebeurt die in het
Vlaamse land al eerder en meer geleidelijk heeft plaats gegrepen. Er is in Vlaanderen
een onmiskenbaar streven naar autonomie, zowel in de CVP als in de VU, terwijl
ook de PVV zich in feite van de éne, unitaire liberale partij heeft losgeweekt. In dit
streven kan men een minimum en een maximum stellen. De minimalisten verdedigen
een decentralisatie naar de streken toe (o.a. de provincies), terwijl de
maximumstelling naar een staten-verbond toe wil. ‘Federalisering’ vormt de kleinste
gemene deler, met als karakteristiek een zeker triomfalisme vanwege het ophalen
van de economische en sociale achterstand tegenover Wallonië. Verder hebben
we de indruk dat het eigen gezicht van Vlaanderen de kenmerken van de stabiliteit
vertoont. De machtsgroepen zijn gevormd en handhaven zich. Er wordt weinig
doctrinair gepraat. De kranten zitten vast aan belangengroepen en historische
structuren. Nieuwe ideeën kunnen moeilijk doordringen. De vakbonden houden niet
van avonturen. Alleen de linkse programmaverklaringen van de VU en van enkele
traditioneel Vlaamse goepen vormen de jongste tijd een nieuw element.
In Wallonië lijkt de tendens anders te liggen. Het succes van het RW steunt op
het beeld van het afgescheiden Wallonië, dat met Vlaanderen niets te maken heeft.
Ook in de BSP is die strekking aanwezig. Dit streven wordt hier met een doctrinair
cachet doorkruist. Het RW heeft nog geen duidelijk politiek gezicht, maar in de
leiding is het linkse denken onmiskenbaar. De christelijke arbeidersbeweging is er
niet uniform. Ook hier zijn linkse groepen aanwezig. Denken we maar even terug
aan de coalitie tussen de Communistische Partij en de christen-democraten te
Bergen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De vakbonden vertonen een veel sterker
strijdend karakter dan in Vlaanderen. Renard heeft er vele geestesgenoten. In het
socialistische vakverbond zijn heel wat communisten werkzaam. De idee van het
revolutionair syndicalisme is in Wallonië een levende realiteit.
Dit doctrinair gekleurde Waalse federalisme wordt nog meer in de richting van
separatisme gestuwd, omdat het steunt op een desolaat gevoel van achteruitgang
op sociaal, economisch, demografisch terrein, dat zich uit in een zich wrokkig afzetten
tegen de Vlaamse buur die het zo goed doet en dit de ander dan ook voortdurend
pretentieus voor de neus houdt.
Voor Brussel wordt het opnieuw bevestigde succes van het FDF omschreven
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als anti-Vlaams, bourgeois, elitair, ‘poujadistisch’. Het één-derde der Brusselaars
dat voor deze partij stemde, kan zich niet neerleggen bij om het even welke beperking
van Brussel. Ze kunnen vooral niet aanvaarden dat de Vlamingen zouden doen wat
zij zelf altijd hebben gedaan: Brussel en de streek errond ‘vervlaamsen’, zoals de
francofonen doelbewust verfransten. Een politieke visie kan men er moeilijk in
herkennen, tenzij het tot doctrine verheffen van een missionair franskiljonisme.
Tegenover FDF-RW staan Vanden Boeynants en Simonet, die met hun partijen
bijna de helft van de stemmen halen. Op korte termijn is hun doelstelling het FDF
in te perken, omdat zij heel goed weten dat een ‘fransdol’ Brussel zowel door Walen
als Vlamingen op alle terreinen, territoriaal, economisch, sociaal en administratief,
afgezonderd zal worden. Verwerft het FDF de macht, dan kan Brussel niet meer de
hoofdstad van het land zijn. Dit zal de inzet vormen van de agglomeratieverkiezingen
op 21 november.
Zal de nieuwe regering er in slagen de realiteit van de zich afscheidende blokken
politiek gestalte te geven? Het lijkt ons weinig waarschijnlijk. De voorwaarden daartoe
zijn (nog) niet aanwezig. Op korte en lange termijn vrezen we, vanuit de gestelde
werkhypothese, voor een vorm van onbestuurbaarheid.
Op korte termijn zal het heel moeilijk zijn een degelijke werkingsstructuur uit te
bouwen voor het sociaal-economisch terrein - iets wat meer zou zijn dan een
arrangement - omdat het communautaire probleem een voorafgaande oplossing
vraagt. Dit communautaire vraagstuk nu ziet er uitzichtloos uit zolang de visie van
de Waalse en Vlaamse federalisten tegenstrijdig is. Met andere woorden de regering
is tot machteloosheid gedoemd zolang de oppositiepartijen ieder een andere kant
uitgaan. Vergeten we niet dat er wat communautaire visie betreft geen scheidingslijn
getrokken kan worden tussen de oppositie- en de regeringspartijen, waarin de
verschillende strekkingen ook aanwezig zijn.
We hebben vroeger reeds herhaaldelijk op deze tegenstelling gewezen. Wallonië
heeft onvoldoende middelen om zelfstandig te kunnen leven. Dit perspectief zet
zich door op lange termijn. Zoals het ‘Vlaamse probleem’ op economisch vlak
grotendeels werd opgelost door buitenlandse investeringen, zo blijft ook in de
toekomst Vlaanderen beter gelegen en gesteld om buitenlands kapitaal aan te
trekken. Op die manier kan er slechts een oplossing komen wanneer een gedeelte
van de ‘Vlaamse welvaart’ naar Wallonië gaat. Maar op haar laatste congres heeft
de VU zich daar uitdrukkelijk tegen verzet. Bovendien is er wellicht vrij algemeen
bij de Vlamingen een vorm van ‘revanchisme’ aanwezig. Wallonië heeft immers een
eeuw lang in de omgekeerde situatie geleefd zonder zich veel te bekommeren om
de Vlaamse achterstand. En zelfs wanneer er een gemeenschappelijke pot komt
waar de Vlamingen meer in storten en de Walen meer uit putten, zullen de Vlamingen
medezeggenschap eisen over de aanwending van ‘hun’ geld in Wallonië.
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Op lange termijn vrezen we dat de devaluatie van de politieke functie verder zal
gaan. CVP en BSP dienen zich in feite aan als een onafwendbare regeringscoalitie,
met programma's die pragmatisch zijn opgesteld, als partijen waarvan het eigen
gezicht meer en meer vervaagt. Het onvermijdelijke gevolg hiervan is kortzichtigheid
in de regeringspolitiek en groeiende ongeloofwaardigheid van het politiek bedrijf bij
het publiek.
Zolang er geen ommekeer komt binnen deze partijen, verwachten we dan ook hun
verder afbrokkelen bij elke verkiezing. Al wie niet akkoord gaat met het politiek
pragmatisme zonder gezicht, kan alleen voor een oppositiepartij stemmen, zelfs als
hij het eigenlijk niet eens is met haar tendens, of zich onthouden. Dit laatste hebben
20% van de Belgen gedaan.
11-11-'71
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
Noam Chomsky: de taak van de kritische intellectueel
Door de publikatie in 1957 van een dun boekje, Syntactic Structures, heeft Noam
Chomsky, professor aan het Massachusetts Institute of Technology, in de linguïstiek
een ommekeer teweeg gebracht die bepalend is geworden voor het modern
taalkundig onderzoek in Amerika zowel als in Europa. Sinds 1965 is Chomsky
bovendien één van die vooraanstaande Amerikaanse intellectuelen geworden die
onverbloemd de Amerikaanse binnen- en buitenlandse politiek bekritiseren. Getuigen
daarvan zijn zijn politieke opstellen, verzameld in American Power and the New
Mandarins en At War With Asia. De radicale Joodse gemeente in New York is de
plaats waar Chomsky zijn politieke overtuiging vormde. Zijn inzichten gingen van
jongsaf in de richting van het socialisme en zelfs van het anarchisme. Een lezing
die hij onlangs, 21 oktober, in Utrecht gaf over ‘Filosofie en Politiek’, is een goede
aanleiding om hier even in het kort en schematisch zijn ideeën over de
maatschappelijke rol van de intellectueel te signaleren of in herinnering te roepen.
Volgens Chomsky moet de politieke filosofie een humane sociale wetenschap
ontwikkelen die als leidraad kan dienen voor de sociale actie. Deze sociale theorie
moet het ook hebben over menselijke vrijheid en waardigheid, vrije meningsuiting,
sympathie, creativiteit, liefde - begrippen die meestal buiten 't domein van de
wetenschap vallen. Zij moet een beeld van de mens vooropstellen waarin de
onderzoekingsdrang en de scheppende activiteit de voornaamste componenten
zijn. De wereld die de mens zodoende ontwerpt werd door B. Russell ooit geschetst
als een wereld waarin de geest van creativiteit levendig is, waarin het leven een
gelukkig en hoopvol avontuur is, gedragen door impulsen om verder te bouwen,
eerder dan om verworven bezit te bewaren of zich van dat van anderen meester te
maken.
De grote moeilijkheid op dit ogenblik voor de politiek bewuste mens is evenwel
dat een intellectueel bevredigende en empirisch gegronde sociale theorie nog niet
bestaat (tenzij in een zeer rudimentaire vorm), terwijl anderzijds de sociale actie
niet kan wachten tot zo'n adekwate theorie opgebouwd is. Momenteel staat de
intellectueel voor een dilemma: hij moet filosofie (ruimer gesteld: wetenschap) of
politiek bedrijven.
Tal van Amerikaanse geleerden, werkzaam op het gebied van de militaire research,
de genetica, de controle van het menselijk gedrag, enz., lossen volgens Chomsky
het dilemma verkeerd op door de houding aan te nemen dat de wetenschapsmens
zich geen vragen hoeft te stellen over de implicaties of het mogelijk misbruik van
zijn onderzoek. Een geleerde moet zich beperken tot zijn wetenschap, deze zover
mogelijk ontwikkelen en de evaluatie van de praktische toepassingen van zijn
onderzoek maar overlaten aan anderen.
Het standpunt van J.P. Sartre hieromtrent is radicaal het tegengestelde: hij is de
mening toegedaan dat de politieke activiteit de enige activiteit van de hedendaagse
intellectueel kan zijn. De in-
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tellectueel, aldus Sartre, heeft geen geprivilegieerde status meer, hij kan het zich
niet langer permitteren ergens teruggetrokken te werken aan de oplossing van zijn
probleem. Als intellectueel moet hij zijn technische kennis ter beschikking stellen
van de massa, d.i. van de verdrukten. Hun problemen moet hij oplossen, want hij
is intellectueel omwille van en door de massa. Zijn verantwoordelijkheid situeert
zich dan ook uitsluitend in de actie. Voor Sartre is het duidelijk dat de Amerikaanse
intellectueel, die de oorlog in Vietnam weliswaar theoretisch aanklaagt, maar
overigens rustig onderwijs blijft geven aan een universiteit die oorlogsresearch
uitvoert, even verantwoordelijk is voor de volkerenmoord en de repressie als de
militaire en de regeringsverantwoordelijken.
Chomsky heeft nogal wat bezwaren tegen Sartre's stelling. Hij vraagt zich af wie
die massa van verdrukten is voor wie de intellectueel zich moet inzetten en welk
soort maatschappij hij moet helpen bewerken voor de verdrukten en voor zichzelf.
Hij gaat daarbij uit van het concrete feit dat Amerika een ‘affluent industrial state’ is
en hij constateert dat de massa er niet amorf is maar een spectrum vormt gaande
van de gekwalificeerde arbeider via de ingenieur, leraar, sociale werker tot de
wetenschapsmens. Nu is het wel zo dat een deel van de bevolking, met name de
raciale minderheden, de industrie niet van dienst kan zijn in de hoedanigheid van
ongeschoolde arbeiders. Deze groep blijft marginaal en verpaupert totaal.
Volgens Chomsky moet de intellectueel daarom evenwel zijn intellectueel werk
niet opgeven om het welzijn van de massa actief te gaan bevorderen, maar moet
hij ervoor zorgen dat de ongeschoolden geschoold worden, zodat zij een zeker
welvaartspeil kunnen bereiken. Bovendien blijft het een taak van de geleerde om
door technische vooruitgang de nog bestaande vormen van mensonwaardige arbeid
uit te schakelen.
Chomsky concludeert dat voor de intellectueel een taak is weggelegd op filosofisch
én op politiek vlak tegelijk. Een kritische sociale filosofie moet terzelfdertijd
waarheidsgehalte bezitten, nuttig en bruikbaar zijn voor sociale actie en gekenmerkt
door intellectuele diepte. De taak van de kritische intellectueel bestaat erin aan
radicale wetenschap te doen, d.i. aan radicaal onderzoek van de menselijke en
sociale realiteit.
Joris Gerits

Twee generaties vergeleken
Ergens in zijn herinneringen beschrijft ex-president Harry Truman hoe hij in juli 1945
aan het einde van een der middagzittingen op de conferentie van Potsdam Stalin
vertrouwelijk meedeelde, dat de Verenigde Staten in het bezit waren van een wapen
van ongewone vernietigingskracht. Daarbij doelde hij op de atoombom, die acht
dagen tevoren met succes was getest en die twee weken later tegen Japan zou
worden gebruikt. ‘Stalin toonde maar matige belangstelling’ schreef Truman en
Churchill, die Stalin op dat ogenblik scherp in het oog hield, meende eveneens waar
te nemen dat de maarschalk niet bijster onder de indruk raakte van Trumans
mededeling en dat hem het belang daarvan klaarblijkelijk volkomen ontging.
Op diezelfde conferentie in Potsdam was echter ook de Russische maarschalk
Zjoekov aanwezig en deze geeft in zijn onlangs verschenen memoires een ander
licht op deze kleine episode, die nu blijkt van groot belang te zijn voor een goed
begrip van de verhoudingen binnen het bondgenootschap der Geallieerden in die
tijd.
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Zjoekov onthult met evenzoveel woorden, dat Stalin op dat moment een knap
spelletje poker speelde.
Iets in die geest liet zich wel veronderstellen.
Het was al lang bekend, dat de Britse atoomgeleerde Klaus Fuchs, die bij het
testen van de atoombom in 1945 tegenwoordig was, reeds vanaf 1942 in dienst
stond van de Russische spionage. Men mocht dus wel aannemen, dat Stalin ten
tijde van de conferentie van Potsdam op de hoogste was van wat Amerika in het
vet had. Zjoekov bevestigt dit. Hij
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vertelt, dat Stalin toen hij die middag op zijn hoofdkwartier terugkeerde, aan Molotov
meedeelde wat hij van Truman had vernomen en dat Molotov daarop reageerde
met de woorden: ‘Laat ze. Wij moeten die zaak maar eens doorpraten met Kurchatov
- een Russische geleerde die voor Rusland de rol van Oppenheimer in Amerika
speelde - en hem tot spoed aansporen’. Zjoekov begreep onmiddellijk, dat Stalin
en Molotov spraken over de atoombom. ‘Wij wisten toen al’, voegt hij hij aan deze
mededeling toe, ‘dat de Regering van de Verenigde Staten voornemens was de
atoombom te gebruiken om haar imperialistische doeleinden te verwezenlijken
vanuit een machtspositie die het zich met dit nieuwe wapen hoopte te veroveren in
de koude oorlog’. Opnieuw bevestigt Zjoekov aldus de indruk, die van Britse en
Amerikaanse kant reeds verschillende malen door memoires-schrijvende staatslieden
en diplomaten is gevestigd, dat het geallieerde bondgenootschap een breekbaar
geval was. Van den beginne af aan sloegen de bondgenoten elkaar met achterdocht
gade, wantrouwden zij elkaars bedoelingen en hielden zij belangrijke informatie,
voor zover zij deze in hun eigen belang niet aan elkaar móesten doorgeven, voor
zichzelf, aldus Chalmers M. Roberts in de International Herald Tribune.
Hans Hermans

Nogmaals Jesus
Het boek van Lehmann: Jesus Report (Nederlands: Jezus Rapport) - waarvan in
1
Streven al meer melding is gemaakt - heeft nu duidelijk zijn contra-boek gekregen.
Spreken van een contra-boek van Lehmanns rapport is wellicht nog te veel eer voor
dit even ‘sensationele’ als slordige boek. Schnackenburg, Müller en Dautzenberg
publiceerden Rabbi J. Eine Auseinandersetzung mit Johannes Lehmanns Jesus
2
Report . Deze auteurs hebben Lehmanns boek zorgvuldig gelezen, zijn argumenten
gewikt en gewogen en in alle opzichten te licht bevonden. Dit tot grote troost van al
diegenen die wellicht onder de indruk zouden komen van de
quasi-wetenschappelijkheid van het betoog van Lehmann.
Als vanuit het boek van Lehmann een vraag aan de kerken naar voren zou komen,
omdat de kerken zich niet met de zgn. laatste vondsten hebben bezig gehouden,
en hun gelovigen een onjuist beeld van Jesus blijven voorhouden, dan wordt daar
adequaat op gereageerd: ‘Lehmann sät ja nicht erst das Misstrauen gegen Kirche
und Theologie, er nutzt ein bereits in breiten christlichen Schichten vorhandenes
Misstrauen aus’ (p. 93). Zo is het hem mogelijk halve waarheden te debiteren en
gebrek aan kennis voor wetenschap te doen doorgaan. Müller is uiterst scherp in
het ontleden van de zg. afhankelijkheid van Jesus van de gemeenschap in Qumran.
‘Was Lehmann über Jesu Qumran-analoge Beobachtung des Sabbat zu Papier
bringt, offenbart ein geradezu groteskes Ausmass an mangelndem Sachverstand
und fehlendem Unterscheidungsvermögen. Angesichts der Tragweite des
Behaupteten zeugen jene Sätzen von einer erschreckenden Verantwortungslosigkeit
mit Fahrlässigkeit des Umgangs mit den verfügbaren Quellen’ (p. 38).
Als Müller dan de teksten van Qumran vergelijkt met wat Lehmann daarover
meent te moeten zeggen dan kan zijn conclusie slechts luiden, dat Lehmann
eenvoudig niet weet waar hij het over heeft (p. 40). Lehmann doet heel gewichtig
1
2

Cf. P. Beentjes, Wie was Jesus in werkelijkheid?, in Streven, 1971, p. 763.
Rabbi J. Eine Auseinandersetzung mit Johannes Lehmanns Jesus Report von Rudolf
3,

Schnackenburg, Karlheinz Müller, Gerhard Dautzenberg. Echter Verlag, Würzburg, 1970
102 pp., DM. 5,80.
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over het onderscheid tussen de kalender van de Farizaeën en die der Essenen, hij
spreekt over het onderscheid dat daardoor ontstaat tussen de berekening van
verschillende feestdagen. Maar hij doet net alsof daar dan ook de Sabbat onder
viel, en dat derhalve de Sabbat in Qumran op een andere dag viel
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dan volgens de kalender van Jeruzalem. Dit is gewoon niet waar, want heel de
kalenderberekening van Qumran was er nu precies om de Sabbatheiliging te
garanderen en in afhankelijkheid dáárvan de feestdagen vast te stellen.
Dit boek ondermijnt alle theses van Lehmann. Het is verheugend dat van dit boek
al de derde editie voor ons ligt. Het verdient zeker overweging het ook in het
Nederlands te vertalen, gezien de belangstelling die Lehmanns boek (in Nederlandse
vertaling) gekregen heeft. Temeer klemt dit omdat momenteel een hausse te
bespeuren is in aandacht voor Jesus, vooral ten opzichte van zijn Joodse
achtergrond. Het is daarom ook verheugend dat de Joden niet achterblijven in deze
belangstelling. R. Pesch heeft hieromtrent een uitstekend overzicht geschreven in
3
de bundel: Jesus in den Evangelien . N.a.v. het klassieke boek over Jesus van J.
Klaussner (Jeruzalem, 1922) schrijft hij: ‘Symptomatisch für die Interessen der
jüdischen Forschung ist der Umstand, dass die Hälfte des Buches zeitgeschichtliche
probleme gewidmet ist’ (p. 30). Dan vervolgt hij met een citaat van Klaussner zelf:
‘So arbeitet ein jüdischer Gelehrter in der festen Ueberzeugung, dass man erst,
wenn man sich in die jüdische Zeitgeschichte und Gedankenwelt eingelebt hat, im
stande ist, das Jesusproblem mit wissenschaftlichen Ansprüchen zu behandeln’.
Deze wijze van schrijven is nog steeds gangbaar. Pesch kan daarom twee bladzijden
verder schrijven n.a.v. het bekende ‘Jesusbuch’ van Flusser: ‘... doch ist ihm
angesichts seines erstaunlich unkritischen Zutrauens zu den Quellen auf weite
Strecken hin nur eine harmonisierende und durch zeitgeschichtliche Kenntnisse
verbreiternde Nacherzählung gelungen’ (p. 32).
De nadruk moet bij een beoordeling van het boek van Flusser op het tweede
gedeelte van dit citaat vallen. Het risico van een harmonisering van de teksten is
genomen tegen de achtergrond van een reconstructie van de geschiedenis van het
tijdvak van de tweede tempel (de tijd van Jesus).
Die reconstructie wordt als maatstaf gehanteerd. Wat daar niet mee gemeten kan
worden, valt te gemakkelijk buiten het gezichtsveld. Dit is ook het geval bij het boek
4
van Schalom Ben-Chorin, Broeder Jezus . (De titel is aan Martin Buber ontleend).
Het boek is even sympathiek geschreven als de titel doet vermoeden; de vreugde
van iemand die al jaren en eindelijk in gesprek is met christenen, klinkt erin door.
Het is niet aan ons noch Flusser noch Ben-Chorin daarover al te snel lastig te
vallen. De maatstaf waarmee in de christelijke kerken het evangelie gemeten is, is
te dikwijls de staf van het oordeel, zo niet veroordeling gebleken. De verdediging
moest zich wel beroepen op de oorspronkelijkheid van het tijdvak van Jesus, als
de zgn. ‘oorspronkelijkheid’ van het evangelie daar vierkant tegenover werd gesteld.
Daarom is te wensen dat geen reconstructie tot maatstaf wordt gemaakt van hetgeen
te lezen is gegeven in de evangeliën, dat geen reconstructie het evangelie
absorbeert, maar dat de levende beweging én van de evangeliën (en de andere
geschriften van het nieuwe testament) én de geschriften van het Jodendom in hun
boeiend samengaan worden ontdekt, dat de exclusiviteit van beide wordt doorbroken,
omdat zij beide wortelen in het woord des Heren dat aan Abraham is geschied.
Ben Hemelsoet

3

4

Jesus in den Evangelien. Ein Symposion mit Josef Blinzler, Heinz Geist, Paul Hoffmann,
Herbert Leroy, Franz Mussner, Rudolph Pesch und Gerhard Voss, (Stuttgarter Bibelstudien
45), Stuttgart, 1970.
Schalom Ben-Chorin, Broeder Jezus, de Nazarener vanuit een joodse visie. Ten Have, Baarn,
1971, 192 pp., f 16,90.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkeid.

Sociale wetenschappen
Aalderen, Dr. H.J. van, en Dr. W.P. van den Hout - De huisarts. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 86 pp., f 16,50.
Archibald, G.C. - The theory of the firm. - Penguin Books, Harmondsworth,
1971, 463 pp., 65 p.
Cipolla, Carlo M.u. Knut Boschardt, Hrsg. - Bevölkerungsgeschichte Europas.
- Piper & Co, München, 1971, 183 pp., DM. 8. Dressen, Wolfgang, Hrsg. Intellektuelle: Konterrevolutionäre oder Proleten? - (Rotbuch) Klaus Wagenbach,
Berlin, 1971, 197 pp., DM. 8,50.
East, Gordon W., and O.H.K. Spate - The Changing Map of Asia. - Methuen,
London, 1971, 678 pp., £ 5,75.
Hemels, Dr. Joan - Massacommunicatie als factor in de geschiedenis. - Royal
Van Gorcum, Assen, 1971, 34 pp., f 5,90.
Nuscheler, Fr., Hrsg. - Zur Zweiten Entwicklungsdekade. - (Kirche und Dritte
Welt, Bd. 5), Pesch-Haus Verlag, Mannheim, 1971, 116 pp., DM. 4,80.
Lamberton, D.M. - Economics of Information and Knowledge. - Penguin-Books,
Harmondsworth, 1971, 384 pp., 60 p.
Peppelenbosch, Drs. P.G.N. en E. Teune - De wereld der Arabieren. - Romen
en Zonen, Roermond, 1971, 80 pp., f 14,90.
Prebisch, Raùl - Deelgenoten in ontwikkeling III. De grote taak van
Latijns-Amerika. - Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1971, 361 pp..
Raiser, Konrad - Identität und Sozialität. - Matthias Grünewald Verlag, Mainz,
1971, 216 pp., DM. 16,50.
Ruyter, Dr. P.A. - De ‘volgende’ groepsleidster. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
1971, 189 pp..
Schmidt, Ute und Tilman Fichter - Der erzwungene Kapitalismus. - (Rotbuch),
Klaus Wagenbach, Berlin, 1971, 177 pp., DM. 6,50.
Sociological contributions from Flanders 1969-1970. - De Nederlandsche
Boekhandel, Kapellen, 1971, 188 pp., BF. 250.
Thiadens, Dr. A.J.H. en M.J. Smulders-Aghina - Verpleegkundige van de
toekomst. - Katernen 2000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971/7, 23 pp., f
2,50.
Georg Wolff, Hrsg. - Wir leben in der Weltrevolution. - List, München, 1971,
191 pp..
Wright Mills, C. - Macht en mensen. - Van Gennep, Amsterdam, 1971, 172
pp., f 10,90.

Peter R. Odell
Olie en Macht
(Aula), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 208 pp., f 5,-, BF. 82.
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De Engelsman P.R. Odell, ex-adviseur van Shell en nu hoogleraar economische
geografie in Rotterdam, beschrijft overzichtelijk de groei van de olie-industrie sedert
1945. Hij kiest voor een regionale (volgens landstreken of landengroepen ingedeelde)
behandeling. Hij gaat in op de ruimtelijke moeilijkheden die zich voordoen tussen
de plaatsen van oliewinning, -raffinage en-verbruik. Hij beschrijft hoe door
prijsafspraken tussen de oliemaatschappijen de U.S.A. en N.W.-Europa lange tijd
van duurdere olie voorzien werden dan onder concurrerende omstandigheden
verwacht kon worden. Hoe en waarom de machtsverhoudingen tussen de
olieproducerende landen en de oliemaatschappijen zo ingrijpend veranderd zijn.
Hoe nieuwe vindplaatsen en nieuwe transportmethoden de politieke betekenis van
de olie aantastten. Hij schenkt nauwelijks aandacht aan de ontwikkelingen in
West-Duitsland (dat 42% van de West-Europese oliewinning voor zijn rekening
neemt).
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Aan het aandeel van de ontwikkelingslanden in de winsten van de oliemaatschappijen
(m.i. ca. 3 mrd dollar per jaar) gaat hij snel voorbij. Daarentegen zijn zijn
beschouwingen over de afzetmogelijkheden van olie in de ontwikkelingslanden
goed. Met relevante suggesties voor verdere literatuur besluit hij dit prettig leesbare
boek. Eduard Kimman

Jack Dominian
The Church and the Sexual Revolution
Darton, Longman & Todd, London, 1971, 76 pp., 50 p.
In The Tablet van 1970 schreef J. Dominian, ‘a consultant psychiatrist’, een reeks
artikeltjes met als algemeen thema: een confrontatie van de christenheid, heel in
het bijzonder de katholieke kerkgemeenschap, met het fenomeen van de seksuele
revolutie. Ze trokken de aandacht, reden waarom de schr. ze thans in brochurevorm
uitgaf, met toevoeging van één hoofdstukje. In 76 kleine bladzijden kan niet alles
gezegd worden wat op het onderhavige onderwerp betrekking heeft, maar wat de
auteur er over zegt is van belang. Het is een wijs en evenwichtig boekje, geschreven
in een open geest en met kennis van zaken.
A. v. Kol

Paul Ferris
Men and Money Financial Europe Today
2,
Pelican Books, Harmondsworth, 1970 310 pp., 8/-.
Schrijver is langs talloze Europese financiële1 instellingen gesjouwd om informaties
te verzamelen voor deze documentaire (weinig cijfermateriaal, maar goede duidelijke
beschrijvingen). Hij ging grondig te werk en kwam er kennelijk zelfs achter dat
Nederlandse bankbiljetten niet mogen worden afgebeeld, want zijn illustrator sloeg
ze op de kaft keurig over.
De lezer krijgt een goede indruk over de wijzen waarop geld en kapitaalstromen
in en tussen de Europese landen worden afgewikkeld en op de sterke plaatselijke
verschillen die zich daarbij aftekenen. Engeland met zijn liberale bankwet, Nederland
met zijn eerlijkheid (liever veel betalen aan een belastingconsulent dan knoeien),
België met zijn belangrijke rechtstreekse kredietstromen buiten het bankwezen om,
Frankrijk met een bankwezen dat geheel in de houdgreep is van de overheid,
Vatikaanstad met zijn mysteries (‘misschien dat op de jongste dag, als ieders
rekening wordt opgemaakt, het saldo van het Vatikaan aan het licht komt, maar
eerder zeker niet’).
Ook op de overeenkomsten wordt gewezen, zoals op de rivaliteit tussen
samenwerking en concurrentie die het bankwezen in alle landen kenmerkt. Het viel
mij op dat van de niet-Europese invloeden de Amerikaanse uitvoerig worden belicht,
maar bijvoorbeeld de Japanse niet.
J.J. Meltzer

G.E. Perren and J.L.M. Trim, ed.
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Applications of Linguistics Selected Papers of the Second International
Congres of Applied Linguistics Cambridge 1969
Cambridge University Press, Cambridge, 1971, 496 pp., £ 10,-.
In deze bundel zijn 52 van de in het totaal 146 prae-adviezen van het congres
opgenomen. Ze laten zien dat de taalwetenschap niet een in de lucht zwevend
geheel is, maar dat ze voortdurend te maken heeft met de praktijk van de vormgeving
van de taal. Natuurlijk speelt daarbij de overzetting van wetenschappelijke en
spreektaal in computertaal een grote rol. Maar Ook is het vaststellen van nieuwe
schriftsoorten voor talen van volken in ontwikkeling nog altijd een urgente zaak. De
problemen van lexicologische systemen zijn nog ver van een oplossing. Deze bundel
laat zien welke toepassing de vaak nog onvolmaakte theorieën nu al in de praktijk
kunnen hebben. Het wordt door alles duidelijk dat er een voortdurende wisselwerking
bestaat tussen linguistiek en dagelijks leven in politiek en wetenschap. De tweedeling
van de wetenschap dwingt er toe methoden te vinden waardoor enerzijds de twee
hoofdtalen snel in elkaar omgezet kunnen worden, terwijl anderzijds de sprekers
van die hoofdtalen op een of andere manier in contact moeten kunnen treden met
de sprekers van andere talen. Het is een bekend feit dat enerzijds reeds lang wordt
gezocht naar methoden om snel Engels aan te leren, anderzijds naar algemene
methoden om snel een vreemde taal te leren. Deze politieke noodzaak ontwikkelde
een complete linguistische taai-technologie, die helaas in ons land bij het normale
onderwijs nog nergenrs wordt toegepast.
C.J. Boschheurne
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Gedragswetenschappen
Ansart, Pierre et Anne-Marie Dourlen-Rollier - La société, le sexe et la loi. Casterman, Tournai, 1971, 172 pp., BF. 90.
Böckelmann, Frank - Bevrijding van het dagelijks leven. - Het Wereldvenster,
Baarn, 1971, 172 pp., f 14,90.
Broderik, C.B. - Kind, jeugd en seksualiteit. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 155 pp., f 4,50, BF. 73,-.
Buelens, Dr. Jan - Sigmund Freud, kind van zijn tijd. - Boom, Meppel, 1971,
334 pp., BF. 305.
Gloton, Robert et Claude Clero - L'activité créatrice chez l'enfant. - Casterman,
Tournai, 1971, 212 pp., BF. 90.
Gross, Beatrice and Ronald, Edt. - Radical school reform. - Gollancz, London,
1971, 348 pp..
Hermans, Dr. H.J.M. - Prestatiemotief en faalangst in gezin en onderwijs. Swets en Zeitlinger, Amsterdam, 1971, 216 pp., f 47,50 excl. BTW.
Hoffmann, Martin - Die Welt der Homosexuellen. - Fischer, Frankfurt am Main,
1971, 168 pp., DM. 18,-.
Musgrove, Frank - Patterns of power and authority in english education. Methuen, London, 1971, 186 pp., £ 1,-.
Patterson, G.R. and M.E. Gullion. Ned. bew. F.J. Mönks en A.F. Hendriks Problemen met kinderen. - Van Gorcum, Assen, 1971, 79 pp., f 7,90.
Reiss, Ira - Seksuele normen. - (Aula), Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971,
249 pp., f 6,50, BF. 106,-.
Segefjord - Summerhill-Tagebuch. - List, München, 1971, 147 pp..
Smolders, Armand J.J. - De seksuele perversie. - Boom, Meppel, 1971, 146
pp., BF. 198.
Védrine, Jean - Les parents, l'école. - Casterman, Tournai, 1971, 176 pp., BF.
90. Waelhens, Alphonse De - La psychose. - Nauwelaerts, Louvain, 1971, 232
pp., BF. 315.

Jean-Marie Aubry
Yves Saint-Arnaud
Dynamique des Groupes
Editions Universitaires (Psychothèque), Paris, 1970, 105 pp..
Handig boekje dat de mechanismen van de groepsdynamica zichtbaar wil maken
met het oog op een zo praktisch mogelijk gebruik ervan. De vraag die daarbij opkomt:
is het werkelijk verantwoord aan de groepsdynamica zo'n minimalistisch actieveld
toe te wijzen? Is het geen grondige verminking als het groepsbesef alleen ingezet
wordt - zoals hier gebeurt - op het vlak van de prestatie? Of - en dit is dan een
persoonlijke randbemerking bij een dergelijk werkje - is het geen angstaanjagend
besef als je ‘democratie’ ziet functioneren in het licht van een ongenuanceerd en
onvoorwaardelijk efficiëntieprincipe? Afgezien van deze kritische bemerkingen, moet
toegegeven worden dat dit werkje z'n nut zal hebben voor al wie in de maatschappij
iets te maken heeft met ‘groepen’ en met groepen wil werken liever dan in
groepsverband.
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Eric De Kuyper

J. Claes
De dingen en hun ruimte
De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 373 pp., BF. 275.
De ondertitel luidt: Een metabletische studie van de perspectivische en van de
niet-perspectivische ruimte. Hierin ligt eigenlijk op vrij nauwkeurige wijze de inhoud
besloten. S. bedoelt een metabletische studie te maken. Wat discipline en methode
betreft kan verwezen worden naar J.H. Van den Berg (omnia opera, allen verschenen
bij Callenbach, Nijkerk). Meer bepaald gaat het om één aspect van de
ruimtescheppende functie van de dingen in hun eerste structuur en dit aan de hand
van (kunst-) materie vanaf de Renaissance tot op heden. Een algemene elaboratie
ervan onder verschillende aspecten samen met de opbouw van het (nieuwe)
begrippenapparaat en denkwijze (geïllustreerd met voorbeelden) vormt het eerste
deel. Gezien mens en ding onverbrekelijk met elkaar in relatie staan en beiden
uitnodigen en uitgenodigd worden, correleren veranderingen bij de ene met
veranderingen bij het andere en omgekeerd. Of zoals S. zegt: ‘Enerzijds in functie
van en anderzijds als grondslag van de evoluerende existentie van de mens, leven
de dingen ook in hun ruimtescheppende functie, een evoluerend bestaan’ (p. 13).
Het is juist de geschiedenis van dit geschieden dat het onderwerp uitmaakt van de
volgende delen. Aan de hand van dingen van de kunst toont
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Claes deze veranderingen aan. Waar de Renaissance meer materiële structuur
toonde, verwijzen de dingen in de Barok meer naar een gebeuren. In het
neo-Classicisme symboliseert de materie begrip en vanaf Cézanne wordt ze zelf
een gebeuren. Een bespreking van deze merkwaardige studie verwijst naar de
metabletica op zich. Vooral haar beginselen (p. 93) zijn voor methodologisch
onderzoek vatbaar. Boeiend is vooral vast te stellen hoe in heel dit werk het beginsel
van de veranderlijkheid aan het licht komt; beginsel dat de lezer uitgenodigd wordt
te toetsen op zijn (schijnbaar) onveranderlijke Umwelt. Van belang is bovendien het
opgebouwde begrippenapparaat voor verdere (fenomenologische) benadering.
Enkele kritische bedenkingen doen geenszins afbreuk aan de waarde van dit werk
dat zich vooral richt naar geïnteresseerden in geschiedenis, esthetica, antropologie,
psychologie, filosofie en bouwkunst. Het geringe aantal en de kwaliteit van de
afgedrukte illustraties evenals een specifiek vakjargon verplichten de lezer tot
speurwerk. In weerwil van zijn voornemen niet zozeer de esthetische waarde van
de werken te viseren, kunnen sommige appreciaties voor discussie vatbaar zijn.
Tenslotte lijkt ons het laatste hoofdstuk niet dezelfde overtuigingskracht te bezitten
als de vorige. Een namenindex zou ook een handige toevoeging zijn.
Hopelijk draagt dit werk bij tot de verbreiding en het verder zetten van het denken
van J.H. Van den Berg.
J. Bekaert

Thomas A. Harris
The Book of Choice
Jonathan Cape, London, 1970, 278 pp., 35/-.
De ondertitel luidt: ‘A practical guide to Transactional Analysis’. Samen met Eric
Berne (auteur van de bestseller Games People Play) is Thomas A. Harris een van
de pioniers van de ‘transactional analysis’, een psycho-analytische methode die
zoveel mogelijk mensen (ook kinderen) de middelen wil geven om ze bewuster te
maken van hun doen en laten. Steunend op een versimpelde Freudiaanse
grondbasis, ligt het accent in de T.A. voornamelijk op de interrelatie van het individu
met andere individuen. Wanneer S. echter stelt dat de T.A. de mensen eerder wil
helpen veranderen dan zich aan te passen en het daarbij laat, dan blijkt het
basistekort van de hele methode: er ontbreekt een dimensie aan. Want: waarom
die verandering? In welk kader? Mij irriteert deze dubbelzinnigheid: met het
uitgangspunt kan ik het eens zijn en ondanks de simplificatie kan ik er de
bruikbaarheid van inzien; maar de uitwerking blijft steken in een pragmatisme dat
ik jammer genoeg geneigd ben Amerikaans te noemen. De bekommernis van S.
om de psychoanalyse te democratiseren (en ik zou eraan toe willen voegen:
dedramatiseren) kan zinvol geacht worden; maar wanneer dit initiale principe gezien
wordt in een eng-banaal perspectief, dat er in de grond niets in Frage gesteld wordt
(en dat geeft een eigenaardige bijklank aan de idee van ‘verandering’ waarmee de
auteur speelt), dat het, tenslotte een verbeteren is zonder een ware
omschakelingspoging om die verbetering waar te maken, dan kan men toch wel
vrezen dat deze T.A. wel eens erg frustrerende uitwerking zou kunnen hebben.
Eric De Kuyper

Streven. Jaargang 25

K. Van Acker
Natuurwetenschappelijk essay over de droom
Story-Scientia, Gent - Leuven, 1970, 48 pp..
In een eerste hoofdstuk vergelijkt de schrijver de klassieke symbolische en vaak
seksuele droominterpretatie met de natuurwetenschappelijke methode. Met
voorbeelden van typische dromen toont hij aan dat de droom op zeer intense wijze
de gevoelens doet beleven die we slechts vluchtig ondergingen tijdens het recente
waakleven. Heel overzichtelijk wordt samengevat wat de natuurwetenschap beweert
omtrent de invloed van de somatische prikkel op de droominhoud. De drie overige
hoofdstukken behandelen zeer kort de modaliteiten van kritisch dromen zoals
twijfelen of beseffen dat men droomt, de droombeelden met o.m. gezichtsillusies
en gezichtshallucinaties, en tenslotte de functie van de droom. Deze bestaat erin
dat ze de slapende in staat stelt onderscheid te maken tussen de vertrouwde en de
ongewone prikkels. Dit essay is niet alleen interessant als overzicht van de huidige
stand van het onderzoek binnen deze wetenschap, maar vooral omdat het de
overdreven verering voor de dieptepsychologische droominterpretatie relativeert.
L. Wellens
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Wijsbegeerte
Adorno, Theodor W. - Minima Moralia. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971,
232 pp., f 6,50, BF. 106.
Gäntzel, Hans Helmut - Wladimir Solowjows Rechtsphilosophie auf der
Grundlage der Sittlichkeit. - Vittorio Klostermann, Frankfurt/M., 1968, 312 pp.,
Ln DM. 44,50, Kt DM. 38,50.
Schleifstein, Josef - Kleines Lenin-Wörterbuch. - Verlag Marxistische Blätter,
Frankfurt, 1971, 80 pp., DM. 3,-.
Vos, Dr. H. de - De bewijzen voor Gods bestaan. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1971, 242 pp., f 38,50.

Dr. J.J. Mooij
Aspecten van redelijkheid
Wolters Noordhoff, Groningen, 1971, 30 pp., f 4,-.
Schrijver onderscheidt verschillende soorten van redelijkheid, namelijk de cognitieve,
de praktische en de desideratieve redelijkheid. De studie kan zeker bijdragen tot
de verduidelijking van een paar fundamentele vragen, zoals die naar de waarheid.
Een stelling is immers waar indien er geen redelijke twijfel aan mogelijk is. Toch
vraagt men zich af of deze schrijver niet te eenzijdig is, door alleen rekening te
houden met analytische filosofen. Ook bij Marcuse bijvoorbeeld speelt de redelijkheid
in al zijn werken een grote rol. Wil men werkelijk weten op welk begrip dit woord
betrekking heeft, dan zal men het onderzoek ook moeten uitbreiden tot schrijvers
waarmee men het bij voorbaat oneens is wat betreft hun stellingen. Dat schaadt
immers hun woordgebruik op dit punt niet.
C.J. Boschheurne

L.W. Nauta
Argumenten voor een kritische ethiek
Van Gennep, Amsterdam, 1971, 122 pp., f 9,50.
Een belangwekkende bundel opstellen, waarbij in het oog springt dat de antropologen
en de neo-positivisten, ondanks hun radicaal andere benaderingswijze van de ethiek,
toch veelal tot dezelfde resultaten komen. Schrijver onderzoekt vele uitlatingen over
de moraal, waarin inderdaad de grondslag van de ethiek moet worden gevonden.
Vanzelfsprekend komen ook vragen als waardevrijheid en wat daarmee samenhangt
ter sprake.
C.J. Boschheurne

Ernesto Grassi
Macht des Bildes: Ohnmacht der rationalen Sprache
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1970, 231 pp., DM. 16,80.
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De titel zegt precies waarover Grassi het in zijn nieuwe boek heeft: de
ontoereikendheid van het rationele woord als drager van de gedachte en de voorrang
van het aanwijzende woord, dat een beeldende uitdrukking blijkt te zijn. Sinds
Descartes heeft de filosofie zich aan de exclusieve waarde van het rationele denken
gehouden. Grassi wil laten zien dat ook het beeldend denken, de retoriek, een
waardevolle denkvorm is en hij vindt daarvan de meest kenschetsende voorbeelden
in het pre-descartiaanse humanisme. Zijn betoog bouwt hij op vanuit een interpretatie
van het moderne (in hoofdzaak) literaire kunstwerk om van hieruit te komen tot een
nieuwe interpretatie van het humanisme en een herontdekking van zijn actualiteit.
G. Bekaert

T.W. Adorno
Gesammelte Schriften Bd. 5
Zur Metakritik der Erkenntnistheorie Drei Studien zu Hegel
Suhrkamp, Frankfurt/M, 1971, 388 pp..
Het vijfde deel van de verzamelde werken van Adorno bevat zijn Zur Metakritik der
Erkenntnistheorie, voor het eerst in zijn definitieve vorm verschenen in 1956 en altijd
een beetje in de schaduw gebleven van zijn Aesthetische Theorie, reeds vroeger
in de verzamelde werken uitgekomen, en zijn Negative Dialektik, die ruimer dan in
vakkringen hun invloed uitoefenden. De Metakritik is voor Adorno een soort
levenswerk
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geweest. Hij werkte reeds op dit onderwerp gedurende zijn studententijd in Frankfurt
en later gedurende zijn verblijf te Oxford, waar hij een goed deel van deze tekst
neerschreef. Hij bestaat uit een onderzoek naar de antinomieën van Husserls
fenomenologie. Die Phänomenologischen Antinomien was dan ook de titel die hij
zelf had voorgesteld. Naast de Metakritik, die Adorno zelf als een van zijn
belangrijkste werken beschouwde, bevat dit deel nog Drei Studien zu Hegel, drie
gelegenheidsstukken, als men bij Adorno van gelegenheidsstukken mag spreken.
Want ook deze vormen, zoals het hele oeuvre, een samenhangende reflectie op
wat Adorno zelf ‘een gewijzigd begrip van dialectiek’ noemt.
W. de Mangel

John R. Searle
Speech Acts
An Essay in the Philosophy of Language
Cambridge University Press, London, 1970, 204 pp., paper 15/-.
Het boekje behandelt iets meer dan de titel en ondertitel aanduiden. Vanuit de visie
die de schrijver op de taal ontwikkelt, kritiseert hij een aantal wijsgerige overtuigingen.
Van belang kan het boekje zijn als men een logica van de belofte zou willen
ontwikkelen. De schrijver is duidelijk sterk door Austin beïnvloed en trekt dan ook
verder consequenties uit diens leer.
C.J. Boschheurne

Karel Lambert, ed.
Philosophical Problems in Logic Some Recent Developments
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1970, 176 pp., f 38,-.
Men mag zich afvragen of de titel wel helemaal de lading dekt en of hier niet meer
sprake is van een doorvoeren van logische systemen tot in uiterste consequenties
of met nieuwe variaties, dan van filosofie van de logica. Dat kan echter een kwestie
van definitie zijn. De meeste van de zeven opgenomen artikelen behandelen daarbij
facetten van de modale logica. Belangwekkend is een artikel van Peter W. Woodruff
over wat hij noemt ‘waarheidswaarde-gaten’. Het gaat daarbij om het volgende:
normaal stelt men de juistheid van een samengestelde uitspraak vast aan de
waarheids-waarde van de samenstellende delen, die dan ‘waar’ of ‘onwaar’ kan
zijn. Deze schrijver voert nu een derde waarheidswaarde in. Hij stelt dat het niet
juist is dat een zin die niet waar of onwaar is, betekenisloos is, zodat ook een met
een dergelijke zin samengestelde uitspraak niet betekenisloos hoeft te zijn. Hij
verdedigt dit op grond van een eigen interpretatie van Freges leer, maar is blijkbaar
niet in staat om zijn denkbeelden met behulp van een voorbeeld wat duidelijker te
maken.
C.J. Boschheurne
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A.J. Ayer
Russell and Moore: The Analytical heritage
Macmillan, London, 1971, 254 pp., £3,90.
Dit is een van de boeken waar men met ontstellend veel plezier mee bezig kan zijn.
Niet alleen om de zeldzaam goede wijze waarop de opvattingen van Russell, in tien
punten, en Moore worden samengevat en bestreden, maar vooral ook om de vele
vraagstukjes die daarbij te pas komen. Onbegrijpelijk is bijvoorbeeld de discussie
over de vraag of de zin ‘de huidige koning van Frankrijk is kaal’ onwaar of onzin is.
Russell komt tot de conclusie dat het onzin is omdat de negatie ‘De huidige koning
van Frankrijk is niet kaal’ evenmin geverifieerd kan worden als de eerste zin. In feite
hebben wij hier te maken met een verkeerde ontkenning van het gestelde. De juiste
ontkenning luidt: ‘het is niet het geval dat de huidige koning van Frankrijk kaal is’ of
m.a.w. ‘er is geen x zo dat x koning van Frankrijk is en x kaal is’. Hier blijkt duidelijk
dat de laatste zin wel geverifieerd kan worden zodat de eerste zin onwaar is. Bijna
op iedere bladzijde is er aanleiding om over dit soort vraagjes na te denken.
Toch moet men zich afvragen of dit soort filosofie in deze tijd misschien niet wat
onverantwoordelijk is. Is het nu inderdaad alleen maar een wijze van spreken die
niets met de werkelijkheid te maken heeft indien ik zeg: ‘van deze man zou ik zelfs
nooit een tweedehands wagen willen kopen?’ Russells leven bewijst het tegendeel.
C.J. Boschheurne
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Geschiedenis
Döbler, Hannsferdinand - Eros, Sexus, Sitte. - Bertelsmann, Gütersloh, 1971,
360 pp., geill., DM. 24,-.
Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. - Verlag Marxistische
Blätter, Frankfurt, 1971, 894 pp., DM. 10,-.
Keller, Werner - Want zij ontstaken het licht. De geschiedenis van de Etrusken.
- Rivière & Voorhoeve, 1971, 408 pp., f 32,50. Vaussard, Maurice - Avènement
d'une dictature. - Hachette, 1971, 207 pp., FF. 23,-.

Karl Bosl
Versailles - St. Germain - Trianon Umbruch in Europa vor fünfzig Jahren
R. Oldenburg Verlag, München / Wien, 1971, 198 pp., DM. 28,-.
Deze bundel opstellen behandelt de gevolgen van de vredesverdragen voor de
Europese staten na afloop van de Eerste Wereldoorlog.
De historicus Fritz Fellner bespreekt het probleem van de ‘Diktatfrieden’, zoals
de Vrede van Versailles door sommige Duitse historici (afgezien van de politici) wel
beschreven is. Hij meent dat het decreterende karakter van deze vrede niet zo zeer
lag in de aard van de bepalingen als wel in de manier waarop de Duitse en
Oostenrijkse diplomaten behandeld werden. Ten aanzien van de behandeling van
de Oosteuropese staten merkt Fellner op, dat Clemenceau en Wilson verschillende
uitgangspunten hadden: Clemenceau wenste de vorming van een ring anti-Duitse
pro-Franse staten, Wilson wilde deze staten gebruiken als dam tegen het
Bolsjewisme in Rusland. In beide gevallen wensten deze staatslieden het
nationalisme te gebruiken ten bate van eigen politieke doelstellingen. Dit zelfde
nationalisme maakte een einde aan de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie.
Het nationaliteitenprincipe van Wilson conflicteerde met de vorming van de
Tsjechische staat waarin een belangrijke Duitse minderheid werd ondergebracht.
Fellner verzet zich tegen de opvatting als zou dit minoriteitsprobleem een ‘vergeten’
probleem zijn, ja als zou het probleem van de Duitse minderheden de aanzet zijn
geweest tot het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Terecht noemt hij een
dergelijk oordeel ‘onhistorisch’. Een andere bijdrage, van Koloman Gajan, beziet
de invloed van Masaryk en Benes op het totstandkomen van de Parijse
vredesverdragen. Deze voorvechters van het Tsjechoslovaakse nationalisme waren
adviseurs van de Geallieerden op de vredesconferentie van Parijs. Gajan meent
dat deze Tsjechische politici van het begin af weliswaar een consequente nationale
politiek voerden - en dus een anti Duits-Oostenrijkse politieke koers - maar dat zij
tevens trachtten met het zicht op latere inter-statelijke verhoudingen een verzoenende
politiek voor te staan vooral ten aanzien van Oostenrijk. De revolutie in Hongarije,
onder aanvoering van Bela Kun, gaf Benes en Masaryk aanleiding over te gaan tot
Tsjechische interventie. Hoewel deze interventie de zegen had van de Franse
maarschalk Foch was hij weinig succesvol en verzwakte de positie van beide
Tsjechoslovaakse leiders op de conferentie. Alhoewel de anti-bolsjewistische
motieven zeker door Wilson geaccepteerd werden.
Peter Hanàk schildert de positie van Hongarije in het totale desintegratieproces
van de Dubbelmonarchie. Hij doet dit vanuit de gebeurtenissen in het jaar 1848 en
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de ‘Ausgleich’ van 1867; hij meent dat het, in deze periode geïntroduceerde,
dualistische staatsbestel de mogelijkheid schiep voor een nationalistische
ontwikkeling, die evenals in de andere landen van Europa dermate sterk was dat
zelfs de internationale arbeiderssolidariteit een fictie bleek. Winfried Baumgart
vergelijkt de verdragen van Brest-Litowsk en Versailles. Het is een originele maar
wel wat barokke bijdrage. Ongetwijfeld is Baumgart een erudiet historicus, het is
alleen jammer dat zijn betoog aan helderheid inboet, omdat hij dit zonodig moet
bewijzen. Zijn these over de relatie politici - militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog
is overigens zeer de moeite waard. Naar de mening van Baumgart wordt een der
verschillen tussen Brest-Litowsk en Versailles verklaard doordat in Duitsland het
koppel Ludendorff - Hindenburg de feitelijke macht bezat, óók in politiek opzicht,
terwijl de uiteindelijke politieke beslissingsmacht in Frankrijk, ondanks de macht en
invloed van Maarschalk Foch, bleef aan de burger-politici.
F. Nieuwenhof

Edmund Ions, ed.
Political and Social Thought in America 1870-1970
Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 227 pp., £ 2,-.
Dit boek is een bloemlezing uit de Amerikaanse politieke en sociale literatuur van
precies een eeuw.
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Zulke bloemlezingen hebben het nadeel dat de verschillende schrijvers, wier werk
erin wordt aangehaald, niet helemaal uit de verf komen. Zij vormen een soort parade
die in een betrekkelijk snel tempo voorbijtrekt en waarvan men iedere man
afzonderlijk nauwelijks kan opnemen. Dat geldt heel in het bijzonder voor déze
bloemlezing, die op niet meer dan tweehonderd bladzijden niet minder dan vijftig
auteurs aan het woord laat.
Een voordeel van zo'n bloemlezing is echter, dat deze auteurs ondanks de krappe
ruimte die zij ieder toegemeten krijgen, meer kans krijgen hun eigen zegje te zeggen
dan in samenvattende handboeken. En juist op het terrein van het politieke en
sociale denken, waarin zoveel heeft afgehangen van de zeggingskracht der
contemporaine schrijvers, kan zelfs een klein stukje uit hun eigen werk het inzicht
verruimen in de plaats die zij innnamen in het denken van hun tijd. Men ziet deze
mensen vóór zich. Mensen als Henry George, Edward Bellamy, William Jennings
Bryan, Oliver Wendell Holmes, John Dewey, Franklin Delano Roosevelt, Booker T.
Washington, Mencken, Stokely Carmichael en al die anderen. Mensen niet alleen
met hun eigen ideeën maar ook met hun eigen stijl en hun eigen temperament.
Daar komt bij, dat de samensteller van deze bloemlezing, Edmund Ions, lector in
Oxford, er duchtig het zijne toe bijdraagt om de lezer toch een zekere samenhang
te wijzen tussen al die verzamelde fragmenten. Zijn inleiding van amper twintig
bladzijden behoort tot de allerbeste die men zich bij zo'n bloemlezing wensen kan.
In zijn beperking toont hij zich een meester. De wijze waarop hij de componenten
van het politieke en sociale denken in Amerika samenvat en al de door hem
aangehaalde auteurs in het kader van die samenvattïng plaatst, is eenvoudig subliem.
Die inleiding alleen reeds maakt het de moeite waard het boek ter hand te nemen.
Hans Hermans

Jürgen Schlumbohm, Hrsg.
Der Verfassungskonflikt in Preussen 1862-1866
(Historische Texte / Neuzeit 10), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1970, 96 pp., DM. 6,80.
In de serie tekstuitgaven ten behoeve van het hoger onderwijs is een bandje gewijd
aan een kernpunt uit de geschiedenis van het Koninkrijk Pruisen. Het probleem van
de driejarige diensttijd, die Bismarck en Wilhelm I door willen voeren, meer nog het
probleem van het regeren en belasting innen en uitgeven zonder goedkeuring van
de volksvertegenwoordiging, heeft al een hele stroom van literatuur los doen komen.
Enkele van de meer recente werken zijn te vinden in een beknopte bibliografie
achterin. De uitgekozen teksten, veelal genomen uit de handelingen van het Huis
van Afgevaardigden, hebben vooral tot doel de standpunten van de diverse partijen
in het conflict te illustreren - en de ontwikkeling van die standpunten.
Marcel Chappin

Traute Adam Der Einfluss hellenistischer Fürstenspiegel auf den
Versuch einer rechtlichen Fundierung des Principats durch Seneca
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 148 pp., DM. 27,-.
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Deze elfde band in de reeks ‘Kieler Historische Studien’ kan onder twee aspecten
beschouwd worden. Ten eerste onder het filologische aspect: welke betekenis wordt
aan een begrip als clementia gegeven en langs welke wijze komt schr. tot haar
conclusies. Maar naast dit specialistische aspect is er nog het algemenere
historische: hoe kan men aan de hand van dit geschrift van Seneca tot een beter
inzicht komen in de opvattingen over het principaat op de helft van de eerste eeuw.
De tegenspraak die er in het geschrift van Seneca te constateren valt (want de
clementia kan betekenen de welwillendheid van de keizer die zijn almacht dragelijk
wil maken voor de onderdanen, maar boven de wetten staat, of juist een norm,
verbonden met iustitia, waaraan ook de keizer zich te houden heeft) duidt op de
moeilijke, onduidelijke positie van het principaat in het Romeinse staatsbestel. De
republiek is immers nooit formeel afgeschaft, er is slechts een nieuwe functie naast
gekomen. Uit de opvattingen van Seneca, die zich spiegelt aan hellenistische
vorstenspiegels, blijkt echter dat de nieuwe functie zich al veel meer over de
republikeinse instellingen heeft gelegd, dan dat zij er naast staat. De princeps blijkt
voor het gevoel van Seneca en de zijnen een echte monarch te zijn. Bij Plinius zien
we deze opvatting in nog radicalere wijze naar voren komen: het goddelijke karakter
wordt hier nog onomwondener beleden. De invloed van de hellenistische
koningsopvatting heeft zich dan ten volle doorgezet.
Marcel Chappin
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Cultuuranalyse
Keim, Jean A. - La photographie et l'homme. - Casterman, Tournai, 1971, 160
pp., BF. 90.
Slater, Philip E.-The pursuit of loneliness. - Allen Lane, The Penguin Press,
London, 1971, 175 pp., £ 2,25.
Wolfe, Tom - Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers. - Michael Joseph,
London, 1971, 153 pp., £ 1,80.

Christian Brincourt et Michel Leblanc
Les Reporters
Robert Laffont, Paris, 1971, 391 pp..
Wie er behoefte aan heeft 390 pagina's lang kennis te nemen van het cliché-beeld
van de reporter als avonturier, zal misschien iets hebben aan deze losse
aaneenrijging van anecdootjes die de journalistiek willen tonen in zijn
Paris-Match-heldhaftigheden. Ik kan me moeilijk voorstellen dat journalisten zo
ongeïnspireerd over hun beroep zouden spreken in Engeland, de V.S. of Duitsland.
Eric De Kuyper

Anne van der Meiden
Ethiek en Reclame
Ambo, Bilthoven (voor België: Westland, Merksem), 1970, 109 pp., BF.
125.
G. Friedmann, e.a.
Les Mythes de la Publicité
Ed. du Seuil, (Communications, no. 17), Paris, 1971, 190 pp..
Anne van der Meiden begint zijn boekje met voorop te stellen dat de reclame niet
te negatief benaderd mag worden, dat de ‘reclame nooit op zichzelf staat en nooit
geïsoleerd mag bekritiseerd worden’. Een lofwaardig startpunt, dat jammer genoeg
door S. niet in acht wordt genomen (één pagina gewijd aan de ‘economische
noodzaak van de reclame’!). Het is niet voldoende de reclame te beschouwen als
‘hofnar van Koning Klant’ (metafoor die tot vervelens toe gebruikt wordt) als je niet
nagaat in welk ‘koninkrijk’ zich dit afspeelt. In de feodaliteit? Het begrip
informatie-communicatie dat AvdM nogal naïef hanteert, wordt in het nummer van
Communications - volledig gewijd aan de reclame - uitvoerig in drie opstellen
bestudeerd. Zoals gebruikelijk in dit tijdschrift wordt vooral aandacht besteed aan
het communicatieproces en wordt een soepele, structuralsistisch geïnspireerde
methode toegepast. Even uitvoerig worden in twee andere artikelen onderzoeken
besproken die de efficiëntie van de reclame nagaan op de verkoop. Verder kronieken
in verband met het thema en, zoals gebruikelijk, een franco-amerikaanse bibliografie.
Eric De Kuyper
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Helen Swick Perry
The Human Be-In
Basic Books, London, 1970, 244 pp., DM. 28,50.
S'ster heeft met de flower-children de glorieuze hippie periode van Hight Ashbury
meegemaakt. Van een aanvankelijke scepsis groeide haar interesse uit tot een echt
meevoelen en meeleven. Maar merkwaardig genoeg komt daar niets van over: het
is een saai, dor en prekerig geschrijf. Niettegenstaande vele details lijkt het onecht
en niet doorleefd, niettegenstaande de intellectuele bewustheid blijft het
onovertuigend, ook op dit vlak. Een verklaring hiervoor kan ik niet zo makkelijk
vinden. Alleen kan ik het wel in verband brengen met een soortgelijk verschijnsel:
Edgar Morin's Journal de Californie, dat ongeveer dezelfde levensprocessen met
dezelfde sympathie en vanuit eenzelfde (sociologische of para-sociologische) hoek
benaderde, mondde ook uit in een krampachtige communicatiedrang. Misschien
zouden Swick Perry zowel als Morin deemoedig moeten bekennen dat, willen ze
hun medeleven van binnenuit meedelen, zij daar niet de methoden (zelfs danig
omgewerkt) voor kunnen gebruiken waarop hun gehele carrière (waarschijnlijk voor
Swick Perry, zeker voor Morin) tot nog toe gebouwd is. In bepaalde gevallen loopt
de confessie moeilijk samen met de analyse.
Eric De Kuyper
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Literatuur
Bircher, Martin u Heinrich Straumann - Shakespeare und die Deutsche Schweiz.
- Francke Verlag, Bern/München, 1971, 229 pp., SFr. 53,-.
Böll, Heinrich - Gruppenbild mit Dame. - Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1971,
400 pp., Ln. DM. 25,-.
Breillat, Catherine - Een man om makkelijk te versieren. - Bruna,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 111 pp., BF. 70.
Deugd, C. de - Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire
denken. - Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 314 pp., f 48,-.
Durzak, Manfred - Die deutsche Literatur der Gegenwart.-Philipp Reclam Jun.,
Stuttgart, 1971, 468 pp., DM. 22,80.
Dijk, T.A. van - Moderne literatuurteorie. - Van Gennep, Amsterdam, 1971, 163
pp., f 12,50.
Grimm, Reinhold und Jost Hermand, Hrsg. - Die Klassik-Legende. - (Schriften
zur Literatur 18), Athenäum, Frankfurt, 1971, 233 pp..
Härtling, Peter, Hrsg. - Leporello fällt aus der Rolle. - Fischer Verlag,
Frankfurt/M., 1971, 240 pp..
Koebner, Thomas, Hrsg. - Tendenzen der deutschen Literatur zeit 1945. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1971, 559 pp..
Kritisch akkoord 1971. - Manteau, Brussel, 1971, 149 pp., BF. 195.
Kurz, Paul K.- Über moderne Literatur. Knecht, Frankfurt/Main, 1971, 269 pp..
Landell, Olaf J. de - Open dicht woord. - De Boekerij, Baarn, 1971, 38 pp., f
6,90.
Lämmert, Eberhard, u.A. - Romantheorie. - Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1971,
407 pp., DM. 26,-.
Literair akkoord 14. - Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1971, 176 pp., BF. 70.
Pierret, Marc - Voor wat hoort wat. - Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1971, 111 pp.,
BF. 70.
Poesiealbum 48 - Kristian Pech. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 32 pp.,
90 Pf..
Poesiealbum 49 - Friedrich Gottlieb Klopstock. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971, 32 pp., 90 Pf..
Poesiealbum, Sonderheft - Poetenseminar 1971. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971, 32 pp., 90 Pf..
Rens, Lieven - Acht eeuwen Nederlandse letteren. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1971, 168 pp., BF. 145.
Simhoffer, Kees - De knijpkat. - Manteau, Brussel, 1971, 148 pp., BF. 170.
Weijtens, Dr. M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 180 pp., f 27,50.
Wolkers, Jan - Werkkleding. - Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1971, 256 pp., f
14,50.

Rose Gronon
Iokasta
De Clauwaert, Leuven, 1970, 241 pp., BF. 175.
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In Iokasta heeft de thans zeventigjarige schrijfster de bitterheid van haar jeugd
opnieuw doorproefd en getracht ze van zich af te schrijven. Het eerste hoofdstuk is
gedateerd: mei 1925, het laatste: juli 1925. Deze twee tijdsaanduidingen vormen
het raam waarbinnen de gebeurtenissen van een kwarteeuw opgeroepen worden
vanuit de visie van de verschillende leden van de tot ondergang gedoemde
aristocratische familie der Amalfitani's. Ofschoon zich afspelend in de frivole belle
époquetijd met zijn mooie officiersuniformen, statige burgerhuizen, bekrompen
idealen en hardnekkig verborgen gehouden, maar door iedereen gekende
schandalen, is dit een sombere roman, waarin grijs en zwart de dominante kleuren
zijn. Centraal in de roman staan tante Stéphanie, een ongetrouwde moeder, en
haar enige zoon Roland. Iokasta en Oedipoes. Maar terwijl de Griekse helden de
tragische slachtoffers waren van hun onwetendheid, maakt Stéphanie heel bewust
en met een soort duivels genoegen een hele familie tot slachtoffer van haar perverse
heerszucht. Louise Amalfitani (Rose Gronon zelf?) is een kwarteeuw lang getuige,
eerst als kind dat veel vermoedt maar niets begrijpt, later als volwassen vrouw die
nog slechts haten kan, van de duivelse machinaties van haar tante Stéphanie. Het
proza van Gronon creëert een wereld in woorden, die onttrokken zijn aan de banaliteit
van het dagelijks gebruik in de communicatie en daardoor ‘anders’ worden, een
vervreemdend effect gaan uitoefenen. Dit soort schrijven doet de lezer afstand
nemen van de werkelijkheid om hem er dan des te intenser mee te confronteren.
Het verscherpt zijn aanvoelen van wat er kan omgaan in het hart van een
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mens: liefde en haat, trots en zwakheid, tederheid en wreedheid. Rose Gronon
vermag deze gamma van gevoelens weer te geven met zorgvuldig gekozen woorden
die zich aaneenrijgen tot klassieke, mooi uitgebalanceerde volzinnen.
J. Gerits

Bert Brouwers
Inleiding tot de literatuursociologie
Boom, Meppel, 1971, 230 pp., f 15,50.
De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848
Boom, Meppel, 1971, 270 pp., f 17,50.
Wie S. met zijn Inleiding bereiken wil, is onduidelijk. Voor de leek verstrekt S. wel
de vitale begrippen, strekkingen en namen, maar de informatie wordt te sterk
opgebouwd vanuit de expertenkennis, terwijl voor de (inderdaad in de Nederlanden
zeldzame) specialist deze horizonverkenning eenzijdig (want nagenoeg alleen
marxistisch, van Marx - Engels tot L. Goldmann) én overbodig (want parafreserend
en nergens fundamenteel kritisch) uitvalt. Dat levert wel ideologische duidelijkheid
op, maar geen wetenschappelijke hanteerbaarheid.
S.'s toepassing van zijn werkintentie is wel boeiend, maar al even ongenuanceerd.
Met 1848 als spil wil hij ook in de Vlaamse literatuur golven van wereldbeschouwelijke
beweging onderscheiden, met H. Conscience, P.F. van Kerckhoven en E. Zetternam
als exponenten. Uiteraard ontdekt hij zijn eigen schakeringen, intenties en
geloofspunten, maar de bewijsbaarheid daarvan ligt log verbonden met de
vooropgezette bedoeling om in een projectie-naar-toen ten allen prijze een
ideologische differentiëring aan te tonen. S. draagt wel materiaal aan, maar zijn
visie steunt te zwaar op wat hij in zijn literatuursociologische profeten heeft
opgestoken; hij bouwt te weinig in van de politiek-maatschappelijke, moreel-ethische
en didactisch-religieuze basis en ondergrond van zowel literatuur als volk van het
Vlaanderen omstreeks 1848. Met methodisch geweld neemt S. bijgevolg elders
gewonnen inzichten en stellingen zonder meer over. Deze axiomatiek is alvast
willekeurig en behoeft grotere nuancering en een bredere basis, d.w.z. een
nauwkeuriger historisch inzicht in de Vlaamse realiteit en het respect voor een
eigensoortige ontwikkeling. Bij het uitblijven van wat je tot het elementaire
wetenschappelijke fatsoen moet rekenen, disqualificeert zich deze auteur als een
modieus-rancuneus meeloper met gretig-opgezogen maar onpersoonlijk-verwerkte
maatschappelijke theorie-van-vandaag.
C. Tindemans

Klaus Pezold
Martin Walser. Seine schriftstellerische Entwicklung
Rütten & Loening, Berlin(-Ost), 1971, 350 pp., M. 7,80.
Wilhelm Johannes Schwarz
Der Erzähler Martin Walser
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Francke, Bern, 1971, 136 pp., SF. 9,80.
o

De Oostduitser K. Pezold ontleedt de Westduitser M. Walser ( 1927) in een aardige
combinatie van methodisch rafelwerk en maatschappelijke vuist. Kafka's invloed op
de debuutverhalen, H. Manns op de eerste romans (Ehen in Philippsburg, Halbzeit),
Brechts en Becketts op het dramatische oeuvre worden aangetoond en afgewogen;
de werkhypothese leidt tot de ontdekking dat Walser in theorie en praxis bezig is
een eigen variant van het kritische realisme uit te schrijven, vooralsnog zonder
definitieve methode, beslist degelijker dan de doorsneecritici geneigd zijn hem toe
te staan. Pezolds studie blijft gematigd-objectief (loopt tot 1965, bevat dus niet de
derde grote roman Das Einhorn) tot hij de sedert APO-1968 bij Walser optredende
buitenpartijdige bekentenis tot het marxisme begint te manipuleren tot een ode aan
de D.D.R.. Zo kan literatuurwetenschap er dan ook uitzien.
Schwarz, niet gehinderd door enige maatschappelijke theorie, ontgaat alle begrip
voor de eigen discussie-aard van Walser; de niet zomaar naïeve maar ronduit
domme paragrafen zijn te talrijk om deze publikatie aanvaardbaar te kunnen achten.
Vooral het interview met Walser heeft een ontstellende kwaliteit. Onbegrijpelijk wordt
het dan dat H. Karasek bereid werd gevonden vlug nog een dramatische waardering
toe te voegen; maar zijn hoofdstuk is dan wel vol inzicht, liefde en kennis, en dat
zijn kenmerken die Schwarz volledig mist.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Luc Devliegher
De Zwinstreek
Lannoo, Tielt-Utrecht, 224 pp., 481 ill., 141 tek., BF. 580.
Zoals we bij de publikatie Huizen te Brugge, deel 2 en 3 van dezelfde serie
Kunstpatrimonium in West-Vlaanderen, noteerden, niets dan lof voor het initiatief
en de uitwerking ervan door Dr. Luc Devliegher, maar ook duidelijk voorbehoud
voor de eng-archeologische aanpak ervan. Met het deel 4 over de Zwinstreek wordt
dit voorbehoud nog scherper. Hoewel in dit deel het interesse voor het bouwkundig
object reeds is verbreed en de gegevens meer bevatten dan alleen maar
gevelbeschrijvingen, toch kan een soortgelijke ‘detaillistische’ belangstelling niet
meer volstaan en dringt een meer structurele studie van landschap en bebouwde
centra zich op. Pas in zulk een samenhang kunnen de afzonderlijke objecten van
het kunstpatrimonium gesitueerd en een belangstelling ervoor gerechtvaardigd
worden. Hopelijk is deze uitgave een stap in deze richting. Eén detail: we waren blij
verrast te constateren dat de willekeurige grens van 1860 overschreden werd voor
de vermelding van de oorspronkelijke toestand van het Casino te Knokke van L.
Stijnen en ook voor het Huis van Dr. Debeir te Knokke van H. Hoste. Maar waarom
werd het Noordzeehotel van Hoste, eveneens te Knokke, niet vermeld? En zijn er
in heel de streek geen andere gelijksoortige ‘monumenten’ uit recente tijd aan te
halen?
G. Bekaert

Werner Hofmann
Von der Nachahmung zur Erfindung der Wirklichkeit
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1970, 198 pp., 137 afb., DM. 16,80.
In zijn inleiding verwijst Hofmann naar zijn vorige boek, Grundlagen der modernen
Kunst (Streven, nov, 1966, p. 213), waarvan dit een verhelderende samenvatting
van de grondideeën is. ‘In plaats van over eeuwen reikende samenhangen bloot te
leggen, gaat dit nieuwe boek de onmerkbare kleine schreden van het historisch
proces na en concentreert zich op accentverschuivingen die zich in de loop van
enkele decennia, tussen 1890 en 1917, hebben afgespeeld’. De thesis van het boek
is: de kunst van omstreeks de eeuwwende betekent een even groot keerpunt in de
kunstgeshiedenis als de renaissance. Alle recente kunststromingen vinden er hun
oorsprong. De Jugendstil immers rekende af met het begrip van afzonderlijke
kunsttakken en wiste de grenzen tussen schilder- en beeldhouwkunst en architectuur
uit. Alleen het ‘Gesamtkonzept’ telde nog. Een nieuwe betrokkenheid op de realiteit
ontstond hierdoor: van navolging werd de kunst schepper van werkelijkheid. Ook
al voelen we veel voor Hofmanns thesis, toch is hij er niet in geslaagd ze op een
bevredigende wijze te adstrueren. Al verweert hij zich tegen de beschuldiging, toch
lijkt zijn boek te zeer een ‘deduktives Spekulieren’ en te weinig een ‘Analyse der
Fakten’.
G. Bekaert
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Urban Core and Inner City
E.J. Brill, Leiden, 1967, 578 pp..
Op initiatief van de sociografische afdeling van de Universiteit van Amsterdam werd
in 1966 een internationale studieweek georganiseerd waarin de problematiek van
het stadscentrum aan de orde werd gesteld in meer dan dertig referaten in een vijftal
secties voorgebracht. Met enige goede wil kan men de problematiek uit de titel
afleiden: de term ‘urban core’ wordt hier immers in een functionele betekenis gebruikt,
de term ‘inner city’ daarentegen in zijn geografisch-historische betekenis, of zoals
in sectie drie wordt gesteld: de dynamische functie versus de statische vorm. Het
lijvige verslagboek laat geen korte samenvatting toe tenzij men de conclusie van A.
Pred tot de zijne maakt: het congres heeft voor niemand gebracht wat hij ervan
verwacht had, maar iedereen heeft van de confrontatie met andere uitgangspunten
en methoden wel iets kunnen opsteken. Het congres en het boek zijn in de eerste
plaats belangrijk omdat ze een aantal geleerden die elk voor zich een wetenschap
van het stedelijk milieu proberen op te bouwen, heeft samengebracht en hierdoor
heeft laten zien hoe eenzelfde probleem van zoveel verschillende standpunten en
met zoveel verschillende methoden wordt benaderd. Pred sprak in zijn conclusie
niet ten onrechte van acute communicatiestoor-
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nis, subjectieve attitudes en oud-modische ideeën. Men gaat alleen een beetje aan
het belang van zulk een confrontatie twijfelen als men merkt dat na vijf jaar er nog
maar bitter weinig aan de situatie van 1966 is veranderd.
G. Bekaert

Projekt
4. Harld Ludmann
Von der Wohnzelle zur Stadt-struktur
48 pp., 132 aft..
5. F.W. Kraemer e.a.
Grossraumbüros
60 pp., 79 afb..
6. S. Woods en J. Pfeufer
Stadtplanung geht uns alle an
60 pp., 120 afb..
7. M. Warhaftig en B. Ruccius
2,26 × 2,26 × 2,26 M
60 pp., 383 afb..
8. H. Job en R. Ostertag
Theater für Morgen
60 pp., 107 afb..
9. Martin Einsele
Stadterneuerung
60 pp., 60 afb..
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, per deel DM. 14,80.
Projekt, Ideen für die Umwelt von Morgen is de titel van een serie monografieën,
waarvan de eerste drie delen vroeger reeds in Streven (feb. 1968, p. 528) werden
besproken. Het ligt in de bedoeling de architectuur van morgen te laten zien en ze
te toetsen aan ‘realistische’ voorbeelden en studies. H. Ludmann onderzoekt een
van de meest urgente problemen van de huidige architectuur: hoe de onvermijdelijke
rationalisatie van de bouwtechniek ten dienste gesteld kan worden van een adekwate
milieu-opbouw, hier dan toegepast op de woningbouw. Zijn voorstellen brengen
geen nieuwe inzichten naar voren, maar bezitten het voordeel op een concreet geval
gebaseerd te zijn. F.W. Kraemer stelt zijn inmiddels voltooid project voor een
kantoorgebouw van de DKV te Keulen uiteen, een gebouw waarin het idee van een
kantoorlandschap consequent en letterlijk werd doorgevoerd. Onder de titel
Stadtplanung geht uns alle an wordt een weergave gebracht van de stand die Woods
en Pfeufer op de 14e triënnale van Milaan hadden opgezet, een populaire voorstelling
van de actuele stedebouwkundige problematiek. Het spel met woonkubussen 2,26
× 2,26 × 2,26 m. van M. Warhaftig en B. Ruccius sluit bij Projekt 4 aan. Het stelt het
probleem van de stapelwoning, maar gaat alle knelpunten zowel van technische,
economische en sociale aard die er zich bij stellen uit de weg. Het verslag van H.
Job over een ontwerpoefening aan de TH te Stuttgart op het thema ‘theater voor
morgen’ pakt de zaken ernstig en kritisch aan: de actuele trends in het theater
analyseert hij op hun ruimtelijke implicaties en geeft er enkele mogelijke toepassingen
van, die niet zo overtuigend zijn. Projekt 9 tenslotte is het belangrijkste deel uit deze
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groep omdat het architectuurtheorie niet als een vrijblijvende utopie beschouwt,
maar als een werkhypothese die getoetst moet worden aan een reële toestand. Aan
de hand van het historische Hattingen beschrijft Einsele hoe de stadsvernieuwing
in feite aan het werk gaat en hoe de urbanist in dit proces kan ingrijpen.
G. Bekaert

Helmut Gebhard
System, Element und Struktur in Kernbereichen alter Städte
Karl Krämer Verlag, Stuttgart/Bern, 1969, 96 pp., DM. 38,-.
De afstand tussen stedebouwkundige modellen en stedebouwkundige praktijk is
vaak bijzonder groot. De modellen worden opgesteld zonder rekening te houden
met de realiteit van de stad, en de praktijk opereert met zulk een verengd begrip
van de stedebouwkundige werkelijkheid dat ze door ingrepen in plaats van te saneren
de stad vernietigt. Studies als die van Gebhard, ook al blijven ze beperkt tot één
aspect van het probleem, zijn daarom zo welkom omdat ze proberen theorie en
praktijk op elkaar af te stemmen en aan elkaar te toetsen. Aan de hand van een
studie van vier ‘Reichsstädte’ tussen Main en Donau en in de eerste plaats van
Dinkelsbühl, beschrijft Gebhard, op basis van architectonische, urbanistische en
woontechnische beschouwin-
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gen, het ‘systeem, de elementen en de structuur’ die het functioneren van een stad
en de evolutie van dit functioneren mogelijk maken.
G. Bekaert

Bewertungsprobleme in der Bauplanung
Karl Kramer Verlag, Stuttgart/Bern, 1969, 218 pp., DM. 24,80.
Het eerste deel van de serie Arbeitsberichte zur Planungsmethodik, uitgegeven
door het Institut für Grondlagen der modernen Architektur van de universiteit van
Stuttgart, vat het bijzonder netelige probleem van de evaluatie in het ontwerpproces
aan. Een methodische evaluatie is natuurlijk maar mogelijk indien het ontwerpproces
zelf wordt geleed en geformaliseerd. De meeste bijdragen, o.m. van J. Joedicke,
S. Maser, B.M. Köhler, zijn daaraan gewijd. Het gevaar dreigt hier weer dat men
het evaluatieproces al te zeer binnen een technocratische limiet beschouwt en de
terugkoppeling naar de ideologische vooronderstellingen terzijde laat.
G. Bekaert

Reinhard Schmidt e.a.
Das Ende der Städte?
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1968, 133 pp., geïll., DM. 16,80.
In deze bundel bijdragen van verschillende auteurs, voor het grootste deel
voorgedragen op een ‘Urarcher Arbeitsgespräch’, wordt het probleem van het einde
van de stad, of, zoals de ondertitel zegt, ‘über die Zukunft der menschlichen Umwelt’,
niet systematisch onderzocht, maar in zijn algemeenheid vanuit verschillende
disciplines aan de orde gesteld. Eén thema nochtans beheerst het hele boek: voor
de planning van het menselijk milieu ontbreekt in de eerste plaats een visie die,
vertaald in wetenschappelijke hypothesen, aanleiding zou kunnen zijn tot
experimenten en dus tot de opbouw van een ervaring. De verdienste van dit boek
is bijdragen tot deze visie door het formuleren van utopieën, die een nieuwe aanpak
van de planning van het menselijke milieu mogelijk moeten maken.
G. Bekaert

Kunst in Beeld
Christa Schug-Wille
Het Byzantijnse rijk
264 pp., 254 afb., waarvan een groot aantal in kleur, BF. 480.
Carel J. Du Ry van Beest Holle
De wereld van de Islam
264 pp., 275 afb. waarvan een groot aantal in kleur, BF. 280.
Jürgen Schultze
De negentiende eeuw
264 pp., 233 afb. waarvan een groot aantal in kleur.

Streven. Jaargang 25

Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1970.
Tussen Hellas en Rome en de Opkomst van het Avondland moet Het byzantijnse
rijk gesitueerd worden in de serie Kunst in beeld, een internationale coproduktie
waarvan nu alle achttien delen in het Nederlands verschenen zijn. C. Schug-Wille
geeft een beeld van de evolutie van de Oosterse christelijke kunst vanaf haar
ontstaan in het antieke Rome tot haar uitbloei in de Russische ikonen van de 16e
eeuw, laatste uitloper van de Byzantijnse kunst. Het boek biedt een rijke
documentatie vergezeld van een vlot commentaar dat het midden houdt tussen een
verklaring van de illustraties en een situeren van deze in een groter verband. Ook
De wereld van de Islam is een boeiend boek, uitstekend gemaakt. Meer dan sommige
andere delen van de serie voorziet dit in een reële informatiebehoefte. Van de hand
van C.J. Du Ry van Beest Holle, de auteur van De Volken van het Oude Oosten uit
dezelfde serie, behandelt dit deel de islamitische kunst in het kerngebied van de
Islam en in zijn randgebieden van India tot Spanje. Over De negentiende eeuw kan
niet zoveel goeds gezegd worden. Het brengt zoals in alle delen een voortreffelijk
illustratiemateriaal, maar vertoont al te veel onverklaarbare lacunes en schiet vooral
tekort in de vaak onsamenhangende en nietszeggende tekst. Goya wordt behandeld
als een derderangsfiguur en krijgt evenveel illustraties toebedeeld als een Géricault.
Het slot Neuschwanstein wordt terecht vermeld, maar het Crystal Palace van Paxton
komt met geen woord ter sprake, evenmin overigens als Beardsley of Mackintosch,
Horta, Guimard en we zouden de lijst naar believen kunnen uitbreiden, een
jammerlijke leemte in deze overigens voortreffelijke serie.
G. Bekaert
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Theater
Dort, Bernard-Théâtre réel 1967-1970. - Seuil, Paris, 1971, 300 pp..
Duvignaud, Jean - Le théâtre et après. - Casterman, Tournai, 1971, 148 pp.,
BF. 90. Henderson, John A. - The first Avant-Garde 1887-1894. - Harrap,
London, 1971, 173 pp., £ 2,-.
Lyons, Charles R. - Bertolt Brecht. The despair and the polemic. - Southern
Illinois University Press, Carbondale, 1968, 165 pp., $ 4,95.
Malone, Maureen - The plays of Sean O'Casey.-Southern Illinois University
Press, Carbondale, 1971, 169 pp., $ 4,95.
Morley, Sheridan, Ed. - Theatre 71. - Hutchinson, London, 1971, 280 pp., geïll.,
£ 3,80.
Pabst, Walter, Hrsg. - Das moderne französische Drama. - Erich Schmidt,
Berlin, 1971, 336 pp., DM. 32,-.
Russell Taylor, John - The second wave. - Methuen, London, 1971, 236 pp.,
£ 2,50. Sautermeister, Gert-Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Kohlhammer, Stuttgart, 1971, 224 pp., DM. 49,80.
Terayama, Shuji - Theater contra Ideologie. - Fischer, Frankfurt am Main, 1971,
99 pp., DM. 14,-.

Ludwig Hollonius
Somnium Vitae Humanae. Drama besorgt von Dorothea
Glodny-Wiercinski
(Komedia) W. de Gruyter, Berlin, 1970, 101 pp., DM. 11,-.
De wetenschappelijke aantrekkelijkheid van L. Hollonius' drama (1605) bestaat erin
dat deze komedie, in de traditie van de retoriek en de Terentiuscommentaar, een
uitstekend voorbeeld is van het protestantse schooltheater, een leerstuk dat niet
dor de geloofsregels uiteenzet maar door het exempel van de fabel wil inwerken,
in een theatrale code die de barokke traditie (in kunsthistorische zin) aankondigt.
Opmerkelijk is bovendien dat het plot (de simpele man die voor één dag koning
wordt) tot dan toe in Duitsland enkel als epische fabel gefungeerd had, terwijl het
reeds het voorspel had geschraagd van b.v. The Taming of a Shrew. De begeleiding
is zoals gebruikelijk een model en laat geen van de noodzakelijke categorieën
(editieverantwoording, ontstaansgeschiedenis, genretheoretische classificatie,
stukanalyse, werkingsgeschiedenis, bibliografie, woordenlijst) onvermeld.
C. Tindemans

Theater-Bilanz 1945-1969.
Eine Bilddokumentation über die Bühnen der Deutschen Demokratischen
Republik
herausgegeben von Christoph Funke, Daniel Hoffman-Ostwald und
Hans-Gerald Otto
Henschelverlag. (Ost-)Berlin, 1971, 392 pp., 424 foto's, MDN. 39,50.
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Uiteraard is dit een feestboek. En de laudatio-woorden slagen er meteen ook in in
deze 25 jaren een structurele ontwikkelingsdraad te spinnen: van
ethisch-humanistisch theater over positief constructionisme in dienst van een
socialistische idee naar een theater dat reflectie en bodem wil zijn van een nieuw
wereldbeeld als uiting van een ideologische staat. Deze uiteenzetting verslindt wel
de gebruikelijke grote woorden, maar houdt zich merkwaardig bedaard en poneert
rustig wat de normen en maatstaven zijn geweest en aansluitend - visueel voorgelegd
- de artistieke resultaten. De nadruk ligt begrijpelijk op de grote steden met hun
ensembles die de DDR-stijl exporteren: Berlijn, Dresden, Halle, Leipzig, Rostock
en Weimar, maar tevens zijn de kleinere groepen (van Anklam tot Zwickau)
opgenomen, plus het kinder- en jongerentheater en de arbeiderstheatergroepen.
Keurige lijsten vangen de datageschiedenis statistisch op.
C. Tindemans

Renate Wagner, Hrsg.
Der Briefwechsel Arthur Schnitzlers mit Max Reinhardt und dessen
Mitarbeitern
Otto Müller, Salzburg, 1971, 147 pp., DM. 14,70.
Brieven, telegrammen, notities begeleid door een omvangrijk voetnootapparaat,
laten niet een blik toe in het atelier maar in het kan-
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toor van M. Reinhardt en diens diverse theaters te Berlijn. Nooit heeft hij een stuk
van Schnitzler geregisseerd. Waarom dat zo is geweest, kun je nagaan in deze
zakelijke serie onderhandelingen, contractafspraken en geschillen over repetitieen première-data en royalties. Reinhardt wou Schnitzler niet als dramatisch favoriet,
maar om zijn faam en de tijdsconjunctuur, niet om enige esthetische affiniteit.
Reinhardts houding kun je verantwoorden vanuit zijn artistieke code; die ontbreekt
hier uiteraard, maat mede door deze achtergrondgevechten wordt het mogelijk deze
code iets vaster te omschrijven. Dat is dan ook het smalle belang van deze technisch
voortreffelijke studie.
C. Tindemans

Dr. Werner Schultheis
Dramatisierung von Vorgeschichte.
Beitrag zur Dramaturgie des deutschen klassischen Dramas
Van Gorcum, Assen, 1971, 284 pp., f 49,-.
Niet systematisch, wel ideëel voortbouwend op Van der Kun's Handelingsaspecten
in het drama (1938), slaagt S. erin een serie vastgeroeste dramaturgische
opvattingen analyserend uit de wereld te helpen. Niet alleen achterhaalt S. tien
netjes van elkaar te onderscheiden functies van de voorfabel in het drama; hij
modificeert tevens de diverse formele methodes waarmee de toneelauteur de
voorfabel poogt aanwezig te stellen in het dramatische actualiteitscentrum: de
monoloog en de dialoog, met voor beide middelen telkens vele varianten. Analytische
inzichten weet S. ook te presenteren bij de methode van de geleidelijke onthulling
van de voorfabel (niet beperkt tot de expositie) en de actualisering ervan door andere
dan taalcommunicatieve aspecten (decorbeeld, rekwisieten). Dat de voorfabel
gepresenteerd zou (dienen te) zijn bij het einde van de expositie (een nog vaak
gehanteerd voorschrift), wordt afdoende weerlegd. Het methodisch opnemen van
gedramatiseerde voor-informatie in het handelingsverloop moet bijgevolg ook worden
aangezien als een wezenlijk verschil met huidige tendensen in de dramaturgie, die
juist de epische (anti-dramatische) inlassing wenst aan te brengen als een bewuste
poging om ‘historisering’ van de uit te beelden gebeurtenissen mogelijk te maken.
C. Tindemans

Erich Engel
Schriften über Theater und Film
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1971, 302 pp., M. 22,-.
S., theater- en filmregisseur, vriend van B. Brecht, diens medewerker in de jaren
20 en bij het Berliner Ensemble, vertegenwoordigt de evolutie van de linkse artistieke
intelligentsia. Het geloof in de boodschap en de vorm van het expressionisme wordt
weerlegd door de crisissituatie in de (toch niet alleen Duitse) maatschappij; de
contacten met het zowel intuïtieve als wetenschappelijke marxisme leveren een
nieuw credo op en de periode na de Tweede Wereldoorlog wordt één lippendienst
en pragmatische actie voor het geïnstitutionaliseerde D.D.R.- marxisme. Deze
levenstocht is hier opgevangen in Engels’ gelegenheids- en plichtwoorden, zowel
theoretisch-dramaturgisch als praktisch-propagandistisch. Zijn zoeken naar een
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houding in de tijd brengt hem in de jaren 20 tot ernstige en indrukwekkende
formuleringen, zowel esthetisch-artistiek als maatschappelijk-politiek; na 1949 is
het één groot cliché, waarin de boze Neues-Deutschland-woorden overheersen.
Het zoeis dan voorbij, het gevonden-hebben wordt eentonig en onpersoonlijk
beleden. Intellectueel valt er niets meer te berichten; artistiek wordt het een lange
affirmatie van abstracte maximes. Als eminente documenten zijn deze opstellen
boeiend, minder van een mens dan van een stroming, een mentaliteit en een
generatie.
C. Tindemans

John Osborne
The Naturalist Drama in Germany
Manchester University Press, Manchester, 1971, 185 pp., £ 2,76.
Ongehinderd door de stereotypie waarmee het naturalisme doorgaans wordt opgevat
als die literairhistorische stroming die de maatschappelijk-historische beweging van
het proletariaat en het socialisme gestalte heeft gegeven, bewijst S. dat de Duitse
versie (aanvankelijk bij Zola zwerend, daarna muterend naar het Ibsen-profetisme)
idealiserend op slechts smalle rationalistische basis haar inspiratie heeft gezocht
in de deterministische milieutheorie gericht op de burgerlijke middenklasse. Met de
gebroeders Hart en A. Holz als pioniers en G. Hauptmann als onbetwiste koryfee,
glijden de
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nieuwlichters vlug af (in volstrekt heterogene ontwikkeling overigens) naar een
analytisch situatiedrama (aansluitend bij zowel het klassieke drama-type als het
pièce bien faite) dat de handeling (en dus ook de ontwikkeling naar een afsluitende,
als socialistisch te verwachten toekomst) verwaarloost en in pessimistische resignatie
abstract-metafysische boodschappen over de eeuwige mens verkondigt, bijgevolg
mentaal dichter bij het expressionisme staat dan algemeen wordt vermoed. Ook al
is S.'s argumentering onverantwoord beknopt, toch heeft hij in zijn synthetische
overzicht de grondslag gelegd voor de dynamische interferentie van de
literair-maatschappelijke strekkingen. Hiermee sluit de studie gunstig aan bij actuele
stijlhistorische stellingen.
C. Tindemans

Richard Levin
The Multiple Plot in English Renaissance Drama
The University of Chicago Press, Chicago, 1971, 277 pp., £ 4,30.
J.W. Lever
The Tragedy of State
Methuen, London, 1971, 100 pp., £ 0,90.
‘Meervoudigheid’ van een intrige wordt in de historische dramaturgie niet vaak als
een structuurbevestigend kenmerk beschouwd, veeleer als een technisch tekort.
R. Levin weet dat incidenteel het onrechtvaardige van dit oordeel reeds opgeheven
werd; zijn opdracht heeft hij gezien in de systematische ontleding van deze
eigenschap, voor de periode van ca 1560 tot 1642. Dan is deze versnippering
inderdaad een tijds- i.p.v. een auteurssymptoom. S. schematiseert ze, naar inhoud,
functie en effect, in verschillende tendensen: rechtstreeks contrast, driedubbel
niveau, clowneske antithesis, equivalentieintriges; hij legt ook de grenzen van de
meervoudigheid vast en signaleert structuurvernielende aspecten. Zijn excursies
naar de dubbele handelingsstroom in de Romeinse komedie weet meteen ook een
potentiële bron voor dit merkwaardige verschijnsel te suggereren.
Ook J.W. Lever beweegt zich binnen deze periode. Zijn aandacht is veeleer
interpretatief-thematologisch dan structureel. Wat vaak in vele tragedies wordt
afgedaan als melodramatisch-grotesk, reëvalueert hij als bewuste tijdskritiek. Voorop
staat dat S. oordeelt dat de auteurs het oneens zijn geweest met de maatschappijen staatspraktijk van hun generatie en dat hun persoonlijke houding in deze de
structuur van 't drama heeft bepaald. Die houding is er een van machteloos
pessimisme, het niet-meer-zien-hoe, en resignerend ondergaan in zwarte
uitzichtloosheid, tegelijk daardoor scherpe tijdskritiek uitbeeldend. S. onderscheidt
3 vormen: het Italiaanse wraakschema (b.v. The Revenger's Tragedy), het historische
heroïsme-zonder-zin (Chapman's Bussy-tragedies) en de Romeinse stof (b.v. B.
Jonson's Sejanus). De betekenis van J. Webster (The White Devil, The Duchess
off Malfi) wordt dan terecht gezien in een afwijkend besluit als dramaturgische
uitkomst: doorheen de bittere lijdens- en geweldhistories breekt het geloof in de
rede en het uitzicht op betere tijden.
C. Tindemans
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Kenneth Muir and S. Schoenbaum, Ed.
A New Companion to Shakespeare Studies
Cambridge University Press, London, 1971, 298 pp., £ 1,20.
Met 18 Britse en Amerikaanse medewerkers, wil dit boek een up to
date-vervangapparaat zijn van de historische Companion van H. Granville-Barker
en G.B. Harrison (1934). Dit is natuurlijk een Shakespeare-inmootjes: biografie,
theaterleven, beïnvloeding, lyriek, tijdgenoten; tijdskenmerken,
maatschappelijk-sociale achtergronden, ideeeninhoud, scenische geschiedenis,
tekstproblemen en kritiekevolutie. De liefhebbers van Shakespeare hebben
ondertussen moeten wijken voor streng-academische scholars. Een deel informatie
is intact gebleven, maar de deskundigenkritiek heeft wel enkele
accentsverschuivingen veroorzaakt en nieuwe aandachtspunten beklemtoond; dat
maakt de hoofdstukken over de tekstgeschiedenis, de taalanalyse (zowel linguïstisch
als retorisch) en de helemaal-nieuwe ideeënsynthese tot zeer correcte overzichten.
Wellicht is dit toch één omissie: Shakespeares eventuele relaties met de conventies
van het laatmiddeleeuwse drama en de formele voorbeelden van het
stoetprocessionaal horen reeds binnen dergelijk panorama thuis. Bij de huidige
snelheid in de Shakespearologie valt niet te verwachten dat deze visie het ook zowat
4 decennia zal harden, maar in elk geval heeft deze nieuwe compagnon voldoende
duurzaamheid.
C. Tindemans
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Miscellanea
Bernadette. - Varenka. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, f 9,50.
Burningham, John - Harkijn. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1971, f 8,50.
Dass schwarze Brett. Almanach 1971. - Klaus Wagenbach, Berlin, 1971, 72
pp..
Floriaan en Max de tractor. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, f 9,50.
Roter Kalender für 1972. - Klaus Wagenbach, Berlin, 1971, M. 2.

James MacGregor Burns
Roosevelt: The Soldier of Freedom 1940-1945
Weidenfeld and Nicolson, London, 1971, 722 pp., £ 3,75.
Dertig jaar geleden vatte professor Burns, toen nog maar net afgestudeerd, het plan
op een politieke biografie van de toenmalige Amerikaanse President Franklin Delano
Roosevelt te schrijven. Eerst kort na diens dood kon hij aan dit plan een begin van
uitvoering geven. Hij dook in de toen nog ongeordende archieven van de President
en begon het materiaal te verzamelen voor zijn eerste boek: Roosevelt: The Lion
and the Fox, dat tien jaar later, in 1956, verscheen. Daarin behandelde hij het leven
van de politicus Roosevelt, leeuw en vos tegelijk, tot 1939. De jaren dus van zijn
vechten tegen de Democratische partijmachine in New York en van zijn strijd tegen
de crisis en de wanhoop in het Amerikaanse volk. In dit nieuwe boek brengt hij zijn
studie ten einde met de behandeling van Roosevelt als oorlogsleider.
Wat hij in dit boek vooral duidelijk maakt is, dat Roosevelt in die rol van
oorlogsleider moest groeien.
Gedurende de eerste jaren van de oorlog zat hij eigenlijk in een uiterst moeilijk
parket. In de verkiezingscampagne van 1940, die hem voor de derde maal in het
Witte Huis bracht, beloofde hij zijn kiezers met evenzoveel woorden, dat hij Amerika
niet ten oorlog zou voeren. Aan de andere kant echter maakte hij er geen geheim
van, dat hij het Nazisme haatte en als een levensgroot gevaar voor de Verenigde
Staten beschouwde. Daarmee manoeuvreerde hij zich in een tweeslachtige positie,
die aanvankelijk verlammend moest werken op zijn activiteit, zulks tot groot verdriet
van een man als Churchill, die er zich maar al te goed van bewust was, dat hij zonder
hulp van Amerika Hitler niet op de knieën kon krijgen. Roosevelt kon na zijn derde
verkiezing eigenlijk weinig méér zeggen en weinig méér doen dan hij al gezegd en
gedaan hád. Hij hield er wel een koel hoofd en een goed humeur bij, maar in feite
was zijn beleid aarzelend - óók al omdat hij niet wist wat Rusland en wat Japan
zouden gaan doen. Daardoor ontstond in Amerika een situatie waarin het volk
wachtte op het verlossende woord van een President die met gebonden handen
zat. Roosevelt zelf doorzag die situatie aanvankelijk ook niet. Het duurde even eer
het tot hem doordrong, dat hij het morele leiderschap over het Amerikaanse volk
op zich moest nemen om het tegen het Nazigevaar te mobiliseren. Het was de
ontwikkeling van de oorlog zelf die hem tenslotte tot deze erkenning dwong - maar
die hem toen ook vastberaden dit leiderschap deed aanvaarden. Als de evenknie
van Churchill. Burns' boek beschrijft dit proces in al zijn groeistadia. Het groeiproces
van een man die zich reeds een plaats onder de grote staatslieden van zijn land
hád verzekerd toen de oorlog begon, naar een nóg grotere hoogte, waarin hij eigenlijk
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een nieuwe dimensie aan de presidentiële macht toevoegde - de dimensie van het
moreel leiderschap, niet alleen over zijn eigen volk maar over de hele vrije wereld.
Burns beschrijft dit alles in minutieuze details, die vooral ook de mens Roosevelt
volledig recht doen. Een ongelooflijk boeiend boek. Een van de allerbeste die over
deze grote President zijn geschreven - en dat zijn er heel wat.
Hans Hermans

Derhalve
nr. 3/1, juni 1971
De Werkgroep Derhalve, Vught, jaarabonn. f 15,-.
De redactie van Derhalve heeft zich tot doel gesteld de socialistische literatuur in
Nederland tot ontwikkeling te brengen en wil daarbij aansluiting met de vooroorlogse
linkse beweging.
Het blad is door z'n opzet weinig interessant voor de gemiddelde lezer die niet of
nauwelijks bekend kan zijn met de linkse beweging, haar vele stromingen en vele
veten. De bijdragen op zich zelf zijn wel de moeite waard, ware het niet dat auteurs
als Peter Baay te weinig afstand tot hun onderwerp nemen. Het resultaat zijn
zwaarwichtige gedrochten vol geheimtaal. Derhalve is derhalve een blaadje van en
voor nostalgische jonge (?) gelovigen.
F. Nieuwenhof
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. Dr. Jan Kerkhofs s.j. Geboren 1924. Doceert godsdienstsociologie aan de
Theologische Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het Internationale
Informatiecentrum ‘Pro Mundi Vita’, Adres: Lei 31, 3000 - Leuven.
J.H. van Meurs, geboren 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en
1945 vankantie-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 van Psychiatrie
en Neurologie. Adres: Prins Bernhardlaan 4. Beverwijk.
Etienne Dhanis s.j., geboren 1905. Sinds 1960 rector van de Universitaire Faculteiten
Sin-Ignatius te Antwerpen. Adres: Prinsstraat 13, 2000 - Antwerpen.
Dr. Th.P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 san 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.
Cartos 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, Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520 Edegem.
K. Fens, geboren 1929, Na het gemnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie te Amsterdam. Literair
medewerker van ‘De Volkskrant’ Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde enkele
boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
S.F. Breuer, geboren 1934, Studeert sociologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Is als beroepsofficier van de Koninklijke Luchtmacht sinds enige jaren werkzaam
met het geven van politieke en maatschappelijke informatie aan zowel
dienstplichtigen als beroepsmilitairen van de luchtmacht Adres: Ametisthorst 325,
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
Contarde-Ferrini-avondlycenum 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. Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’
Adres: Van Putlei 13, 2000 Antwerpen.
Ward Bosmans, Maatschappelijk assistent. Dietisthoofd Huisvesting Comité
Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De Nieuwe
Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan
de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Thans verbonden aan het R.K. Centraal Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding: Adres: Vlaskamp 614. Den Haag.
Ben Hemelsoet, pr., geboren 1929, Studeerde theologie en bijbel in Warmond en
Rome. Is hoogleraar aan de KTHA te Amsterdam voor het Nieuwe Testament.
Adres: Ruysdaelkade 33'' Amsterdam 8.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 4]
[Inhoud]
Strategie voor een open universiteit, p. 331
De Uno denkt wel eens aan een werelduniversiteit, die zou moeten bestaan uit de
topuniversiteiten en -instituten van de gehele wereld, zo echter dat ieder zijn eigen
identiteit en onafhankelijkheid bewaart. Een dergelijk project lijkt de auteur
twijfelachtig, niet in staat om het vacuüm op te vullen waarin normen, waarden en
keuzen in onze technologische wereld zich bevinden en de kloof te dempen tussen
de wereld van de wetenschap en de wereld van ‘alleman’.

Geld- en bankwezen in Japan, p. 339
Japanse banken lenen zelf geld op korte termijn en gaan dat vervolgens op lange
termijn uitlenen aan het bedrijfsleven. In orthodoxe ogen is dat een griezelige zaak,
maar in Japan gaat het altijd goed en de gunstige groeicijfers van dat land zijn
mogelijk mede te danken aan deze merkwaardige politiek. Wie het succes van
Japan bestudeert, moet zich maar van zijn eigen vooroordelen losmaken.

Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys, p. 347
De dit jaar met de P.C. Hooftprijs bekroonde dichter Gerrit Kouwenaar heeft in het
begin contacten gehad met Cobra, de kunstenaarsbeweging van de jaren vijftig,
vooral met Constant (van Nieuw Babyion). De auteur volgt deze relaties op de voet.
Constant en Kouwenaar werken beiden experimenteel, proefondervindelijk; zij
beproeven het onmogelijke mogelijk te maken. Verf, alfabet, lijn, vorm en kleur
worden aangewend om de materie te beelden en zo iets nieuws te maken. Tekens
in de taal, tekens in de tijd.

Over filosofie, p. 360
Het verschijnen van de Engelse editie van Stegmüllers boek over moderne
stromingen in de Duitse, Engelse en Amerikaanse filosofie is voor de auteur
aanleiding om zich kritisch te bezinnen op enige van de doeleinden van de filosofie:
grondslagenonderzoek en ‘Existenzerhellung’. De paradoxaliteit van de werkelijkheid
leidt tot specifieke moeilijkheden voor de filosofie.
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Theaterwetenschap, p. 367
Wat zou theaterwetenschap kunnen en moeten zijn? De auteur geeft een principiële
uiteenzetting, die slechts een terreinverkenning wil zijn. De irrationele benadering
van het complexe verschijnsel ‘theater’ moet vervangen worden door een
systematische studie, waarin het wezen van het theater wetenschappelijk wordt
blootgelegd. Alleen zo krijgt het theater een theoretische fundering en kan het
gecontroleerd worden op zijn effectiviteit.

R.M. Rilke en de Vlaamse letteren, p. 376
Het ligt niet in de bedoeling van dit artikel na te gaan welke invloed Rilke gehad
heeft op Vlaamse schrijvers, maar alleen hoe Rilke zelf tegenover onze letterkunde
heeft gestaan. Op het eerste gezicht was dat enthousiast en begrijpend. Maar bij
nader inzien blijkt, vooral uit de correspondentie met de vertaler Kippenberg en
diens vrouw, dat hij er niet zo veel tijd en belangstelling voor over had.

Over het boek van Jan Foudraine, p. 384
Het boek van Jan Foudraine is een ‘best seller’ geworden, omdat het mes van de
auteur diep snijdt, radicaal diep, ook in eigen vlees, omdat hij aanschopt tegen de
reputatie van beroemde vakgenoten, omdat hij in zijn weergave van de belevingen
van gekluisterde mensen de lezer ontroert. De auteur van dit artikel geeft een
kritische bespreking eerst van het boek en vervolgens van de veranderingen in de
psychiatrische hulpverlening die met de opvattingen van Foudraine samenhangen.
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Strategie van een open universiteit
Richard Foqué
De interacties, wisselwerkingen en contacten tussen de mens en zijn omgeving zowel de metafysische, natuurlijke als ‘kunstmatige’ omgeving - beschrijven de
menselijke ruimte: de ruimte waarin de mens leeft, waarin dynamisch wisselende
cultuurpatronen zichtbaar worden. De technologie is hierin een levensnoodzakelijk
element geworden. Dagelijks worden wij meer afhankelijk van ‘technische’ middelen.
Ze zijn net als zuurstof en voedsel een onmisbare levensvoorwaarde geworden.
Technologie constitueert mede de menselijke ruimte, ze is er een wezenlijke
dimensie van, ze vormt en vervormt deze ruimte. Maar merkwaardig genoeg leidt
dit tot een catastrofaal lijkende socio-technologische paradox. Oorspronkelijk een
werktuig in handen van de mens, om controle te krijgen over zijn omgeving, schijnt
de technologie zelf oncontroleerbaar te worden, uit de hand te lopen. Het is al
helemaal een gemeenplaats geworden te zeggen dat we bezig zijn onszelf te wurgen
met het touw van wetenschap en techniek, dat ons een gigantische crisis te wachten
staat. Vooral nu de Club van Rome dit alles nog eens met een - zij het discutabel computersausje heeft overgoten, is er niet veel originaliteit meer voor nodig om nog
maar eens de doodsklok te gaan luiden over deze failliete wereld. Dat is dan ook
niet de bedoeling van dit artikel. Wel wil het een korte analyse maken van enkele
gedachtenpatronen en mechanismen die aan deze crisis ten grondslag liggen, om
van daaruit iets te zeggen over de rol welke de universiteit erin kan spelen. We
zullen tot een ‘open’ universiteit moeten komen, wat iets anders is dan een
Werelduniversiteit zoals die voorgesteld wordt door de Verenigde Naties. Wat
betekent dat en hoe wordt dat gerealiseerd? Ik probeer daartoe enkele aanzetten
1
te geven en een mogelijke strategie te ontwerpen.

1

Dit artikel steunt op een lezing, Socio-Technology or Solving the Paradox, gehouden door de
auteur op het ‘World Federation of Scientific Workers - Symposium’, 14-16 juli 1971, Enschede.
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De vertechnocrate universiteit
De statische en ambachtelijke samenhang tussen technologische vernieuwing en
sociale verandering is voorgoed verdwenen op het einde van de 18e eeuw. De tijd
die verloopt tussen het theoretisch wetenschappelijk concept, de technische realisatie
en de praktisch economische toepassing, is op dit ogenblik niet alleen uiterst klein
geworden, maar smoort tevens in de kiem het ermee gepaard gaande sociaal
2
veranderingsproces . Onze politieke, economische en sociale structuren zijn niet
meer aangepast: ze kunnen het technisch-wetenschappelijke ontwikkelingsproces
niet bijhouden. Superspecialisatie, fragmentatie van de kennis, een rechtlijnig
verticaal onderwijssysteem, ontoegankelijkheid van- en monopolies op
georganiseerde informatie hebben een maatschappij gecreëerd waar technische
wetenschappelijkheid het wachtwoord is geworden. De wetenschap wordt een
3
nieuwe religie ; de universiteiten zijn haar tempels, de geleerden haar hogepriesters.
De kloof tussen de wereld van de wetenschap en de wereld van ‘alleman’ is zo groot
geworden, dat van een echte terugkoppeling van de wetenschap naar het sociale
veld, waaruit ze toch is ontstaan, geen sprake meer is. De universiteiten zijn de
vestingen en zelfs de promotoren geworden van deze ‘onwerkelijke’ paradoxale
situatie waarin onze cultuur zich bevindt.
De universiteiten hebben hun voornaamste kenmerk verloren: hun universaliteit.
Ze zijn niet alleen onderling verdeeld maar ook in zichzelf gesplitst in faculteiten,
centra, departementen, scholen, mensen, specialiteiten, onderzoekprojecten,
budgetten. Het zijn uitsluitend intellectuele voedselautomaten geworden voor
duizenden studenten, die zo snel mogelijk klaargestoomd moeten en willen worden
voor een plaatsje in de ‘Organisational World’. Steeds meer mankracht, geld en
uitrusting wordt verbruikt voor onderzoek dat alsmaar meer gespecialiseerd wordt.
We creëren op die manier een elite van specialisten, bezitters van hoog
geconcentreerde kennis, hanteerders van een onbegrijpelijk vakjargon. Dit moet op
korte termijn leiden tot een verstarring van de posities en een scherp onderscheid
tussen de mensen-die-het-allemaal-weten, en de ‘niet-weters’, een nieuw proletariaat.
Dit verschijnsel wordt nog versterkt door de rol van de massamedia in het
onderwijsproces. De media hebben de formele opleiding in de schaduw gesteld en
‘onderrichten’ en ‘vormen’ de meeste jonge mensen in hun vormingsjaren op hun
eigen manier. Onophoudelijk vormen en schaven zij

2
3

Cfr. R. Foqué, Mens en Techniek. Grondslagen voor een sociotechnologie, in Intermediair
(België) 2e jrg. (1971), no. 16, pp. 13-15.
De analogie tussen religie en wetenschap is scherp doorgetrokken in C.F. von Weizsäcker,
The Relevance of Science Creation and Cosmogony, 1966 (Ned. vert. De draagwijdte van
de wetenschap, Pantos-koop, Amsterdam).
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de publieke opinie, massificeren zij kennis op wereldschaal, zonder dat die
kennisoverdracht wetenschappelijk gecontroleerd wordt en in een globale visie zit.
De enige waarborg die het publiek heeft omtrent de juistheid van de boodschap, is
het ‘waarheidskarakter’ van het medium. Dat is een pover surrogaat en een
gevaarlijke hefboom voor manipulatie. Juist de universiteiten en de academici zouden
moeten zorgen voor die visie en die wetenschappelijke controle, om op die manier
opnieuw hun educatieve taak waar te nemen ten bate van de hele maatschappij.
In feite beschouwen zij dit probleem meestal als ‘onacademisch’, ze blijven liever
gericht op het onderzoek van waarheden die alleen in de verbeelding van de
academicus bestaan, ver van de reële leefsituatie. Zij vergroten aldus de kloof: ‘The
gap has widened between what is offered from behind the lectern and what is
4
demanded by those who sit in front of it’ .
Over de alomtegenwoordige onmacht van het individu tegenover de technologische
ontwikkeling, de aanzwellende stroom van geweld die onze planeet overspoelt, de
toenemende eenzaamheid door de verstedelijking, het uithollen van de sociale
verantwoordelijkheid door het verlies aan gemeenschapsbeleving, het failliet van
ons sociaal-economisch systeem, de dagelijkse rekening van chaos en oorlog, het
overduidelijke besef dat al onze methoden om de crisis te overwinnen falen, over
dat alles zwijgen de universiteiten en de academische wereld al te gemakkelijk. Of
willen ze niets zeggen. Zoals de rector van Harvard bijvoorbeeld, die in één van zijn
openingsredes zei: ‘Our purpose is to invest in places that are selfishly good for
Harvard. We do not use our money for social purposes’.
Gecompromitteerd door contractresearch voor regering en industrie, hebben de
universiteiten duidelijk gekozen voor technische problemen. In de oplossing daarvan
zijn ze dan ook weergaloos. Maar ze kunnen niet een maatschappij verder helpen
die steeds meer lijdt onder problemen die nog voor ze gedefinieerd zijn al
5
gecompliceerd worden door andere, die al te simpel waren opgelost .
De moeilijkheden ontstaan inderdaad in de tussenzones, het niemandsland,
waarvoor niemand is opgeleid. En zo worden we opnieuw geconfronteerd met de
socio-technologische paradox. Waarom zouden we ons bemoeien met problemen
waarvoor we niet zijn opgeleid om ze op te lossen? De specialist trekt zich terug en
voelt zich comfortabel in zijn eigen kleine, goed omlijnde wereld, de wereld waarmee
hij vertrouwd is. Hij houdt zich alleen bezig met problemen binnen zijn eigen
referentiekader. Problemen

4
5

Clark Kerr, op een bijeenkomst van het Center for Democratie Institutions, U.S.A. 1966.
W. Arrowsmith, The creative University, in Creativity, ed. by J.D. Roslansky, Mass., 1970,
pp. 53-78.
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die daarbuiten vallen, verwaarloost hij of ze bestaan gewoon niet. M.a.w. de
wereldproblemen worden door de universiteit ‘technisch’ benaderd, d.w.z. een
probleem wordt opgesplitst in deelproblemen; die worden één voor één apart
aangepakt en daarna weer samengevoegd, wat dan een wetenschappelijk
experiment heet. Die technische benadering weerspiegelt zich in de hele universiteit
van vandaag, zowel in haar inhoud als in haar structuur: een typisch verticaal
opgesplitst netwerk van verantwoordelijkheden die lopen langs een autocratisch
gecentraliseerde machtslijn. Zo is de universiteit het spiegelbeeld geworden van de
georganiseerde technocratische maatschappij.

De interdisciplinaire mythe
In dit perspectief is interdisciplinair teamwork dan ook een mythe, uitgevonden door
de specialist, teneinde zijn eigen gespecialiseerde positie nog te versterken en
onmisbaar te maken. Interdisciplinariteit schijnt tegenwoordig de hokus-pokus
passe-partout te zijn voor alle problemen. Maar de efficiëntie daarvan lijkt mij erg
twijfelachtig. Wat schieten wij ermee op als specialisten samen rond de tafel gaan
zitten en de problemen ‘interdisciplinair’ gaan aanpakken, als dat niets anders
betekent dan dat ieder van hen blijft denken vanuit zijn eigen gespecialiseerde
6
discipline en de daaraan verbonden stereotiepen? . Ieder van hen zet de problemen,
die naar zijn mening ‘oplosbaar’ zijn, netjes op een rijtje en pakt ze individueel aan,
maar dat zijn dan nog zelden de problemen waaronder we te lijden hebben. Hoe
ingewikkelder een probleem is, denkt men, des te complexer moet ook de organisatie
zijn die nodig is om dat probleem op te lossen. Dit is een gevaarlijk uitgangspunt,
een redenering die typisch is voor een technische mentaliteit.
Dit is dan ook één van de grootste bezwaren die men kan aanvoeren tegen het
7
concept van een werelduniversiteit zoals dat is voorgesteld door de UNO . Die
werelduniversiteit zou moeten bestaan uit de topinstituten en -universiteiten van de
gehele wereld, zo echter dat ieder zijn eigen identiteit en onafhankelijkheid ten
aanzien van onderzoek en onderwijs bewaart. De werelduniversiteit zou alleen
zorgen voor het frame en de organisatie. Welnu, het nut van een dergelijk instituut
lijkt mij zeer relatief. Het opzet lijkt me zelfs gevaarlijk: het draagt van meet af aan
de kiemen in zich van een

6

7

S. Beer, in Decision and Control, J. Wiley, London, 1965, onderscheidt in het stereotiepe
specialistische denken 4 categorieën: a-priori-denken, autoritair-denken, repetitie-denken,
puur wetenschappelijk-denken.
Abdus Salam, Memorandum on a World University, in Bulletin of Atomic scientists, maart
1970.
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bureaucratisch, a-politiek en steriel gevaarte, niet in staat om ook maar één van de
urgente wereldproblemen in zijn totale context te stellen, laat staan op te lossen.
Een dergelijke organisatie verandert namelijk niets aan de fundamentele vragen
van de mens over wetenschap en techniek en de aanwending ervan, over de normen
die het wetenschappelijk onderzoek beheersen, over ons denken over natuur, mens
en omgeving. We schijnen nog steeds te geloven in de 19e-eeuwse idee dat geweten
alleen maar te maken heeft met individuen en niet met instituties. Voor we nog maar
aan een embryo van een werelduniversiteit kunnen gaan denken, moeten we eerst
die fundamentele vragen beantwoorden. Het eerste project van een eventuele
werelduniversiteit zou juist een onderzoek moeten zijn naar dit vacuüm waarin
normen, waarden en keuzen zich op het ogenblik bevinden. Daarvoor zullen we
een stap terug moeten zetten, de stap naar onze huidige manier van denken, onszelf
vragen stellen over de specialistische dingen die we aan het doen zijn, en zoeken
naar een weg om onze universiteiten hun ‘universaliteit’ terug te geven. ‘Human
Culture is faced with the greatest peril of history. The university can and must devise
new ways of contending with it. It is the only instrument I know of that can do this
8
job’ .
Een werelduniversiteit zoals die door de Verenigde Naties wordt voorgesteld, kan
die universaliteit niet herstellen. Daarvoor is iets anders nodig: een nieuw soort van
9
wetenschapsmensen, een nieuw soort van technologie. Een ‘humanistic technology’ .
Het is een misvatting te denken dat problemen die geschapen worden door de
technologie, alleen opgelost kunnen worden door meer technologie. Grondig
onderzoek is nodig naar de essentie zelf van het menselijk bestaan, de maatschappij,
de wetenschap en de techniek en hun onderlinge samenhang. Onze cultuur, die in
stukken is gevallen onder druk van de specialismen, moet weer geïntegreerd worden.
10
Daarvoor is geen interdisciplinair onderzoek nodig, maar transdisciplinair onderzoek ,
door groepen van mensen die ‘holistisch’ (van het Griekse ‘holon’, het geheel dat
groter is dan de som van de delen) en ‘lateraal’ hebben leren denken, mensen die
de menselijke ruimte zien als een totaliteit. Arrowsmith spreekt van ‘architectonics’:
‘the discipline of the whole environment’.
Dit veronderstelt o.m. dat we schoon schip zullen moeten maken met vast-

8
9
10

Samuel Gould, van de New York State University, geciteerd door W. Arrowsmith, op. cit.
H. Skolimowski, Technology, the myth behind the reality, in Architectural Association Quaterly,
London, juli 1970.
Deze term wordt ook aangehaald door L. van Bladel in De pretentie van een universiteit, in
Streven, maart 1971. Van Bladel vermeldt de definitie van Jean Piaget: ‘Men stelt zich niet
meer tevreden met interactie of reciprociteit tussen verschillende disciplines, maar zij worden
alle samen gesitueerd in een groter, totaal systeem, zonder vaste grenzen tussen die
disciplines’.
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geroeste waarden zoals ‘academische’ standaards, beoordeling op basis van graden,
titels, promoties, prijzen of de hoeveelheid papier die iemand ooit heeft
volgeschreven. Kritiek misschien ook op een institutie als de Nobelprijs, want wat
betekent dat méér dan een versteviging en aanmoediging van de impotente
academische traditie, en van het geloof in de specialisten-oplossing en de
monodisciplinaire methode?

Het openmaken van de universiteit
In een ‘holistische’ aanpak moet er plaats zijn voor beoefenaars van
menswetenschappen en van exacte wetenschappen, voor medici, technici,
kunstenaars en de ‘massa’, voor allen samen. Centraal staat daarin de vraag naar
waarden en normen, maar deze kunnen niet meer zoals vroeger a priori
vooropgesteld worden. ‘The question of goals is crucial and so too are values: but
11
these can no longer be assumed a priori’ .
Dit kan betekenen dat we de normen en waarden die we nu hebben, dynamisch
en kritisch gaan hanteren, altijd bewust van hun onvolkomenheid, en ze voortdurend,
in het licht van nieuwe ontdekkingen en veranderingen, herzien en vervolmaken op
een evolutionele basis naar het uiteindelijke doel toe: een meer menselijke wereld.
Om dit operationeel te maken - én om de universiteit open te gooien naar buiten,
naar het publiek toe - is het misschien nuttig binnen de universiteit centra op te
richten die de verschillende aspecten van de socio-technologische paradox in hun
totaliteit en samenhang bestuderen, op het niveau van ideeën, principes,
12
mechanismen, patronen, methodologie . Zij zouden een soort permanent bewustzijn
en geweten van de universiteit kunnen vormen. Zij zouden tevens een open forum
kunnen zijn voor universiteit en maatschappij.
Punten die hierbij aan de orde komen, zijn:
1. Onderzoek in die gebieden die nu bedreigd zijn door een georganiseerde
technocratie, een verouderde politiek en de uitholling van waarden en normen:
onderwijs, gezondheidszorg, leefmilieu, sociale rechtvaardigheid, honger en
overbevolking, oorlog en vrede, ethiek en religie, minderheidscultuur, publiciteit en
massamedia, enz..
2. Een demystificatie van de wetenschap, de wetenschapper en de wetenschappelijke
methode: zoals de kerk door een secularisatieproces heen moet, zal ook de religie
van de wetenschap een analoge fase moeten doormaken.

11
12

Zie hierover ook W. Arrowsmith, op. cit..
Cfr. het ‘Centrum voor Mens en Techniek’ aan de Technische Hogeschool Twente.
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3. Een deprofessionalisering van de wetenschappelijke wereld door echt
transdisciplinair onderzoek, waarmee de ‘opleiding’ van een nieuw type holistische
wetenschapsmens gepaard moet gaan. Dit betekent niet dat de specialist moet
verdwijnen. Hoog-gekwalificeerde specialisten zijn meer dan ooit nodig. Maar zij
zullen een plaats moeten krijgen in een totale visie, een veranderd kader van
waarden, voorkeuren en openbaar welzijn. Wetenschap en technologie zijn tot nog
toe tot ontwikkeling gekomen door de uitbouw van de verschillende disciplines apart.
Specialisatie is inderdaad de motor geweest van de vooruitgang. Maar op het
ogenblik versplintert ze de cultuur, creëert ze meer problemen dan ze oplost, verstikt
ze de mensen in de naam van de waarheid. Alleen in een structuur waarin ieder
deel zijn harmonische plaats vindt in het geheel, is werkelijk menselijke vooruitgang
nog mogelijk. Deze structuur zal in staat moeten zijn het micro- en het macro-niveau
van ieder onderzoek, de individuele en de gemeenschappelijke behoeften te
integreren. In dat geval heeft het geen belang meer vanuit welke specialistische
invalshoek wij een probleem benaderen, als het maar onmiddellijk en blijvend in
zijn totale context wordt geplaatst, niet meer in zijn fragmenten maar in zijn totaliteit
wordt gezien.
Concreet kan dit vorm krijgen in alternatieve studiepaketten, projectonderwijs en
13
post-universitaire studie . Belangrijke objecten voor deze studie zijn o.m.:
- de methodologie, zowel wijsgerig, politiek, wiskundig, heuristisch, creatief, als
direct gericht op het ontwerp.
- de theorie van de menselijke ruimte, de mens en zijn omgeving: de ecologische,
de bebouwde, de sociaal-economische, de politieke, de culturele omgeving; de
mens en zijn communicatie met die omgeving; de mens en zijn arbeid: ergonomie
(man-machine systemen, oorsprong en gevolgen van de automatie).
- de geschiedenis, o.m. van de socio-technologische verandering, mechanismen
van innovatie en culturele veranderingspatronen; futurologie (methoden en kritiek)
naast conflicttheorie en polemologie. De bestudering en uitdieping hiervan zal
moeten gebeuren via projectwerk op een macroniveau, waar aan de ‘menselijke
ruimte’ vorm wordt gegeven.
4. De rol van deze centra en van de universiteit als een soort ombudsman van het
publieke forum, bijvoorbeeld als onafhankelijk controleorgaan voor de massamedia.
‘The second handedness of the learned world is the secret of its mediocrity. It is
tame because it has never been scared by facts’,

13

Aan de TH Twente wordt aan dergelijke alternatieve studiepaketten voor ingenieurs gewerkt.
Alhoewel de auteur direct bij dit project betrokken is, geeft hij hier een persoonlijke visie.
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14

schreef Whitehead . De academische wereld zal steeds opnieuw bang gemaakt
moeten worden met de naakte feiten. ‘De eenvoudigste manier om dat te doen’,
15
zegt W. Arrowsmith , ‘is een context te scheppen waarin studie en onderzoek
voortdurend geconfronteerd worden met de verantwoordelijkheid voor het soort
wereld dat zij tot stand hebben gebracht; studie en onderzoek hun echte waarde
geven door te eisen dat de scheppers van kennis ook verantwoordelijk zijn voor de
toepassing ervan’.
5. Onderwijs ten bate van ‘alleman’, het ‘publiek’, door structuren te ontwerpen
voor alternatieve maatschappijvormen, met grotere deelname in de beslissings- en
16
planningsactiviteiten. P. Drucker noemt dit een beleid van ‘reprivatisering’: ‘A
systematic policy of using the other, the non-govermental institution of the society,
of organizations, for the actual doing, for performance, operations, execution,
16
decision’ . Dit zou tot een echte decentralisatie kunnen leiden.
6. Aan deze ‘open’ universiteit ligt ten grondslag de idee van de ‘Education
Permanente’. Zij hangt direct met alle vorige punten samen en maakt ze tevens
operationeel op macro-niveau. Met ‘éducation permanente’ bedoel ik niet het type
management-zomercursus, maar een voortdurende terugkoppeling van de nieuw
gevonden kennis naar het publieke forum, een opvoeding die de student niet
beschouwt als iemand die zich in een interimperiode bevindt, waarna hij terugkeert
naar de maatschappij, alsof hij die ooit had verlaten, maar als een actief en
volwaardig lid van de sociaalculturele omgeving, de maatschappij.
Zo opgevat, kunnen deze centra misschien een eerste stap zijn om te komen tot
een werkelijk internationaal concept dat ons helpt in te zien hoe we met onze
wetenschap en technologie om kunnen gaan: een reële poging om opnieuw te
beginnen, om niet alleen de problemen waarmee we geconfronteerd worden opnieuw
te formuleren, maar de fundamentele onderstellingen waarop onze wetenschap en
technologie steunen, onder kritiek te stellen. Alleen op deze open grondslag is een
werkelijke werelduniversiteit mogelijk: niet alleen nationale en culturele vooroordelen
kunnen op die manier worden overwonnen, maar men tast tevens naar de wortels
van een holistische maatschappij. Zo vormt de ‘open’ universiteit, de nieuwe
‘universitas’, een noodzakelijke stap om de kloof te overbruggen tussen het leven
van de mens in de post-industriële maatschappij en de mallen waarin dat leven nu
gegoten is.

14
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Whitehead, The Aim of Education, New York, 1957.
W. Arrowsmith, op. cit..
P. Drucker, The Age of Discontinuity, Heinemann, London, 1969.
P. Drucker, The Age of Discontinuity, Heinemann, London, 1969.
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Geld- en bankwezen in Japan
J.J. Meltzer
In de ontwikkeling van een land spelen geld en bank een grote rol. Japan mag dan
in het algemeen een aantal zeer karakteristieke trekken vertonen, de financiën
waren en zijn er net zo goed belangrijk als elders. Maar het ligt er toch allemaal
even anders dan in andere landen. Dat brengt mij ertoe enkele woorden te wijden
aan de rol van de financiën voor de Japanse economie in verleden en heden.
Maddison heeft een interessant boek geschreven waarin hij een vergelijking maakt
van de economische geschiedenis van Japan en Rusland. Het is verheugend dat
1
men zijn boek in het Nederlands heeft vertaald . De conclusies van Maddison zijn
niet altijd even bemoedigend. Japan en Rusland hebben zich allebei generaties
lang geweldige inspanningen getroost om vooruit te komen. Dat is ze gelukt, maar
de achterstand die zij aanvankelijk hadden, is er nog steeds. De kloof is kleiner
geworden, maar niet overbrugd. En dan vraagt Maddison zich terecht af: hoe moet
het de ontwikkelingslanden van vandaag vergaan, die bepaald niet bereid zijn zich
de opofferingen te getroosten die Japan en Rusland vele decennia lang hebben
gemanifesteerd? Die opofferingen bestonden uit het slechts zeer ten dele
consumeren van het inkomen, in het besparen dus van een groot deel van de
inkomsten. Dat spaaroffer kan in eerste instantie zijn gebracht door de overheid of
door de bedrijven of door de gezinnen, maar in ieder geval heeft het land als geheel
minder geconsumeerd dan het nationale inkomen. Nu is het weliswaar overal ter
wereld gebruikelijk dat een deel van het inkomen wordt bespaard, maar in Japan
en Rusland is die spaaractiviteit wel uitzonderlijk hoog geweest. In de
ontwikkelingslanden van vandaag ligt het spaarniveau aanmerkelijk lager.
Zelfs vergeleken met andere ontwikkelde landen wordt er in Japan duchtig
gespaard. Is dat een gunstige zaak? Sparen werd vroeger algemeen als een deugd
gezien. Sinds de dagen van de Engelse economist John Maynard

1

Agnus Maddison, Twee modellen van economische groei (Vertaling van Economie Growth
in Japan and the USSR, London, 1969), Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 208
pp., f 5,50.
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Keynes (overleden 1946) is men er genuanceerder over gaan denken. Bij
teruglopende conjunctuur en tekortschieten van de bestedingen en bij de als gevolg
daarvan heersende werkloosheid, maken grote besparingen de zaak alleen nog
maar erger. Tenzij althans elders in de economie een minstens zo groot bedrag als
het gespaarde in de circulatie wordt gepompt en daar is in Japan dan wel voor
gezorgd. In tijden van hoogconjunctuur vormen de besparingen in de keynesiaanse
gedachtengang een welkome veiligheidsklep, waardoor gelden buiten de
bestedingensfeer kunnen worden geleid. In het licht van deze overwegingen en de
feitelijke omstandigheden kan het spaargedrag van de Japanners in het algemeen
gunstig worden beoordeeld. Er is ook altijd emplooi geweest voor de bespaarde
sommen. Er zijn in Japan nog steeds vele investeringsmogelijkheden en ook nog
wel capaciteitsreserves. Het Japanse bankwezen moet de spaarstromen helpen
leiden. De besparingen moeten door de banken gebracht worden naar de plaatsen
waar hun omzetting in investeringen de beste resultaten belooft. Het is een dankbare
taak, want de Japanse economie is zo sterk dat succes eigenlijk verzekerd is. Een
taak die niettemin een uitdagend karakter behoudt, want een optimale keuze van
tempo en richting van investeringen kan nog eens een paar procenten groei extra
2
betekenen .
De Japanse besparingen kunnen dus goed worden gebruikt, maar dat is natuurlijk
op zichzelf nog niet de oorzaak dat er zoveel wordt gespaard. Daarvoor moeten wij
zoeken naar de roerselen van de spaarder. En aangezien het sparen in grote lijnen
gunstig kan worden beoordeeld, is het plezierig dat de motivatie van de spaarder
vrij sterk blijkt te zijn en dat er ook geen aanleiding toe is te veronderstellen dat daar
op korte termijn verandering in zal komen. Enkele voor Japan karakteristieke
omstandigheden zijn:
1) het feit dat de stijging van de bestedingen meestal aanzienlijk achterblijft bij de
zeer grote stijging van de inkomens,
2) het onregelmatig vloeien van de inkomensstroom: een groot deel van het
inkomen wordt uitgekeerd in de vorm van premies, bonussen etcetera, een of
tweemaal per jaar en soms nog minder frequent. Dat deel van het inkomen zal niet
zo licht worden gebruikt voor het doen van lopende bestedingen. Men zou dit soort
extraatjes waarschijnlijk eerder geneigd zijn te besteden aan duurzame
consumptiegoederen, maar in Japan is die neiging toch minder sterk dan elders.
Men zou zich trouwens kunnen afvragen waar de Japanse consument volumineuze
consumptiegoederen zou moeten laten. De woningen zijn klein, ook in de nieuwbouw.
Aanschaf van een auto wordt in de grote stad pas toegestaan als men de politie
kan aantonen over

2

Ik ga hier niet in op de discussie over het al dan niet wenselijk zijn van al die groei, bijvoorbeeld
uit een oogpunt van milieubeheer.
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een parkeerplaats te beschikken. In Tokyo is het huren van een parkeerplaats
ongeveer even kostbaar als het huren van een woning. Het wegennet is nog vrij
slecht ontwikkeld. Het maken van dure vakantiereizen ligt niet voor de hand, gezien
de betrekkelijk korte vakantieperioden. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat een
flink deel van de inkomensextra's wordt bespaard in plaats van te worden besteed.
3) het consumentenkrediet heeft in Japan nog geen grote vlucht genomen, van
afbetalingsfaciliteiten kan dus nauwelijks een stimulans op de bestedingen uitgaan,
4) het inkomen uit besparingen wordt fiscaal nogal ontzien.
De grote besparingen staan er borg voor dat er geldkapitaal beschikbaar is voor de
economische ontwikkeling. Maar ook bij de overige produktiefactoren zijn er nog
wel reserves aanwezig. Dat geldt met name voor de arbeid. In Japan doet zich nog
op vrij grote schaal het verschijnsel van ‘verborgen werkloosheid’ voor dat wij ook
kennen in de ontwikkelingslanden. Daarmee wordt bedoeld dat er vele mensen zijn
tewerkgesteld die nauwelijks een produktieve bijdrage leveren aan het
produktieproces. Het komt vooral voor in de landbouw. Doorgaans is het mogelijk
een aantal van de in een gezinsbedrijf werkzame personen elders te werk te stellen,
zonder dat de produktie van de desbetreffende boerderij merkbaar daalt. Er werkt
dus in de landbouw een aantal krachten die net zo veel produceren als een ‘echte’
werkloze, maar die toch niet in de werkloosheidsstatistiek voorkomen. In Japan is
er ook buiten de landbouw nogal wat ‘onzichtbare werkloosheid’ zichtbaar. Zo wordt
de toerist getroffen door de wat overdadige bemanning van de touringcar waarin
hij reist. Elke bus heeft behalve de chauffeur minstens één stewardess, dikwijls zijn
het er meer.
In de produktiefactor kapitaal zitten dus nog stille reserves, in de produktiefactor
arbeid ook, maar zelfs in de factor grond. De grond is zeer schaars in Japan, maar
ook daar heeft men wat op gevonden. Een groot deel van het Japanse territoir
bestaat uit bergen. Op tal van plaatsen worden die nu afgegraven en met het
vrijkomende materiaal wordt land aangewonnen uit zee.
Voorzover de reserves in Japan zelf tekortschieten, heeft men altijd nog een
uitloopmogelijkheid in overig Azië. De laatste jaren zijn er grote directe investeringen
van Japanse ondernemingen in nabuurlanden zoals Korea, waar grond, grondstoffen
en andere produktiefactoren minder schaars zijn. Er zijn belangrijke secundaire
voordelen verbonden aan deze ontwikkeling. De milieuverontreiniging neemt in
Japan onhoudbare vormen aan en kan aldus worden verlegd naar gebieden waar
de concentratie van milieuverontreinigende factoren nog gering is en zonder bezwaar
enigszins kan worden
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vergroot. Bovendien nemen directe investeringen van Japanse ondernemingen in
het buitenland iets weg van de, uit hoofde van de sterke exportpositie, opwaartse
druk op de Japanse yen. Hier is hetzelfde mechanisme aan het werk dat de directe
investeringen van de Verenigde Staten in het buitenland oorzaak deed zijn van
vergrote neerwaartse druk op de dollar. Intussen zijn deze en andere vormen van
stoomafblazen door Japan in zoverre onvoldoende gebleken dat de Japanse
regering, zoals bekend, door de feiten tenslotte is gedwongen de zo standvastig
verdedigde yen-koers tenslotte toch los te laten.
Investeringsmogelijkheden zijn er in Japan te over, zelfs als de directe
investeringen van Japanse ondernemingen in het buitenland buiten beschouwing
worden gelaten. Toch gaat men niet zo maar ondoordacht links en rechts over tot
investeren. De Japanner laat niets over aan het toeval. Er is een zeer planmatige
benadering van de investeringsselectie. Mogelijk ligt hierin een van de geheimen
van de Japanse groei besloten. Het is toch wel opmerkelijk dat in de sterkst groeiende
naties, of die nu van meer kapitalistische huize zijn (Frankrijk, Japan) of van meer
collectivistische (Joegoslavië, Rusland), vaak een grote mate van
investeringsplanning blijkt te bestaan.
Hoe wordt nu de spaarstroom gericht op de investeringen die zijn geselecteerd?
Vooraf dient opgemerkt te worden dat de geïnvesteerde gelden niet precies lijfelijk
dezelfde behoeven te zijn als de bespaarde gelden. Als er maar ergens in de
economie wordt gespaard en die besparingen blijven buiten de sfeer van de
bestedingen, dan mag er natuurlijk best elders in de economie worden geïnvesteerd
door iemand die zich daartoe in de schuld steekt. Wie de schuld op zich neemt doet
er niet veel toe, dat mag de overheid zijn of het bankwezen of een particulier. In
Japan zien wij al die vormen, hoewel er accentverschuivingen optreden. In de
3
naoorlogse tijd heeft het bankwezen hier een grote rol vervuld, die thans ten dele
is overgegaan op de overheid. Het bankwezen zorgt zowel voor de creatie van
gelden als voor het doorgeven van van anderen ontvangen gelden. De voor Japan
typische aspecten daarvan zijn goed beschreven in een artikel van de hand van Dr.
4
H.G. Advokaat . Als ik nog eens de aandacht op deze materie wil richten, is dat
vooral omdat er zich sinds de publikatie van dat artikel een aantal veranderingen is
gaan aftekenen.
De rol van de banken bij het doorgeven van gelden is vrij gecompliceerd,

3
4

Het al eerder genoemde boek van Maddison vermeldt dat ook al ver voor de oorlog trouwens
het bankkrediet in Japan een grotere rol bij de financiering speelde dan in andere landen.
H.G. Advokaat, Bankwezen in Japan, in Bank- en Effektenbedrijf, juni 1970, pp. 209-213.
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omdat het geld daarbij over een aantal schijven moet. Verreweg de meeste
besparingen vinden plaats in de vorm van termijndeposito's bij plaatselijke
bankinstellingen (local banks). De local banks hebben slechts voor een deel van
deze deposito's emplooi bij eigen kredietvragende cliënten. Het restant wordt uitgezet
in de vorm van ‘call-gelden’. Dat zijn leningen aan andere financiële instellingen die
op zeer korte termijn weer kunnen worden teruggetrokken. (In de regel is het mogelijk
een dergelijke lening van de ene dag op de andere weer te laten aflossen, hoewel
in de Japanse praktijk ook wel opzegtermijnen van een maand of langer worden
overeengekomen, waarbij men dan toch van ‘call-geld’ blijft spreken). Op de
geldmarkt worden deze bedragen opgenomen door ‘city-banks’, dat zijn grote banken
die landelijk werkzaam zijn en daartoe een net van filialen hebben opgebouwd. Van
de Nederlandse grootbanken onderscheiden zij zich door de grote mate van directe
investeringen in ondernemingen; het zijn eigenlijk behalve algemene banken
‘banques d'affaires’. Niet minder dan ongeveer 25% van de kredietverlening van
deze banken betreft perioden langer dan een jaar. Niettemin is een groot deel van
de gelden voor kortere termijn aangetrokken, een gedragslijn waarmede niet-Japanse
banken niet graag voor de dag zouden komen, maar die in zo gedegen mate is
opgevangen door het hele financiële mechanisme in Japan dat er geen moeilijkheden
uit voortvloeien.
Behalve het doorgeven van gelden die eerst van anderen zijn ontvangen, is er
een grote mate van geldschepping door kredietverlening. Het bedrijfsleven is grote
schulden aangegaan bij de banken (het is heel gewoon als een Japanse
onderneming tegenover eigen kapitaal en reserven van 20% een bankschuld van
80% heeft staan). Op hun beurt gaan de banken grote schulden aan bij de centrale
bank: de ‘Bank of Japan’. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid met de term ‘overloan’
en ‘overborrowing’, waaruit enigszins de grote omvang van deze kredietverlening
ten opzichte van de dekking spreekt. Overigens is het duidelijk dat de banken alleen
al uit hoofde van de omvang van hun schuld met handen en voeten aan de centrale
bank gebonden zijn. Als men dan ook hoort zeggen dat de wettelijke zeggenschap
die de centrale bank over de particuliere banken heeft, in een land als Nederland
groter is dan in Japan, moet men een dergelijke uitspraak wel met enige reserve
aanhoren. Het is in het licht van de grote mate van afhankelijkheid niet toevallig dat
in Japan bijvoorbeeld de particuliere banken niet worden geraadpleegd als de
centrale bank overweegt een maatregel te treffen in het kader van de monetaire
politiek.
De voor Japan kenmerkende wijze om door middel van ‘overloan’ de maatschappij
van geld te voorzien wordt de laatste tijd voor een deel vervangen door de meer
conventionele wijze van begrotingspolitiek door de overheid. Gezien tegen de
achtergrond van het geldbederf in de oorlog is
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het misschien verklaarbaar dat later en tot 1965 het evenwicht op de rijksbegroting
angstvallig is bewaard. In 1965 bleek het niet mogelijk louter langs monetaire weg
de economie in voldoende mate te stimuleren en nam men voor het eerst weer zijn
toevlucht tot een begrotingstekort. Toen zagen ook weer de eerste staatsleningen
het licht. Intussen had de kapitaalmarkt zich ook weer zo ver ontwikkeld dat dit
mogelijk werd en van de andere kant is er van de introductie van de staatsleningen
5
weer een krachtige stimulans uitgegaan op de kapitaalmarkt , hetgeen voor de
positie van Tokyo als financieel centrum ook bepaald nodig was.
Bij de beoordeling van het aandeel van het bankwezen in de groei van Japan rijst
een belangrijke vraag. Heeft het geld slechts de rol vervuld van ‘smeermiddel’ en
heeft de goede werking van het bankwezen dus als groeivoorwaarde gefungeerd,
óf is het zo dat het geld een zelfstandige groeifactor heeft gevormd en het optreden
van de banken dus zelfs een oorzaak was van de groei? In de vakliteratuur is het
6
laatste wel eens gesuggereerd . Een groep Amsterdamse studenten in de economie
7
heeft een studiereis naar Japan gemaakt en aldaar bij de centrale bank onder meer
over deze suggestie gediscussieerd. Men bleek er wel van overtuigd dat er met
name in Japan met zijn hechte relaties tussen bankwezen en bedrijfsleven van
monetaire factoren een grote invloed uitgaat op reële factoren, maar in een star en
mechanisch verband tussen geldhoeveelheid en omvang van het nationale produkt
wordt door de centrale bankiers toch niet geloofd en er werd ook niet zoveel waarde
gehecht aan het geïsoleerd onderzoeken van dergelijke rechtstreekse verbanden.
Wel wordt momenteel hard gewerkt aan een omvangrijk mathematisch model, dat
meer inzicht moet gaan verschaffen in alle macro-economische samenhangen. Het
model onderscheidt drie monetaire subsectoren en zal uitsluitsel moeten geven
over de invloeden die daarvan zullen uitgaan op de overige sectoren van de
economie. Men verwacht dat de volgende aanknopingspunten tussen de monetaire
en de reële sectoren aan het licht zullen komen:
- financieringskosten, af te meten bijvoorbeeld aan de intrestvoet. Lagere intrest zal
investeringen meestal stimuleren.
- mate van beschikbaarheid van krediet.
- voorraad beschikbare financiële activa. Hierin speelt natuurlijk wel de

5
6
7

Op de effectenbeurs van Tokyo maken staatsleningen ongeveer 60% van de verhandelde
obligaties uit.
V. Argy, The Role of Money in Economie Activity: Some Results For 17 Developed Countries,
in International Monetary Fund Staff Papers, 1970, pp. 527-562.
De reis werd van 2 tot 24 april 1971 gemaakt door 30 studenten en 5 leden van de
wetenschappelijke staf van de Universiteit van Amsterdam. Bezocht werden banken, bedrijven,
onderwijs- en overheidsinstellingen.
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geldhoeveelheid mee, maar dat is iets anders dan het zoeken van een direct verband
8
tussen geldhoeveelheid en economische activiteit .
Er is al op gewezen dat bij het stimuleren van de groei in Japan niet veel aan het
toeval wordt overgelaten. Nauwkeurig wordt bepaald welke sectoren, soms zelfs
welke bedrijven of welke projecten prioriteit verdienen en in verband daarmede ook
kredieten moeten krijgen. De kredietinstellingen die in handen zijn van de overheid,
9
zijn bij uitstek geschikt om de kredietstroom in de gewenste banen te leiden . De
particuliere banken daarentegen worden door de centrale bank slechts aan een
globale monetaire politiek onderworpen. Overigens is het wel zo dat zij dagelijks
aan de centrale bank per cliënt een opgave van de verleende kredieten moeten
verstrekken.
Door het voorgaande zou de indruk kunnen zijn gewekt dat er van de monetaire
sector slechts stimulansen op de economie zijn uitgegaan. Dat is niet het geval.
Hoewel men een beetje inflatie nooit heeft geschuwd, is het toch bijvoorbeeld met
het oog op de betalingsbalans bij herhaling nodig geweest de economie af te
remmen. De discontopolitiek was daarbij een belangrijk instrument, maar ook de
10
openmarktpolitiek .
Aanvankelijk vormde de gebrekkige werking van de kapitaalmarkt wel een beletsel
voor een gemakkelijk functioneren van de openmarktpolitiek. Individuele
besprekingen tussen centrale bank en banken waren daarbij nodig en het was
gebruikelijk het beding van wederinkoop te maken. Vooral sinds weer staatsobligaties
worden uitgegeven, is de zaak eenvoudiger geworden en de openmarktpolitiek
maakt nu gebruik van de kapitaalmarkt, waarbij de bedingen van wederinkoop (die
het later terugdraaien van de transactie

8

9
10

Zie over deze interessante materie de weliswaar moeilijke, maar toch duidelijke Engelstalige
inleiding van Bain. A.D. Bain, The Control of the Money Supply, Penguin Modern Economie
Texts, Penguin Books, Harmondsworth Middlesex, 1970, 175 pp., 9/-, cf. p. 417.
De Japanse overheid heeft al van oudsher rechtstreeks geparticipeerd in het bankwezen. In
het al eerder genoemde boek van Maddison wordt dit goed beschreven.
De discontopolitiek is een techniek waarbij de centrale bank door het verhogen van haar
eigen rentetarieven een landelijke renteverhoging tracht te bewerkstelligen. Het krediet wordt
aldus duurder gemaakt en langs die weg kan worden getracht de bestedingen af te remmen.
Ten dele berust de werking van de discontopolitiek op psychologische effecten. Een verlaging
van het disconto kan de bestedingen stimuleren. (Het disconto is een representatief eigen
rentetarief van de centrale bank).
De openmarktpolitiek heeft hetzelfde doel als de discontopolitiek, namelijk het beinvloeden
van de bestedingen. Bij de openmarktpolitiek trachten de monetaire autoriteiten dat doel te
bereiken door zelf te handelen met obligaties. Door obligaties te verkopen aan het publiek
(aan de banken) kunnen de monetaire autoriteiten de hoeveelheid geld bij het publiek doen
afnemen. Immers de kopers moeten de gekochte obligaties betalen. Men gaat er dan van uit
dat het publiek minder geneigd is bestedingen te verrichten naarmate het minder geld in kas
heeft. Door weer obligaties op te kopen van het publiek kunnen de monetaire autoriteiten juist
geld in de economie pompen. Voor een uitvoeriger bespreking, zij het toegespitst op Engelse
en Amerikaanse verhoudingen, zie het eerder genoemde boek van Bain.
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moesten vergemakkelijken) konden vervallen. Ook kasreservepercentages ,
aanvankelijk slechts van psychologische betekenis, krijgen allengs een grotere reële
waarde.
Een bezwaar van monetaire restrictie voor het Japanse bedrijfsleven met zijn
grote afhankelijkheid van kredieten is natuurlijk de discriminerende werking die
ervan uitgaat. Banken hebben de neiging die ondernemingen waarin zij zelf
participeren of waarmee zij nauw zijn gelieerd, een voorkeurbehandeling te geven.
Er zijn waarborgen geschapen om te voorkomen dat bijvoorbeeld het kleinbedrijf,
dat immers niet zelf op de kapitaalmarkt terecht kan en geen uitwijkmogelijkheid
heeft, de dupe zou worden van monetaire restrictie. Er is namelijk voor gezorgd dat
een bepaald percentage van de beschikbare fondsen voor kredietverlening aan het
kleinbedrijf gereserveerd blijft. Overigens zijn de buitenlandse bankinstellingen, die
zich veel neutraler opstellen, voor menig bedrijf in tijden van monetaire restrictie
een dankbaar toevluchtsoord.
Dat er gezien de grote schulden en de in onze Westerse ogen roekeloze
kredietverlening in tijden van kredietschaarste geen grote ongelukken gebeuren,
mag een wonder heten. Het zal wel iets te maken hebben met het voor Japan
karakteristieke netwerk van onderlinge relaties en met de coordinatie en de solidariteit
die wel eens tot de uitspraak leiden: ‘Japan is eigenlijk één grote N.V.’ (‘Japan
incorporated’). En wie zou bankinstellingen een gedrag willen verwijten dat men in
Nederland van een enkel bijkantoortje misschien ook wel door de vingers zou zien.
Zolang spaarneiging en investeringsneiging niet afnemen, zolang men investeringen
even zorgvuldig blijft selecteren, zolang de Bank van Japan de uitgezette gelden
niet terugroept en het bankwezen blijft dekken, kunnen wij ook in de toekomst nog
grote dingen van de Japanse economie verwachten.

11

Hierbij worden de particuliere banken verplicht een tegoed te storten bij de centrale bank. Zij
worden daardoor beknot in hun mogelijkheid kredieten te verlenen aan het publiek.
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In het teken van de taal: Gerrit Kouwenaar en Constant
Nieuwenhuys
Erik Slagter
De in 1971 met de P.C. Hooftprijs bekroonde dichter Gerrit Kouwenaar werd twintig
1
jaar geleden door Simon Vinkenoog in de bloemlezing Atonaal geïntroduceerd met:
‘geboren in 1923 onder het teken “Leo”... Stond later onder het teken “Cobra”’. Het
in Atonaal opgenomen gedicht ‘Elba’ was in 1951 reeds in Podium verschenen en
werd in 1953 met de opdracht ‘voor Constant’ gepubliceerd in Achter een woord.
In die bundel komt ook het gedicht ‘Een grapje dat mag’ voor, bestaande uit drie
genummerde delen die eerder, zonder gemeenschappelijke titel, werden gepubliceerd
in Goede morgen Haan, een verzameling tekst-tekeningen door Constant
Nieuwenhuys en Gerrit Kouwenaar, in het voorjaar van 1949 uitgegeven door de
2
Experimentele Groep in Holland .
Constant Anton Nieuwenhuys, in 1920 eveneens in Amsterdam geboren, woonde
in 1940 en '45 gedurende korte tijd in Bergen N.H., waar familie van Gerrit
Kouwenaar, o.a. de kunstschilder David Kouwenaar, woont en waar de dichter in
1941 zijn eerste bundel, Vroege voorjaarsdag, in eigen beheer uitgaf. Een jaar later
zagen Kouwenaar en Constant elkaar voor de eerste keer. ‘Ik heb uitgerekend’, zei
Kouwenaar in 1952, ‘dat ik hem nu tien jaar ken. Ik ontmoette hem voor het eerst,
naar ik meen op de Magere Brug; het was mooi zomerweer en in de Amstel lagen
Schnellboote. Constant droeg toen tamelijk lang haar en een melancholieke knevel.
Hij droeg een wonderlijk paarsachtig pak, dat hem te wijd was en grote hoge
schoenen over blote voeten, zoals sommige heertjes op prenten van Dubout. Ik
bewonderde hem al dadelijk. Hij woonde in die dagen in de Pijp en hij rookte uit een
rood-stenen pijpje, waarvan de kop een grijnzend duivels-

1

2

Atonaal. Bloemlezing uit de gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan
G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, Paul Rodenko, Koos
Schuur, Simon Vinkenoog. Samengesteld en ingeleid door Simon Vinkenoog. Tekeningen
van Karel Appel en Corneille. A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1951, 108 pp..
Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys, Goede morgen Haan, Experimentele Groep in
Holland, Amsterdam, (april) 1949, 25 × 17,5 cm, 16 pp., oplage 30 exemplaren.
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gezichtje voorstelde... Dat is tien jaar geleden’ . Na de oorlog, in 1946, vestigde
Constant zich aan de Henri Polaklaan, niet ver van de Kloveniersburgwal waar
Kouwenaar tot 1951 of '52 woonde.
Gerrit Kouwenaar was na de bevrijding enige tijd kunstredacteur van De Waarheid.
Hij werkte in de jaren vijftig mee aan Vrij Nederland, waarin hij voornamelijk
literatuurrecensies, reportages e.d. schreef en hij recenseerde na 1960 enkele jaren
beeldende kunst voor Het Vrije Volk. ‘Het is best mogelijk’, zegt hij in 1967, ‘dat mijn
gedichten anders zouden zijn geweest als ik destijds niet zo met de beeldende kunst
in de weer was geweest. Het kijken, zien of schrijven erover heeft mij wel wat
4
gedaan’ .
Constant ontmoette in 1946 op een tentoonstelling van Miró in Parijs de Deense
5
expressionistische schilder Asger Jorn . Zij spraken er over de oprichting van een
internationale kunstenaarsbeweging. In de winter van 1947 - '48 trof Constant met
Appel en Corneille voorbereidingen voor een gezamenlijke tentoonstelling en de
oprichting van een experimentele groep. Op 14 februari 1948 opende de dichter
Louis Tiessen hun groepstentoonstelling bij de Amsterdamse kunsthandel Santee
Landweer. Achter een totempaal van Karel Appel eindigde de inleider zijn woorden
met: ‘zij willen zich niet meer gecultiveerd, stijlvol en virtuoos uiten. Ieder op zijn
eigen manier poogt de kunst terug te brengen tot haar wezenlijke functie: de
bevrijdende driftsuiting, onweerstaanbare behoeften om geconfronteerd te worden
met de menselijke bestaansdrang. Hun artiest zijn betekent niet meer of minder dan
volledig mens zijn. (...) Deze artiesten zijn er kapot van, dat zij het grote leven zo
bruisend in zich voelen en opgetogen schilderen zij het. Zij reflecteren uitbundig.
Wie praat er nog van oude vormen? Dit is een onbelemmerde reflectie en hun
6
reflexisme is contra-aesthetisch’ . Daarmee was de naam ‘Reflex’ geboren, een
overblijfsel van ‘reflexisme’ zoals Constant zelf in een exemplaar van het tijdschrift
Reflex, orgaan van de Experimentele Groep in Holland, voor Louis Tiessen noteerde.
Op 16 juli 1948 werd de Experimentele Groep opgericht door Karel Appel, Corneille,
Constant en zijn broer Jan Nieuwenhuys, Anton Rooskens, Theo Wolvecamp en
Tjeerd Hansma, die korte tijd later de groep weer verliet. In september 1948
verscheen het eerste nummer van Reflex, in februari 1949 gevolgd door een tweede
nummer met een artikel van Gerrit Kouwenaar Poëzie is een realiteit en het gedicht
‘Zeg het woord’ evenals het artikel Cultuur en contra-cultuur door Constant
Nieuwenhuys die het redactie-

3
4
5
6

Openingswoord van Gerrit Kouwenaar bij de tentoonstelling van Constant in de Galerie le
Canard te Amsterdam op 26 januari 1952. Twee getypte pp.. Niet gepubliceerd.
Het Vaderland, 28 januari 1967.
Cfr. G. Bekaert, Asger Jorn, in Streven, jan. 1967, pp. 346-350.
Ongepubliceerd. In bezit van het Stedelijk Museum Amsterdam, 6 pp..
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secretariaat voerde. Met Kouwenaar waren de dichters Jan G. Elburg en Lucebert
tot de Experimentele Groep toegetreden. De toetreding van Gerrit Kouwenaar dateert
van december 1948.
In het voorjaar van 1949 maakten Constant en Kouwenaar het dessinpoème
7
Elba . Constant liet Kouwenaar de waskrijt-tekening zien met de opmerking dat er
nog wel veel wit was gebleven, waarop de dichter in enkele minuten dat wit met
poëzie vulde. Het gedicht werd met enkele wijzigingen in Podium van januari februari 1951 gepubliceerd. De slotregel gebruikte de dichter als titel voor zijn
verzamelde gedichten tussen 1948 en 1958: Sint Helena komt later.
In april 1949 verscheen Goede morgen Haan, een boekje met twaalf bladzijden
2

tekst-tekeningen met de hand gekleurd, door de auteurs gesigneerd . Enkele
gedichten werden later herdrukt: die op de bladzijden 8, 10 en 13 als ‘Een grapje
dat mag’ in Achter een woord, en de gedichten ‘Snel, een vredespijp’ en ‘Rancune’
op de bladzijden 4 en 5 in de bundel 100 gedichten uit 1969.
Constant Nieuwenhuys had eerder in Parijs peintures-mots kunnen zien die
Christian Dotremont, de Belgische grondlegger van de groep
‘Surréaliste-Révolutionnaire’ met Asger Jorn had gemaakt en die zij meebrachten
op de tweede en derde dag van de conferentie van het ‘Centre de documentation
sur l'art d'avant-garde’ die op 8 november 1948 begon en de aanleiding zou worden
tot de oprichting van ‘Cobra’ door Dotremont, Noiret, Jorn, Appel, Constant en
Corneille. ‘Te velde maken Jorn en ik een tiental nieuwe woordschilderingen’, schrijft
8
Dotremont . Deze anti-individualistische uitingen van een collectieve creativiteit
waren aanvankelijk bedoeld voor een tentoonstelling ‘De la chose à l'objet’, waarover
Dotremont aan Constant in een in het Frans gestelde brief van 7 oktober 1948
schreef: ‘Jorn en ik hebben in drie dagen veel gewerkt. We hebben kleine doeken
genomen en ik ben woorden gaan schrijven en daarna heeft Jorn geschilderd (alles
automatisch), soms is het andersom geweest. Wij hebben (automatisch) woorden
en beelden willen vermengen en Jorn heeft daarin een vervolg op landelijke tradities
9
gezien’ .
In november 1949 verscheen het vierde Cobra-nummer als een uitgave van de
Experimentele Groep - Cobra Holland, waarvan Gerrit Kouwenaar de literaire en
Corneille de algemene redactie voerde. Een fel betoog van Constant, C'est notre
désir qui fait la révolution, opende het tijdschrift, dat

7
8
9

Elba, waskrijttekening door Constant en met de hand geschreven gedicht door Gerrit
Kouwenaar. Gedateerd (april) '49. 49,5 × 59 cm. Gesigneerd. In bezit van Cees Nooteboom.
Christian Dotremont, De lotgevallen van Cobra in België, in Museumjournaal, januari - februari
1962.
Ongepubliceerd. In bezit van het Stedelijk Museum Amsterdam, 10 pp..
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voorts het gedicht ‘Bessie Smith’ van Gerrit Kouwenaar bevatte, evenals gedichten
van Jan Elburg en van Lucebert Verdediging van de 50-ers. Een bijlage vormde de
catalogus voor de internationale tentoonstelling van experimentele kunst die in die
maand in het Stedelijk Museum door Aldo van Eyck werd ingericht. Een voordracht
over experimentele literatuur door Christian Dotremont op 5 november 1949, twee
dagen na de opening, ontaardde in een rel, wat het feitelijke einde van de
Experimentele Groep betekende, die gedeeltelijk opging in ‘Cobra internationale
des artistes expérimentaux’.
In 1949 verschenen nog twee artikelen over de experimentelen door Constant
Nieuwenhuys en Gerrit Kouwenaar. De Kroniek van kunst en kultuur publiceerde
in november De Experimentele Groep, dat door Constant Nieuwenhuys voor de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum werd geschreven. Gerrit Kouwenaar schreef
na de breuk Maar wat willen die experimentele jongens dan?, dat in De vrije katheder
van november 1949 werd afgedrukt.
Anderhalf jaar later, van 16 februari tot 3 maart 1951, hield Constant in de
Amsterdamse Galerie le Canard een eenmans-tentoonstelling, ingeleid door Aldo
van Eyck die Constants concrete en directe realistische werk stelde tegenover de
onpersoonlijke en nietszeggende uitingen van abstracte schilders uit die tijd in
10
Parijs . Eugène Brands zorgde voor de muzikale omlijsting van die expositie en de
dichters Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar lazen er uit eigen werk. Het jaar daarop
zou Constant weer bij dezelfde galerie exposeren en deze tentoonstelling werd op
26 januari 1952 geopend door Gerrit Kouwenaar. De dichter sprak toen onverbloemd
van zijn grote bewondering voor en verwantschap met het werk van de schilder. ‘Er
zijn maar weinig schilders met wier werk ik mij zó zeer verwant voel’. En verder:
‘Schrijven over eigen werk wil immers zeggen: iets als het eigen absoluut gehoor
moeten benaderen in de formele taal van een aanslagbiljet - men moet als het ware
de opzettelijk wit gelaten stilten overspannen met een schoolmeesterachtige
luidruchtigheid - kortom: als men over eigen werk schrijft, is men genoodzaakt de
compact gerealiseerde werkelijkheid weer uiteen te doen vallen in een nare hoop
spanningloze splinters, welke slechts een verwrongen beeld van het oorspronkelijk
geheel kunnen geven ... Iets dergelijks bekroop mij, terwijl ik zo naarstig bezig was
met in watere woorden te vangen wat Constant met oliebloed pleegt te schilderen.
Juist de verwantschap, die ik met zijn werk voel, de geringe afstand die ik er toe
kan nemen, speelde mij parten’.
In die inleiding bleek al duidelijk wat Constant en Kouwenaar als ideaal

10

A. van Eyck, Constant en de abstracten, 2 gestencilde pp..
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voor ogen stond: ‘een goed schilderij spreekt voor zichzelf. En Constants schilderijen
bezitten de gave van de taal. Zijn schilderijen zijn als mensen: ze kunnen lelijk of
mooi zijn, maar ze leven, ze spreken, ze dromen, ze werken, ze zijn méér dan hun
3

stoffelijke vorm, ze hebben een elektrisch veld, ze zenden uit...’ .
Het kan haast niet anders of ook uit de geschriften van Constant en Kouwenaar zal
een grote mate van overeenstemming blijken ten aanzien van essentiële punten
van de nieuwe creatieve beelding van de vijftigers. Zij wezen principieel het dualisme
af dat ‘de scheiding inhoudt tussen mens, leven en maatschappij, tussen de vorm
en de inhoud, de gedachte en het gevoel, innerlijk en uiterlijk, subjectief en objectief,
actief en passief’, aldus Constant in De Experimentele Groep. ‘De Experimentele
Groep’, schreef Constant in dat artikel, ‘heeft zich van het begin af scherp gekant
tegen iedere objectief geformuleerde aestfietische wet, die een tegenstelling moest
scheppen tussen onze uitdrukkingsbehoefte en de bevrediging daarvan, tussen de
inhoud en de vorm van de kunst’. Ook Gerrit Kouwenaar wees principieel iedere
van tevoren opgelegde vorm voor zover ‘deze àpriori een scheiding met de “inhoud”
11
veronderstelt’ af . Beiden eisten de vrijheid op zich te kunnen uiten, ‘want dat behoort
tot de levensbehoeften van de mens als creatief wezen bij uitstek’, volgens Constant
in De Experimentele Groep. ‘De experimentele kunst’, schreef Kouwenaar, ‘stoort
zich aan geen enkel formalisme, niet van vorm en niet van idee. Zij is een spontane
vitale uiting...’.
‘Poëzie was oorspronkelijk de uiting van de menselijke behoefte tot creatief
werkzaam zijn. Voor het ontstaan van de poëzie uit de spreektaal bestonden geen
aesthetische wetten, maar dat kwam veelal tot stand langs de weg der bezwering’,
12
staat in Poëzie is een realiteit . ‘Er is een uitingsvorm nodig die eenvoudig, algemeen
en vrij is’ (Constant). En: een actieve kunst, ‘een kunst die niet het probleem oplost
dat een vooraf bestaande schoonheidsopvatting stelt, maar die geen andere norm
13
erkent dan expressiviteit, en spontaan schept wat de intuïtie ingeeft’ . ‘Het gedicht
is een in zichzelf besloten stuk actie’, volgens Kouwenaar. Of: ‘de specie van het
gedicht is minder van logische dan van associatieve samenstelling’. En Constant
verlangde: ‘een kunst die de vormende werking van de materie op de geest de

11
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Vijf 5 tigers. Een bloemlezing uit het werk van Remco Campert, Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar,
Lucebert, met een inleiding van (en samengesteld door) Gerrit Kouwenaar, De Bezige Bij,
Amsterdam, (1955), 88 pp..
Gerrit Kouwenaar, Poëzie is een realiteit, in Reflex, nummer 2 (februari 1949).
Constant Nieuwenhuys, Manifest, in Reflex, nummer 1 (september 1948).
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vrije teugel laat’. ‘Alle woorden zijn poëtisch wanneer zij van het leven zijn’, citeerde
Gerrit Kouwenaar in Reflex Louis Aragon.
Zeg het woord
zeg het woord dat je dagelijks zegt
zeg het woord en werp het en stamel het
zoals het stort in je tandeloosheid

Beide kunstenaars kenden aan de kunst een sociale functie toe: zij wilden die dichter
bij de mensen brengen en de sociale veranderingen er direct in betrekken. Uitgaande
van marxistische beginselen stelde Constant de burgerstand verantwoordelijk voor
het verval van de kunst. Kouwenaar wees de burgerlijke poëzie af, omdat ze alle
contact met de sociale verandering heeft verloren. Hij stelde Gorter ten voorbeeld
omdat die ‘de grondslagen legde voor een voor ieder verstaanbare, vitale poëzie,
die niets anders wilde dan een manifestatie zijn van het leven’. Constants ideaal
was ‘een volkskunst, geboren uit de natuurlijke begaafdheden van de mens’.
‘Poëzie is een zelfstandige eenheid’, schreef Gerrit Kouwenaar in Vijf 5 tigers.
‘Een schilderij is niet een bouwsel van kleuren en lijnen, maar een dier, een nacht,
een schreeuw, een mens of dat alles samen. De beeldende kunst is een periode
ingegaan waarin zij alles voorstelt’ (Constant in Manifest).
Als men het werk van Gerrit Kouwenaar en van Constant Nieuwenhuys zou
toetsen aan de uitspraken die zij in de experimentele periode over literatuur en
beeldende kunst hebben gedaan, dan blijken enkele critici van Gerrit Kouwenaar's
poëzie op verschillende punten tot oordelen te komen die Kouwenaars ideeën uit
die tijd geenszins ondersteunen.
Adriaan Morriën noemt in 1958 Gerrit Kouwenaar van alle experimentelen de
minst uitbundige. Hij spreekt van een koele, enigszins droge en stroeve stijl en
noemt zijn gedichten ‘eerder de gevolgen of verschijnselen van een verstandelijk
proces, het resultaat van nadenken en overleggen, dan spontane opwellingen uit
de totale lichamelijkheid die de experimentelen als ideaal voor ogen heeft gezweefd.
Zijn kracht schuilt eerder in een zekere door het verstand gekontroleerde beperking
14
dan in de onbepaaldheid van een primitieve lichamelijkheid’ . Over die beperking
zegt Kouwenaar zelf in een interview met Bibeb van juni 1964: ‘vroeger werkte ik
niet zoals nu. Ik had een heel grote produktie, daar schifte ik uit. Als ik 100 gedichten
15
had, waren er 10 goed. Nu maak ik er 10 er daar zit ik lang aan te werken’ . Ook
Paul Rodenko spreekt over Gerrit Kouwenaar in vergelijking tot Jan

14
15

Adriaan Morriën, Concurreren met de sterren, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1969.
Bibeb & VIP's, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1965.
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Elburg van een dichter die droger is, nuchterder en beschouwelijker; ‘een keurig
16
nette, wat verlegen heer’ .
Kees Fens zegt van de poëzie uit Zonder namen (1962) dat ze ‘allesbehalve
eenvoudig is en moeilijk toegankelijk; na lezing en herhaalde lezing blijft er veel
17
gesloten’ . De dichter-schrijver L. Th. Lehmann heeft eveneens moeite met
Kouwenaars gedichten: ‘Kouwenaar schijnt zijn poëzie van zijn onderwerp te willen
18
ontdoen’ . De gedichten van Kouwenaar zijn niet zo spontaan geschreven. ‘Ze
worden gebouwd, steentje voor steentje, langzaam vormen en kneden’, zegt de
19
dichter er zelf van .
Het lijken geen gedichten waarin de woorden van het leven in een onbelemmerde
uitingsbehoefte de sociale veranderingen direct registreren. In vergelijking tot de
andere vijftigers, merkt Kees Fens op, is deze poëzie realistischer en nuchterder
en meer dan bij de anderen staat bij Kouwenaar het taalprobleem centraal. De
poëzie van Kouwenaar gaat uit van de werkelijkheid om vervolgens de taal tot op
het bot te ontleden. De dichter eist het onmogelijke van zijn poëzie: onder woorden
brengen wat niet onder woorden te brengen is.
‘Het leven in zijn gedichten’, zegt Kees Fens over De stem op de 3e etage (1960),
‘is er ingevroren. Het laat je vaak koud’. En Kouwenaar denkt er zelf net zo over:
‘Ik tracht onder-koelde poëzie te schrijven door al die persoonlijke tarra eruit te
19

halen’ . In zijn poëzie staat niet de menselijke bewogenheid centraal, al speelt de
mens wel een rol, maar de taal zelf: het materiaal van de dichter. Het gaat hem om
het zelfstandig maken van de taal, die voor hem geen hulpmiddel is, maar een ding.
‘Taal is geen omschrijvingsmiddel, geen overdrachtsmiddel, communicatiemiddel,
20
maar stof, materiaal. En een gedicht is een dingetje dat van taal is gemaakt’ .
Wanneer er sprake is van de mens, betreft het fysieke onderdelen: de hand is
evenals de mond een veel voorkomend lichaamsdeel in zijn poëzie. De
lichamelijkheid van de dichter die spreekt, schrijft, en de zelfstandigheid van de taal
worden ook uitgedrukt door de titels van zijn bundels: Achter een woord, Het gebruik
van woorden, Hand o.a., De stem op de 3e etage, Zonder namen, Autopsie /
anoniem.
In enkele gedichten uit de verzamelbundel Sint Helena komt later waarschuwt
Kouwenaar voor het gevaar van het imperialisme dat met de bevrijding niet is
verdwenen. De vrees voor nucleaire wapens die het schrikbeeld van de
oorlogsdreiging in de herinnering tot werkelijkheid kunnen maken,

16
17
18
19
20

Paul Rodenko, De sprong van Münchhausen, Bert Bakker, Daamen n.v., Den Haag, 1959.
Kees Fens, De gevestigde chaos, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1966.
L. Th. Lehmann, in Vrij Nederland, 4 juni 1964.
Interview met D.F. van de Pol, in Het Vaderland, 28 jan. 1967.
A. Nuis, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 december 1964.
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komt in sommige gedichten op een beklemmende wijze tot uiting. In het interview
met Bibeb zegt Kouwenaar dat hij in de jaren vijftig wel de veranderingen die hadden
plaats gehad in de samenleving wilde uitschrijven. Hij was betrokken bij de politiek.
Het gedicht Elba is daar een voorbeeld van, zoals ook gedichten uit Goede morgen
Haan er uitdrukking aan geven. Maar de titel Sint Helena komt later duidt toch niet
op een poëzie waarin de politiek en het sociaal mededogen nadrukkelijk aanwezig
zijn. Er wordt eerder de weg naar de plaats van de dichter zelf mee bedoeld: ‘van
20

partijganger tot eenling’ verbannen op ‘een droge geïsoleerde rots . Zijn poëzie is
wel begaan met de medemens. Maar zoals de dichter het zelf schrijft in het laatste
gedicht van de verzamelbundel:
Dat is alles
ik heb hen niet lief maar
ik sta hen bij als mijzelf
dat is alles

Resumerend mag men concluderen dat Kouwenaar in zijn poëzie niet (meer) in
overeenstemming werkt met de uitspraken die hij en Constant voor de experimentele
kunst hebben gedaan. Hun theoretische geschriften hadden dan ook zeker niet de
bedoeling om de beginselen van ‘een experimentele kunst’ vast te leggen. De
kunstenaars eisten daarin juist de vrijheid op, zich niet aan vooropgestelde normen
te storen en zij spraken zich eerder uit over wat zij niet wilden.
De poëzie van Gerrit Kouwenaar heeft zich naar een meer taalwetenschappelijk
karakter ontwikkeld. Ze is ‘experimenteel’ gebleven in de zin van ‘proefondervindelijk’:
de dichter neemt proeven met de taal en komt al experimenterend tot een registratie
van zijn onderzoek. In een artikel van maart 1955 wijst Kouwenaar ‘de experimentele
kunst’, zoals die door de literatuur-geschiedschrijvers is geformuleerd en tot een
afgesloten gebied is verklaard, af in de overtuiging dat ‘de experimentele letterkunde,
ondanks alle al werkelijk belangrijke resultaten nog in het begin van haar ontwikkeling
staat in ons land en er nog van alles valt te verwachten’. ‘De experimentelen, of hoe
men deze dichters verder ook noemen wil, vormen geen club, geen beweging, geen
21
school. Wat elk van hen beweert gaat voor eigen rekening’ .
Hij stemt daarin overeen met wat Constant Nieuwenhuys in 1965 zegt: ‘het wordt
hoog tijd om duidelijk vast te stellen dat er geen experimentele kunst bestaat, dat
er nooit een experimentele kunst bestaan heeft. De kunstenaars die zichzelf, kort
na de oorlog, met de naam “experimentelen” aangeduid

21

Gerrit Kouwenaar, Geheel namens mijzelf, in Vrij Nederland, 26 maart 1955.

Streven. Jaargang 25

355
hebben, deden dit om hun scepticisme ten aanzien van iedere stijl, van iedere
22
stilistische vernieuwing überhaupt, tot uitdrukking te brengen’ . Even verder
onderstreept Constant de proefondervindelijkheid van ‘de experimentele kunst’: ‘het
experiment ontleent zijn waarde aan de ervaring, de “expérience”’. ‘De
voortbrengingsdaad is belangrijker dan het voortgebrachte’, stond al in het Manifest.

Kouwenaar en andere beeldende kunstenaars
In de relatie van Kouwenaar tot de beeldende kunst nemen na de experimentele
beweging andere schilders de plaats van Constant over. Het zijn eerst vooral Cobra
schilders als Corneille, Jan Nieuwenhuys, Jan Cox en Anton Rooskens evenals de
beeldhouwer Shinkichi Tajiri. In 1954 maakte Kouwenaar voor Corneille het gedicht
23
24
‘Nu de angst zich bevrijd heeft’ . In 1957 verscheen ‘De ondoordringbare landkaart’
met vier illustraties van Jan Cox, de Belgische Cobra schilder voor wie Kouwenaar
het gedicht ‘Schilderij van jan cox’ schreef, opgenomen in Het gebruik van woorden
(1958). Na omstreeks 1960, d.w.z. na de verzamelbundel Sint Helena komt later,
die een periode afsluit, voelt Gerrit Kouwenaar zich meer aangetrokken tot schilders
die hij rangschikt onder de noemer ‘materiemannen’, tot wie hij Gérard Leonard van
den Eerenbeemt rekent evenals Dubuffet, Wols, Corneille, Bryen, Jan Meijer, Tajiri
en ‘schilderende naambestrijders als Michaux en Lucebert’. ‘De materieschilderijen
van Dubuffet en Van den Eerenbeemt bijvoorbeeld hebben inderdaad met mijn werk
19

te maken’, zegt hij hierover in 1967 .
Hij opende enkele tentoonstellingen van zijn vriend Pierre van Soest die zijn aan
Cobra verwante werk exposeerde bij galerie 't Venster in Rotterdam, in 1960, en bij
galerie Magdalene Sothmann in Amsterdam, in 1963 en 1967. De laatste
tentoonstelling werd geopend met het gedicht ‘Maar wat doet de schilder’, dat in
1000 gedichten van 1969 aan Pierre van Soest is

22

23
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Constant, De dialectiek van het experiment. Inleiding tot de catalogus van de
overzichtstentoonstelling ‘Constant’ in het Haags Gemeentemuseum, 1 oktober - 21 november
1965. Opgenomen in: Constant, Opstand van de Homo Ludens, Paul Brand, Bussum, 1969.
Sextet. Simon Vinkenoog, Rudy Kousbroek, Jan G. Elburg, Hugo Claus, Lucebert en Gerrit
Kouwenaar gaven een gedicht ter gelegenheid van de tentoonstelling van Corneille in
kunsthandel Martinet. Amsterdam, kunsthandel Martinet, (oktober) 1954, 12 × 16 cm, 14 pp.,
met reprodukties in lijncliché van tekeningen van de kunstenaar. Oplage: 150 exemplaren.
Gerrit Kouwenaar, De ondoordringbare landkaart, A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1957, 44 pp..
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opgedragen en op zijn beurt geïnspireerd lijkt op de impressie van Kouwenaar die
Van Soest met potlood tekende en inkleurde:
binnen het raam met de neus te raken
valt een zichtbaar tafereel uiteen
vlees en benen.

De schilder met wie Gerrit Kouwenaar na 1960 de grootste affiniteit vertoont, is
echter Gérard Leonard van den Eerenbeemt. Was er met Constant een grote
kameraadschappelijkheid en eenzelfde intensieve gerichtheid ten aanzien van een
gemeenschappelijk doel: na de oorlog iets nieuws te willen maken, met Van den
Eerenbeemt is er een grotere gelijkgestemdheid, een elkaar aanvoelen en op
dezelfde wijze reageren, een verwantschap die ook in de techniek tot uiting komt.
Een simpele anekdote illustreert dat Kouwenaar de dagelijkse werkelijkheid wil
pakken, het alledaagse nieuw wil maken; zoals Van den Eerenbeemt dat wil doen
met zijn materiaal, karton, hout, papier, om een stukje werkelijkheid zo te vangen
dat het verbaast: als Van den Eerenbeemt zo'n stukje papier van de straat opraapt,
reageert Kouwenaar daarop met: ik vind nu nooit eens een woord. ‘Op de een of
andere manier, door de manier waarop je de taal groepeert en hergroepeert, moet
een stukje werkelijkheid zo gepakt zijn dat het een schokje geeft, dat het verbaast.
19

En dat schokje kan nog voor het begrijpen uitgaan. Het gedicht werkt. Niet ik’ .
In 1961 leidt Kouwenaar een tentoonstelling van schilderijen, tekeningen en grafiek
van Van den Eerenbeemt bij kunsthandel M.L. de Boer in. In 1963 doet hij het
nogmaals voor een expositie bij galerie Espace. Inmiddels verscheen in het derde
nummer van Taboe, februari 1961, een illustratie van Van den Eerenbeemt bij het
gedicht ‘Huizen’ van Kouwenaar. En op 26 maart 1962 liet Galerie d'Eendt hun
25
gemeenschappelijke bundel Zonder kleuren het licht zien: ‘geen geïllustreerde
gedichten of etsen met poëtische uitleg’, verduidelijkt de bijbehorende prospectus,
‘maar 10 + 10 geschreven en gegrifte op zichzelf staande uitingen, die elkaar nu
eens aanvullen, dan weer overlappen of afstoten, maar waarin steeds dezelfde
thematiek op evenzeer verwante als persoonlijke wijze tot uitdrukking komt’. De
gedichten werden verspreid opgenomen in de bundel Zonder namen van 1962.
26
Twee jaar later verschijnt bij de Arcadia Pers de gedichtencyclus Sinaia , herdrukt
in Autopsie / anoniem van 1965, met vijf collages van Van den Eerenbeemt.
Kouwenaars relatie tot Van den Eerenbeemt drukt hij zelf het beste uit in

25
26

Zonder kleuren, Galerie d'Eendt, maart 1962. 55 × 38 cm. Oplage: 60 ex..
Gerrit Kouwenaar, Sinaia, Arcadia Pers, Bloemendaal, september 1964, 21 × 17 cm, 10 pp.,
+ 4 collages. Oplage: 120 ex..
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de catalogusinleiding voor de expositie van collages, tekeningen en etsen van
Gérard Leonard van den Eerenbeemt in oktober-november 1962 in het Stedelijk
27
Museum van Amsterdam . Daar blijkt dat de dichter bij deze beeldende kunstenaar
hetzelfde streven heeft aangetroffen als hij zichzelf met zijn poëzie ten doel stelt:
‘het onmogelijke mogelijk maken of desnoods het mogelijke onmogelijk maken’. Het
is ‘een soort kunst die bezig is zich hartstochtelijk te onttrekken aan de literatuur,
aan de in letter-afspraken neergeslagen ervaringen, aan de dictatuur van het
benoemende, ja aan de naam zelf, de doodkist waarin de stof ongezien vermolmen
moet. Deze kunst is poëtisch omdat zij zich sprakeloos met de stof wenst te
identificeren, omdat zij bij wijze van spreken de stof aan het woord laat en niet
andersom het woord aan de stof. Deze kunstenaar wil geen woorden beelden maar
materie beelden, niet afbeelden maar beelden. Het blijft de vraag of dat nu zo maar
kan, kan men woorden zwijgen? Kan men spreken, mededelen, overdragen zonder
te benoemen? Natuurlijk kan dat niet. Kunst is immers een grootscheeps bedrog’.
Zich onttrekken aan de naam doet ook de dichter die zijn bundel ‘Zonder namen’
tot titel geeft:
het zwijgen te toonzetten
maar de naam te verzwijgen...

Het woord ‘toonzetten’ voert mij naar de relatie tot de muziek, die bij Gerrit
Kouwenaar en Gérard Leonard van den Eerenbeemt op even overeenkomstige
wijze verloopt. Tijdens de tentoonstelling van Van den Eerenbeemt in het Stedelijk
Museum werd het muziekstuk Entelechie 2, scènes voor elf musici van Peter Schat
via een bandopname ten gehore gebracht. De partituur staat in de catalogus
afgedrukt. Kouwenaar en Van den Eerenbeemt werkten beiden samen met de
componist Ton Bruynèl: Kouwenaar als tekstdichter en Van den Eerenbeemt als
partituur-illustrator. In 1963 ontstond uit een opdracht van de NCRV Collage
resonance II, een gesproken poëtische tekst waarvan de geluidenreeksen het
materiaal aangeven voor een elektronisch muziekstuk. De woorden van Gerrit
Kouwenaar zijn een verbeelding van de vier ‘bogen’ waarin het werk is
onderverdeeld: ‘het woord (dat abstrakt is) in relatie tot de klank, de naam
(machteloze projectie van de concrete stof) in zijn relatie tot het ding, de stof die
concreet is en de stem, menselijke bemiddelaar tussen abstractie en concretie: in
wezen

27

Gérard Leonard van den Eerenbeemt, Collages, tekeningen, etsen. - Peter Schat, Entelechie
2, scènes voor elf musici, Amsterdam, Stedelijk Museum, oktober 1962. Inleiding van Gerrit
Kouwenaar.
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de mens zelf’ . Ook hier gaat het niet om een illustratie van de poëzie door de
muziek, maar om een integratie van twee expressiemiddelen, een versmelting
waarbij de door verschillende stemmen gesproken woorden langs elektronische
weg tot nieuwe klanken worden verwerkt, welke opnieuw worden gemoduleerd en
gecomponeerd, zodat er een collage ontstaat waarin ook de muziek en de poëzie
uit elkaar zijn voortgekomen. Deze Collage resonance II was op 20 april 1963 in
het Stedelijk Museum van Amsterdam te beluisteren, als een vervolg op de eerste
resonance van Ton Bruynèl, die in 1962 door het Van Abbe-museum te Eindhoven
werd gerealiseerd in samenwerking met Eleo Pomare, Shinkichi Tajiri en Sam
Middleton.
In 1969 schreef de componist Signs, for windquintet and two soundtracks, een
elektronisch muziekstuk waarvan de partituur door Gérard Leonard van den
Eerenbeemt grafisch zichtbaar werd gemaakt, zodat de uitvoerende musici de
grafiek als een inspirerende ‘notenbalk’ konden lezen. De partituur is met een
grammofoonplaat uitgegeven door het Stedelijk Museum van Amsterdam. De
compositie werd in 1970 eerst in het Stedelijk Museum en daarna in het Haags
Gemeentemuseum uitgevoerd.
De schilderijen van Constant uit de Cobra tijd zijn in daden de vrije uitingen, wars
van elke esthetiek, van een full-time experimentator. Zijn kunst is revolterend en
tegelijk een fantastische kunst, geschilderd door dezelfde hand die zowel de
revolutionaire taal van de experimentelen als een kinderlijk versje in Reflex schreef:
‘In de wol van mijn kamerdeurtje zal / een beestje groeien zonder te vergeten’. Ook
bij Constant wordt de oorlog een obsederende herinneringsbeleving wanneer hij in
1951 en '52 tijdens een verblijf in Parijs een aantal schilderijen en litho's, de map 8
× la guerre, maakt van een grote explosieve kracht waarin het angstaanjagende
geweld en het verbijsterende leed van de oorlog in een schreeuw lijken
uitgeschilderd, maar waarin ook de lichtende opklappende witte vogel loskomt van
de verschroeide aarde.
Een lang gedicht dat Jan Elburg in 1951 op de tentoonstelling bij ‘Le Canard’
voorlas, inspireerde Constant tot een reeks van negen kleuren houtsneden, welke
29
met de tekst als Het uitzicht van de duif werden uitgegeven. ‘Als Constant een
vogel schildert, dan máákt hij een vogel, een wezenlijk dier met veren van verf; en
als die vogel huilt, dan is daar niets aan te verklaren in langzaam abstracte woorden
over een mooi kraplak en

28
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Ton Bruynèl, Gerrit Kouwenaar, Collage resonance II 1963. Europese Fonoclub, Amsterdam,
april 1966. Ton Bruynèl schreef een toelichting in Vrij Nederland van 18 april 1964.
Jan Elburg en Constant, Het uitzicht van de duif. Galerie le Canard, Amsterdam, (november)
1952, 34,5 × 27 cm. Oplage: 129 ex..
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een geraffineerd oker... en dát zwart. Dan heeft hij iets laten existeren’, getuigde
Kouwenaar in 1952 van zijn bewondering.
In de daarop volgende jaren richt Constant zich meer op de ruimtelijke kunst. Zijn
werk evolueert dan in een wetenschappelijke richting. De spontane intuïtieve
expressie wordt steeds verder teruggedrongen en maakt plaats voor het
proefondervindelijk experiment met het materiaal van de kunstenaar. Hij maakt
maquettes voor een Nieuw Babyion. Simon Vinkenoog leidt de utopische stad van
de homo ludens in: ‘Constant bericht over een eigen wereld, die hij de naam geeft
van een symbool, dat wordt tot een teken aan de wand van deze wereld. Een teken,
dat tot ons spreekt, wij die weten van stedebouw, en de namen kunnen spellen van
30
het ogenblik’ .
Gerrit Kouwenaar en Constant Nieuwenhuys zijn intensief bezig. Zij werken
proefondervindelijk. Beiden beproeven het onmogelijke mogelijk te maken. De
experimentele mogelijkheden van het materiaal, de taal, de verf, het alfabet, de lijn,
de vorm en de kleur zijn hun bestaansvoorwaarde, eerst op expressieve wijze in
de jaren vijftig, dan meer beheerst en planmatig in een poging om de materie te
beelden en zo iets nieuws te maken. Tekens in de taal, tekens in de tijd.

30

New Babylon. Ten lithographs by Constant with an accompagnying text entitled ‘Preamble
to a new world’ by Simon Vinkenoog. Galerie d'Eendt, Amsterdam, voorjaar 1963, 40 × 38
cm.. Oplage: 60 ex.. Overeenkomstige uitgaven in het Duits en het Nederlands.
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Over filosofie
C.J. Boschheurne
I
De mooiste samenvatting van wat de leek van een filosoof verwacht, is Henry Miller's
1
panegyriek op de obscure Duitse denker Hermann Keyserling : ‘een
vervangingsmiddel voor religie’. In werkelijkheid kan de filosoof dat niet bieden. Als
hij het toch probeert, zal hij meestal vervallen tot een onsamenhangend, onbewezen
en onlogisch betoog. Anderen die er iets meer van weten, menen dat filosofen
mensen zijn die altijd in de kleuterleeftijd zijn blijven steken: het papa-wat-is-dat
stadium zijn ze nooit te boven gekomen. Voor deze opvatting is veel te zeggen. Een
filosoof vraagt van alles naar de reden en bij ieder antwoord dat hij krijgt, weet hij
weer een waarom te plaatsen. Daniel M. Taylor schreef op deze basis onlangs zelfs
2
een erg aardige inleiding tot de filosofie . Toch bevredigt ook dat niet, omdat er dan
geen antwoord wordt gegeven op de vraag waarom de filosoof dan wel altijd waarom
vraagt.
Het verschijnen van een Engelse editie van Stegmüllers overzicht van de moderne
3
filosofie is een goede aanleiding voor een bezinning op de bezigheid van de filosoof.
Het eerste wat bij deze vertaling treft, is het verschil tussen de Duitse en de Engelse
titel, respectievelijk Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie en Main currents
in contempory German, British and American philosophy. Franse en Russische
filosofie horen dus niet bij de hoofdstromingen van het hedendaagse denken. Werkt
men het boek verder door, dan ontdekt men buitendien dat het woord Duits alleen
betrekking heeft op de BRD en dat niemand wordt genoemd die in de DDR werkt.
Maar ook een aantal Westduitse denkers wordt niet genoemd. Zo niemand van
de Frankfurter Schule, een groep die in haar werk in een belangrijke mate teruggaat
op Hegel. Ook de Oosteuropese filosofie gaat over Marx en

1
2
3

Opgenomen in de bundel The Wisdom of the Heart.
Daniel M. Taylor, Explanation & Meaning, Cambridge University Press, London, 1970, 202
pp., 75 p..
W. Stegmüller, Main Currents in Contempory German British and American Philosophy, D.
Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1969, 568 pp., f 72,-.
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op deze denker terug. Men kan zeggen dat het centrale thema van diens denken
altijd is geweest de bevrijding van de geest van de onvrijheid waarin hij geraakt
4
was . Geest is dan denkvermogen. Het was vooral Marx die een generatie later niet
alleen inzag dat de mens lichamelijke geest maar vooral ook een lichamelijke geest
was en dat er van vrijheid voor het denken pas sprake kan zijn als aan de behoefte
van het lichaam is voldaan. Dit maakte hij tot centrum van zijn filosofie. Dit bracht
hem op de studie van de economie. De ontwikkeling van die wetenschap sinds zijn
dagen is van dien aard geweest dat de wiskunde daarin een steeds grotere rol ging
spelen, waardoor de filosofen in Oost-Europa ook wel verplicht werden steeds meer
aandacht te gaan besteden aan de filosofie van de wiskunde. Wat is de werkelijke
betekenis van de wiskunde, wat heeft ze met de werkelijkheid te maken, wordt
steeds meer een centrale vraag voor hen. Ook de denkers van de sociologisch
ingestelde Frankfurter Schule, waarbij mensen als Habermas, Adorno, Löwith en
Heiss horen, terwijl ook de Amerikaan H. Marcuse in hun richting denkt, moeten
zich steeds meer afvragen op welke wijze zij de werkelijkheid waarover ze spreken,
5
kennen en hoe het eigenlijk mogelijk is om die werkelijkheid te kennen . De Franse
structuralisten, die in dit boek ook niet worden behandeld, menen dat het denken
over de werkelijkheid - en ook het doen in en met de werkelijkheid dientengevolge
- geschiedt door middel van de taal, die echter los staat van die werkelijkheid en
zich alleen maar door middel van conventies op die werkelijkheid betrekt. De kenleer
is dus inderdaad een uitermate belangrijk deel van de filosofie, maar er is meer in
de filosofie dan dat. Niet voor Stegmüller. Hij behandelt alleen die filosofen die zich
in hoofdzaak daarop hebben toegelegd of belicht alleen dat aspect van het werk
van een denker. Daarbij geeft hij dan weer extra nadruk aan hun gedachten over
de wiskunde. Natuurlijk is dit deel van de filosofie van groot belang.
Maar is de filosofie nu alleen maar grondslagenonderzoek, dat wil zeggen een
denken over de zekerheden die de wetenschappen ons geven? Om deze vraag te
beantwoorden zal men zich af moeten vragen waarvoor de wetenschap dan wel
dient. Ze is er niet omwille van haar zelf. Het gaat steeds om een menselijk denken
dat blijkbaar op een of andere wijze in de werkelijk-

4

5

Hegel is centraal de filosoof van de Vrijheid. Een recente goede uiteenzetting in L. Oeing
Hanhoff, Grundzüge der Philosophie Hegels, in Stimmen der Zeit, juni 1970. Hoe zeer dit
vrijheidsideaal ook revolutionair was, in W.R. Beyer, Der Stellenwert der französischen
Juli-Revolution von 1830 im Denken Hegels, in Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1971,
no. 5. De ontwikkeling van de filosofie na Hegel tot aan het einde van de vorige eeuw was
het onderwerp van uitvoerige studies van Heiss en Löwith. Luk'acs toonde aan hoe het
irrationalisme dat toen overheersend werd, het publiek rijp maakte om een fascistisch regiem
te aanvaarden.
Goede bespreking van deze school in H. Albrecht, Deutsche Philosophie Heute, Bremen,
1969.
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heid toepasbaar is. Om welke reden hij dit ook verder wil doen, de mens zal de
wetenschap steeds toepassen omwille van zich zelf. Behalve een voor-begripsmatige
kennis, besef, van zijn eigen bestaan, is alle kennis die de mens van zichzelf heeft,
betrokken op de buitenwereld. Anders gezegd: alle begripsmatige kennis die de
mens van zichzelf heeft, is van relatieve aard. Door uitbreiding van zijn kennis van
de buitenwereld zal hij dus ook deze relatieve zelfkennis uitbreiden. Uitbreiding van
zijn kennis zal dus zonder meer steeds leiden tot wat men met een lelijk woord
‘Existenzerhellung’ noemt.
Hier hebben wij twee van de doeleinden van de filosofie: grondslagenonderzoek
en ‘Existenzerhellung’. Helaas zijn er vele filosofen die het laatste zonder het eerste
willen bedrijven en dan vaak komen tot een uiterst vaag taalgebruik dat weinig
kennis aan anderen overdraagt. Heidegger is daarvan het meest sprekende
voorbeeld. Een uitspraak over het niets, waar hij zich veel mee bezighoudt als ‘Das
Nichts nichtet’, brengt geen kennis over. De bedrijvers van het grondslagenonderzoek
houden zich nooit bezig met de Existenzerhellung. Merkwaardigerwijze houden zij
zich wel bezig met fundamentele maatschappijkritiek. Zowel Chomski als Bernard
Russell hebben daar veel over geschreven. Vaak krijgt men echter de indruk dat
men b.v. in de Principia Mathematica en in de politieke geschriften van Russell met
twee verschillende schrijvers te doen heeft. Er is tussen de verschillende geschriften
geen verband te leggen. Hetzelfde geldt voor de geschriften van Chomski. In één
werk, Language and Mind, probeert hij beide te behandelen, maar het verband blijkt
nergens. In feite hoort de fundamentele kritiek op de maatschappij voort te vloeien
uit een beter inzicht in het eigen bestaan, dat voortkomt uit een beter inzicht in de
verhouding met de buitenwereld, dat wil zeggen beter inzicht in de kennis van de
buitenwereld. Grondslagenonderzoek, Existenzerhellung en fundamentele
maatschappijkritiek liggen dus in elkaars verlengde.
Vanzelfsprekend is het daarbij van het grootste belang, welke houding men
aanneemt tegenover de wetenschappelijke kennis. Op het eerste gezicht moeten
wij namelijk vaststellen dat de natuurwetenschappen en de mathematica ons een
bijzonder zeker soort van kennis verschaffen. Bij de natuurwetenschappen blijkt dat
bij nader inzien al heel wat minder te zijn. De natuurkundige wetten zijn door inductie
vastgesteld; dat wil zeggen uit een reeks gebeurtenissen leidt men een algemene
regel af. De vraag is nu: is het ooit verantwoord te zeggen dat een bepaalde
gebeurtenis onder bepaalde omstandigheden steeds zal plaatsvinden? In ons
dagelijks leven en in de techniek gaan wij voortdurend uit van het bestaan van
dergelijke algemene regels en wetten. In hun absoluutheid zijn ze niet te bewijzen.
De vraag is nu echter: mogen wij ook in de sociale wetenschappen het bestaan van
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dergelijke algemene regels aannemen en mogen wij stellen dat die op dezelfde
wijze toepasbaar zijn in het maatschappelijk verkeer, zodat er als het ware een
sociale techniek zou kunnen worden opgebouwd? Als men dit aanneemt, gaat men
uit van de onveranderlijkheid van de maatschappelijke regels, de normen, en kan
6
men zich daarbij alleen aanpassen. Voor kritiek is dan geen plaats meer . Men mag
wel stellen dat dit de centrale vraag van de hedendaagse filosofie is, die dan ook
ver-dragende politieke consequenties heeft. De door Stegmüller behandelde filosofen
komen daaraan niet toe, maar blijven feitelijk geheel steken in het onderzoek van
onze kennis in het dagelijks leven en in de wetenschap. De schrijver staat daarbij
zelf duidelijk op het standpunt dat die kennis alleen maar een begripsmatige kennis
kan zijn. Het is een feit dat wij over een ander soort kennis niet kunnen spreken.
De slotzin van Wittgensteins Tractatus ‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber
muss man schweigen’, zegt niets anders, maar ook niets meer. Uit het boekje van
7
Paul Engelmann blijkt duidelijk dat Wittgenstein zich wel degelijk heeft afgevraagd
of er ook zo iets als een mystieke kennis bestaat. Of hij die vraag tot een oplossing
heeft gebracht, is een totaal andere vraag, waarop hij overigens in zijn stelsel ook
geen antwoord kon geven. Het is echter onjuist om, zoals Stegmüller deed, zonder
meer aan te nemen dat voor Wittgenstein alle kennis ophoudt met de begripsmatige
kennis. Het is ongetwijfeld een feit dat aan alle begripsmatige kennis die we in taal
kunnen samenvatten, een niet begripsmatige kennis van ons eigen bestaan vooraf
gaat, die hoogstens tot uitdrukking kan worden gebracht in de bevestiging van het
8
eigen bestaan door de woorden: ik ben ik .

II
Stegmüller begint zijn boek met een bespreking van de verschillende houdingen
van meer of minder onbegrip die verschillende filosofen ten opzichte van elkaar
innemen. Het is inderdaad een feit dat soms het wederzijdse onbegrip zo ver gaat,
dat men elkaar verkettert, zover zelfs dat men elkaar

6

7

8

Dr. B.C. van Houten, Tussen aanpassing en kritiek en Habermas, Zur Logik der
Sozialwissenschaften behandelen dit probleem. Een voorbeeld van een totale aanpassing
door toepassing van mathematische modellen in David J. Bartholomew, Stochastische Modelle
für soziale Vorgänge, R. Oldenbourg, München, 1970, 346 pp., DM. 70, -.
Paul Engelman, Ludwig Wittgenstein Briefe und Begegnungen, Oldenbourg, Wien, 1970, 128
pp.. Merkwaardigerwijze waren deze oorspronkelijk in het Duits geschreven brieven enige
jaren geleden al in Engelse vertaling uitgekomen.
Voor een niet-begripsmatige kennis, zoals die eigenlijk ook gewild wordt door Husserl en
Heidegger, ieder op zijn eigen manier, is het meest waarschijnlijk plaats op het gebied van
de kunst. Ingarden kan dan ook Husserls leer op dit gebied zeer overtuigend toepassen. Dit
komt waarschijnlijk, omdat de kunst zelf te maken heeft met een uitdrukken van wat nog niet
in taal te vatten is.
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van kwade trouw beschuldigt. Popper noemt bijvoorbeeld Hegel een paljas en Staal
trekt Hegels goede trouw in twijfel. Vooral van de moderne Amerikaanse filosofen
hoort men vaak van dit soort beweringen. In feite zijn zij in strijd met de eigen
opvattingen van deze denkers. Hun basis bestaat uit observaties zoals men die in
de natuurwetenschappen doet. Deze kunnen alleen verwerkt worden in rust en
zelfbeheersing. Zoveel kan de moderne filosoof nog van de Stoa leren.
Natuurlijk kan men ook hier weer vragen waarom. De filosoof zal door zijn werk
een dieper inzicht in zijn eigen bestaanswijze krijgen, maar deze wetenschappelijke
arbeid zal hij evenmin als welke wetenschappelijke arbeid dan ook alleen kunnen
verrichten. Zijn zelfkennis zal ertoe leiden dat hij een groter begrip van zichzelf krijgt
in verhouding tot het andere, dat wil zeggen dat hij ook een beter begrip krijgt van
zijn behoeften. Kan hij aan deze behoeften voldoen, dan is hij vrij, hij kan dan immers
doen wat hij wil. Het bereiken van deze vrijheid is het doel dat ieder mens in zijn
arbeid probeert te bereiken. De filosoof is echter met dat doel ook meer of minder
bekend. Slechts als het bekend is, kan het bereikt worden. De te verwezenlijken
behoeften komen echter voor een belangrijk deel voort uit de zijnsvorm van de
mens. Natuurlijk is die zijnsvorm lichamelijk. Onze zintuigen en de vorm van ons
lichaam bepalen voor een belangrijke mate de vorm van ons kennen. Chemicaliën
kunnen ons een ander bewustzijn van onze omgeving geven, zonder dat wij kunnen
zeggen welk bewustzijn daarvan juist is. Maar daarnaast is de menselijke
bestaansvorm sociaal. Het is merkwaardig dat de neo-positivisten, die zo de nadruk
leggen op het begripsmatige kennen door middel van de taal, daarvoor zo weinig
oog hebben. Want de taal bestaat alleen maar in de gemeenschap. Een privétaal,
voor bijvoorbeeld een geheim dagboek, kan ik alleen maar begrijpen als ik die taal
kan terugvertalen in de taal van een gemeenschap. De gegevens die wij zintuigelijk
aan onze omgeving ontlenen, zijn alleen maar bruikbaar voor ons als wij ze
begripsmatig met behulp van taal kunnen vatten. Hoe scherper gedifferentieerd een
taal is, en daarmee ook het begrippenapparaat dat deze taal bedient, des te beter
zal onze greep, middels het begrip, op de werkelijkheid zijn. Dit legt in de eerste
plaats aan de filosoof maar in zekere zin ook voor iedere andere wetenschappelijke
werker voor zichzelf de verplichting op om over zijn denken te spreken, waardoor
hij dus ook bij anderen de vrijheid zal verwerkelijken. Zijn werk bestaat uit de
historische verwerkelijking van de vrijheid, wat voor Kant de definitie was van
Aufklärung.

III
De zelfbezinning van de filosofie heeft een merkwaardige consequentie. De
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filosofie moet steeds weer zelf bepalen wat ze is. Dat wil zeggen: de definitie van
filosofie behoort tot de filosofie. Nu heeft Tarski bewezen dat indien de definitie van
een systeem tot dat systeem behoort, dat systeem voortdurend zal leiden tot
paradoxen. Dit wordt inderdaad in de filosofie ook steeds duidelijker. Het blijkt in dit
verband ook dat er vragen zijn die in principe niet te beantwoorden zijn. Zo
bijvoorbeeld de vraag of de houding van de filosoof rationalistisch (aanpassend) of
kritisch moet zijn; omdat hij, zoals Habermas zo duidelijk laat zien, bij de
beantwoording van die vraag een van de beide houdingen moet aannemen.
Sommige tegenstellingen in de filosofie zijn het gevolg van de paradoxale situatie
van de mens. De tegenstelling bijvoorbeeld tussen existentialisme, dat de werkelijke
mens in de totale vereenzaming ziet, en het marxisme, dat de mens in werkelijkheid
alleen maar in de maatschappij wil laten bestaan. Adorno wijst in zijn hoofdwerk op
vele paradoxale situaties in de filosofie, zo bijvoorbeeld de noodzaak voor Bergson
om zijn irrationele ervaringen rationeel te verwoorden. Sommige van deze paradoxen
zullen later misschien tot een oplossing komen, zoals vele oude antinomieën al
overwonnen zijn. Bij andere is dat niet zo waarschijnlijk. Zo bijvoorbeeld niet de
paradox van Russell waaruit volgt dat de verzameling van alle zinvolle systemen
niet zinvol is.
De tegenstelling tussen neo-positivisme en logisch-positivisme enerzijds en de
dialectiek anderzijds is weer een schijntegenstelling, die alleen maar een voortvloeisel
is van het feit dat men niet goed naar elkaar luistert. Het uitgangspunt van de eersten,
dat als iets een bepaalde eigenschap heeft, bijvoorbeeld bestaan, het onjuist is om
te stellen dat het die eigenschap niet heeft, sluit het dialectische uitgangspunt niet
uit. Dat luidt namelijk, dat als er iets is, er altijd iets anders is, dat wil zeggen iets
dat dat ding niet is. De samenwerking van beide opvattingen is noodzakelijk. Uit
bepaalde moeilijkheden waar Wittgenstein op stuitte, bijvoorbeeld de betekenis van
zijn eigen idee van een ‘atomic state of affairs’, een toestand waarvan men alleen
maar kan zeggen dat ze er wel of niet is, kan men alleen komen als men ze
dialectisch opvat. Maar ook de praktijk eist een samengaan. Dialectiek alleen zagen
we tot het stalinisme leiden, het logisch empirisme van Pareto vormde de grondslag
van het fascisme. Maar het feit dat er tegenstellingen op te lossen zijn en opgelost
moeten worden, verhindert niet dat er onherroepelijke paradoxen zijn en moeten
zijn. Dit noodzaakt ons tot nadere bezinning op de paradox. Een paradox kan alleen
maar tot werkelijke moeilijkheden voeren indien het juist is dat iets niet gelijktijdig
kan bestaan en niet bestaan. In de normale dagelijkse en wetenschappelijke arbeid
moeten wij van de juistheid van deze stelling uitgaan. Het is echter een algemene
wet die evenmin als welke algemene wet ook wetenschappe-
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lijk absoluut kan worden bewezen. Feitelijk hebben wij hier zelfs te doen met een
axioma van de logica.
Het feit dat het denken uiteindelijk tot tegenspraken leidt en het denken nooit
anders kan zijn dan een denken dat uitgaat van en bepaald wordt door de
werkelijkheid kan ons zo tot de conclusie leiden dat deze stelling niet in haar
9
absoluutheid waar is en dat dus de werkelijkheid paradoxaal is .
Ook buiten de filosofie zelf vinden wij aanwijzingen voor die paradoxaliteit van de
werkelijkheid. Te vaak zien we in de politiek en het verdere dagelijkse leven twee
lijnrecht tegengestelde standpunten, voor of tegen abortus of euthanasie, ‘Ieder een
auto’ en ‘rotopmetjerototo’ en noem maar op, op even goede gronden en met even
veel logica verdedigen. Het is ook bekend dat Marx in zijn commentaar op Hegels
rechtsfilosofie geen oplossing wist voor de problemen van drukpers en
godsdienstvrijheid. Enerzijds volgden uit zijn eigen op de praktijk stoelende theorie
daartegen zekere bezwaren, anderzijds was er tegen de opvatting van Hegel geen
enkel argument aan te voeren. Waaruit zou kunnen volgen dat in ieder geval een
deel van de meest fundamentele mensenrechten paradoxaal van aard zijn.
Natuurlijk moet men zich in al deze gevallen afvragen of de werkelijkheid
paradoxaal is, of dat wij hier te maken hebben met een defect van de taal, of dat
de gevallen verschillend van aard zijn. Het is onjuist om wat dat betreft bij voorbaat
een standpunt in te nemen. Al dit soort uitspraken over de werkelijkheid en voorzover
mogelijk de werkelijkheid zelf zullen bestudeerd moeten worden.

9

De boeddhistische filosofie heeft altijd op dat standpunt gestaan, cf. R. Marti, The Central
philosophy of Buddhism, p. 38 ss...
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Theaterwetenschap
Een terreinverkenning
Carlos Tindemans
Overal ter wereld wordt dagelijks gepraat en geschreven over theater. Vanuit de
meest verschillende standpunten. Esthetisch-onthecht, rationeel-utilitair,
neutraal-informatief, bedwelmd-partijdig. Een oordeel wordt meestal kortgeknipt tot
een opinie. En een opinie hangt zich op aan details. Zo komen we enorm veel aan
de weet over de ideologische vormcode van een regisseur, over de evocatieve
vermogens van een decorontwerper, over de indringende probleemkracht van een
dramatisch auteur. Telkens weer wordt een globaal oordeel over een
theateropvoering gevormd uit fragmenten en aspecten van een geheel. Telkens
weer wordt alle aandacht geconcentreerd op wat toch maar de middelen van het
theater zijn. Van het partiële belang van een structuurschakel wordt op irrationele
wijze overgewipt naar de totaliteit. Het theater wordt blijkbaar van zovele kanten uit
verschillend benaderd, dat je aan het eind echt niets meer overhoudt wat een
verbindend geheel en een overkoepelende waarde zou kunnen zijn. Het theater
glipt door de vingers. Het is een groot geheim gebleven. Dat is een eerste
vaststelling.
Sedert een aantal decennia heeft ook de wetenschap zich van het theater meester
gemaakt. In ons taalgebied is die academische aandacht voor het theater nog jong.
Dat heeft ongetwijfeld voordelen gehad. De vaklui hebben om zich heen kunnen
speuren welke methoden het elders goed hebben gedaan, waar wijzigingen
aangebracht dienen te worden en wat ten allen prijze moet worden vermeden. Of
de vooruitgang echt zo groot is? Weliswaar wordt hardnekkig verkondigd dat de
theatergeschiedenis, zich afzettend tegen de filologie en de literatuurwetenschap,
het zwaartepunt heeft verlegd van de logos naar de mimos, van woord naar spel
en gebaar. Niet het drama, de tekst, is basis en eindpunt van het theater, maar de
voorstelling, de uitbeelding en daarin is de dramatische tekst slechts één van de
talrijke elementen. Maar dit geloofspunt stoot nog altijd op nogal wat weerstand.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: te dikwijls wordt de verkenning van het
dramatische centrum alleen gewijzigd in een wat ingewikkelder, maar even naïef
bevestigen van oude standpunten. Dan wordt
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het drama wel als startpunt aanvaard, maar evenzeer als eindvlak geïmmuniseerd;
dan wordt de uitbeelding enkel in die mate onder ogen genomen, als ze al dan niet
in staat is gebleken de ongerepte dramatische begintoestand waarneembaar over
te brengen bij het publiek. M.a.w. de autonomie van het theater wordt uitsluitend
opgevat als een medium, als een voertuig van dramatische potentie. Het theater
verantwoordt zijn bestaan, als het erin slaagt het drama intact te handhaven. De
volkomen eigen geaardheid van het theater als fenomeen wordt met een gerust
geweten genegeerd. Dat is een tweede vaststelling.
Nu zijn er wel twee aspecten waarop de theaterwetenschap zich met enige
vertroostende hardnekkigheid heeft geconcentreerd. In de eerste plaats heeft ze
gepoogd de bestaansvoorwaarden van het theater als overdrachtsapparaat in kaart
te brengen. Met methoden, aan andere wetenschapsgebieden ontleend, tracht ze
een aantal elementen van het theater te beschrijven. Zo kunnen we nu allerhande
historische overzichten van de ontwikkeling van het decor, van het kostuum, van
de scenische ruimte, van de schouwburgarchitectuur, van het rekwisiet, van de
belichting raadplegen. Zo bestaan er geschiedenissen van de toneelspeelkunst en
van de regie. Dit soort arbeid kán inderdaad relevant zijn, indien althans vanuit deze
geïsoleerde bevindingen de stap werd gewaagd naar een ruimere betekenis. Al
deze overzichten zijn cultuurhistorisch ontroerend, maar ze vertellen zo ontstellend
weinig over de impulsen, de oorzaken, de motieven, of over de resultaten, de
consequenties, de reacties van en op deze deelelementen: motieven en effecten
die niet geïsoleerd in het landschap zouden staan, maar fundamenteel inzicht zouden
vrijmaken in het waarom, het wat en het hoe van het theater als existentieel
fenomeen.

Reconstructie
Deze laatste opdracht, de nogal riskante sprong van toevallig symptoom naar
fundamenteel teken, heeft de theaterwetenschappelijke reconstruktie op zich
genomen, en dat is dan het tweede aspect waarop de theaterwetenschap zich heeft
gericht. De geschiedenis ‘reconstruerend’, wil zij de ongestoorde continuïteit van
het theater bewijzen, maar dat leidt tot niets anders dan tot een hopeloze
zelfbevestiging. Het theater is nu eenmaal een transitorisch medium; het constitueert
zich in de tijd, in een beperkte en omschrijfbare tijd, en eens de voorstelling
afgelopen, is het ook uit met het theater. D.w.z. het is onherhaalbaar en blijft dus
niet als objectief gegeven ter beschikking liggen van de vorser. De moderne techniek
heeft ervoor gezorgd dat thans vele voorstellingen met klank en beeld worden
bewaard; maar wat niet op te tekenen valt, zijn de mentale dimensies en de functie
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van het publiek, die mede-scheppende factor van elke theateruitbeelding. Wil de
theaterwetenschap tot reconstructie overgaan, dan moet zij allereerst moeizaam
de bestaande materiële documenten zien te verzamelen. De positivistische obsessie
van voorgaande generaties heeft daar keurig voor gezorgd. Maar is de
theaterwetenschap ooit verder gekomen dan tot het inventariseren van die bergen
gegevens? Vaak krijg je de bevreemdende indruk dat de onderzoeker zich beperkt
tot het voorradige materiaal en er een volstrekte historische waarheid en werkelijkheid
uit zoekt te persen, in de toch wel ijdele overtuiging dat de som van de beschikbare
fragmenten ontegensprekelijk ook de essentie van het integrale gebeuren zal
uitmaken. Het fenomeen theater wordt blijkbaar gereduceerd tot zijn materiële resten.
Dat is onmogelijk. Als we echter tot de conclusie komen dat het theater in zijn
historische gestalte, in zijn volstrekte enigheid niet uit vergeelde paperassen,
tekeningen en schetsen opgediept kan worden, dan is dat geen aanleiding tot
resignatie. Al deze documenten blijven hun onaantastbare waarde bezitten. Er is
echter een ander overleg nodig, een andere orde van voorrang. De vigerende
theaterwetenschap is van oordeel dat ze zoveel mogelijk reële theateruitbeeldingen
tot op het bot moet ontleden om er de constituerende, relevante momenten en
tekenen van te catalogiseren, in het geloof dat dan aan het einde het fenomeen
theater vanzelf in volle helderheid bloot komt te liggen. Dat nu geloof ik bepaald
niet. Het enige resultaat van deze methode is de bevestiging van het grondmateriaal,
het inzicht dat het materiaal, beoordeeld naar wat het in zich heeft, deugdelijk is;
maar op welke wijze dit materiaal een al-dan-niet-vitaal moment in het geheel heeft
uitgemaakt, welke aspecten het vertegenwoordigt die een meer-waarde eerst
mogelijk hebben gemaakt, welke overkoepelende Gestalt op basis van welke
materiële gegevens is opgebouwd, dat moet aan deze methodiek van de
reconstructie noodzakelijk ontsnappen.

Systeem
Alleen een omgekeerde werkwijze kan uiteindelijk systematisch vruchtbaar zijn.
Elke theatervoorstelling heeft een strikt eigen bestaanswijze, maar past zich tegelijk
ook aan of zet zich af tegen een grondpatroon, een theatersysteem. De
theaterwetenschap moet in de eerste plaats op zoek gaan naar de aard van deze
systematische structuur; pas dan kunnen de bestaande documenten van afzonderlijke
uitbeeldingen dynamisch worden en uit hun specifieke gestalte die gegevens
vrijmaken die de typische structuur van déze voorstelling hebben uitgemaakt. Wat
nodig is, is een basismodel van het theatergebeuren. Op een tijd van verzamelen,
moet thans een tijd volgen van constructieve kennis. De tijd van de weetjes is voorbij,
die van het
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weten is aangebroken. Energie moet thans besteed worden aan de objectivering
van het theater, de meetbaarheid van het theatergebeuren.
Om dit programma tot een goed einde te brengen, moet de theaterwetenschap
gebruik maken van de bevindingen die andere wetenschappen reeds voor kunnen
leggen. Literatuurwetenschap, taalwetenschap, kunstwetenschap,
cultuurgeschiedenis, sociologie, economie, antropologie en psychologie hebben
ieder voor zich facetten aangeraakt die behoren tot het totale project van het theater.
Dit betekent niet dat deze deeloplossingen zonder meer zijn over te dragen op het
theater. Ieder van deze wetenschappen buigt zich immers over aspecten van het
theater vanuit haar op zichzelf gerichte bedoeling; de theaterwetenschap zal met
deze resultaten rekening moeten houden, maar ze ook een andere oriëntering
moeten geven, die zich enkel kan losmaken uit de essentie van het globale model.
In de theaterwetenschap gaat het in iedere fase van het onderzoek om het totale
complex, en niet om een partieel moment; als ze uitziet naar de analyseerbaarheid
van samenstellende elementen, dan altijd om ze organisch terug in te passen in het
centrale object. Het komt erop aan de resultaten van de esthetische en historische
wetenschappen te combineren met die van de communicatie- en
gedragswetenschappen. Het moet mogelijk worden het theater niet langer te bekijken
uitsluitend op zijn esthetische aspecten, maar tevens het af te tasten als een sociaal
fenomeen, als een communicatiefunctie, die sociaal-maatschappelijke inhouden
overdraagt door middel van een esthetische informatietechniek. De
theaterwetenschap mag het theater niet langer exclusief benaderen als een object
van een algemene kunsttheorie, maar moet het evenzeer zien als een object van
de maatschappijwetenschappen en de zich daarin ontwikkelende media- en
communicatieresearch.

Veranderlijke kenmerken
Ook de evolutie speelt in het basismodel van het theater een rol. Het onderzoek
moet bijgevolg trachten het eeuwige theater af te zonderen van het tijds- of actuele
theater. Dat is geen probleem van chronologie of continuïteit, maar een gevolg van
de ontwikkeling van de mens, en veel minder van het theater zelf. Het
theatergebeuren zal dus in twee grote interesse- en fenomeengebieden opgesplitst
kunnen worden: enerzijds de mutante, labiele kenmerken, anderzijds de blijvende,
stabiele elementen. Wat na verloop van tijd een labiel element blijkt te zijn, kan zich
echter in de actuele theateruitbeelding als stabiel en fundamenteel voordoen, en
omgekeerd. Andermaal zal de analyse een onderscheid naar aard en belang tussen
de fundamentele gegevens moeten aanbrengen; aangezien zich dit in iedere
geesteswetenschap wel voordoet, levert dit geen bijzondere problemen op, als maar
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voortdurend aan de samenhang van vluchtige en blijvende momenten wordt gedacht.
Pas wanneer een systematisch onderzoek op gang is gebracht, kan blijken wat
allemaal als veranderlijk kenmerk binnen dit systeem heeft gefungeerd. Ik stel me
voor dat een aantal van deze achtergrondsymptomen vrij evident is. Zo is de
maatschappelijke functie van het theater thans anders dan vroeger, en dat varieert,
zowel vroeger als nu, van land tot land; het theater is zijn exclusiviteit in belangrijke
mate kwijtgeraakt, een aspect dat te maken heeft met de tijdsculturele evenzeer als
met de sociale conjunctuur. Zo is de relatie tussen het literaire drama en de theatrale
opvoering erg onderhevig aan schommelingen; de discussie of een literair kunstwerk
met de hulp van het theater tot zijn perfectie wordt gebracht dan wel of een literair
kunstwerk als instrument gaat fungeren voor een theatrale autonomie, is niet met
een wijs woord te beslechten. Zo is ook de relatie van het theater tot de
sociaal-maatschappelijke werkelijkheid wel niet altijd dezelfde. Is het een
spiegelbeeld, is het een hol of een bol beeld? Is het een werkelijkheidsversmalling
en -concentratie, of -verheviging en -verruiming? Diverse antwoorden zijn gegeven,
diverse stijlen zijn erop gebaseerd, altijd is er een bepaalde intentie die van een
principieel antwoord afhankelijk zal zijn. Om het even of het theater wordt opgevat
als apologie van de maatschappij, als affirmatie van een wereldbeeld, als apotheose
van een beweging, als quasireligieuze mystificatie van een maatschappelijke
behoefte, als kritische analyse van een onbehaaglijke werkelijkheidsbeleving of als
destructieve neiging, een verwijzing naar een werkelijke maatschappelijkheid moet
aanwezig zijn. Zo zijn er nog vele andere raakpunten die een organische functie
van het theater vertegenwoordigen, maar waarvan het precieze gehalte afhankelijk
is van de tijdsgeest: is het theater een spel, of een cultusvorm, of een literaire
evocatie of een sociaal-maatschappelijke ontmoeting?

Triadische structuur
Hoe ongemeen belangrijk ook, deze wisselende kenmerken zijn slechts
begeleidingsverschijnselen; het centrum blijft in zichzelf permanent. Zij kunnen het
totale gehalte van het theater mede bepalen, maar ze zijn niet bij machte om het
systeem zelf ingrijpend te wijzigen. Waarom dat zo is en naar alle waarschijnlijkheid
ook altijd zo zal blijven, hangt samen met de gebeurstructuur van het theater.
Ik ga ervan uit dat het systeem een combinatie is van een intentie, een
demonstratie en een effect. Ieder van deze termen kan rustig ingewisseld worden
voor een andere, als die maar beter weet uit te drukken wat ermee bedoeld wordt
(waarmee ik tevens stel dat de zich vernieuwende theater-
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wetenschap in de eerste plaats al aan haar terminologie zal moeten werken). Wat
ik bedoel is ongeveer dit: elke theatervoorstelling draagt in zich een intentie, een
algemeen concept, dat zo nauwkeurig mogelijk gestalte krijgt in een serie mimische
en gestische tekens en tijd-ruimte-signalen, een demonstratie, die getoond wordt
aan een publiek en waarvan een effect wordt verwacht dat overeenstemt met het
in de demonstratie geïntegreerde intentieprincipe. Alleen in de analyse heeft het
zin deze drie fasen uit elkaar te halen; in de werkelijkheid van de theatervoorstelling
vormen zij een onmiddellijke drie-eenheid, conditioneren ze elkaar, zowel op ieder
moment van de voorstelling als in het globale resultaat. Deze triadische structuur
maakt het systeem van het theatergebeuren uit.

Intentie
In het intentieveld zijn twee instanties te onderscheiden: die van de uitvoerders en
die van de dinginstrumenten. Als uitvoerders fungeren regisseur en acteurs, maar
in de uitwerking van hun intentie wordt ook de toeschouwer reeds betrokken. De
regisseur tracht, vanuit zijn eigen persoonlijke en artistieke identiteit, zijn intentie
van de voorstelling aan de acteurs over te dragen. De acteur, met zìjn professionele
identiteit, meet zich een rol aan waarvan de structuur bepaald wordt zowel door zijn
persoonlijkheid als door zijn affiniteit tot de dramatische constructie en de concrete
verlangens van de regisseur. Van creërend subject evolueert hij tot gecreëerd object.
In principe herhaalt zich dit proces bij elke acteur die bij de opbouw van de
voorstelling is betrokken, maar uiteraard ook telkens anders, omdat ieder acteur
anders aangelegd is, een andere rolaffiniteit zal uitwerken en aan andere verlangens
van de regisseur zal beantwoorden. Dit proces heeft tevens twee dimensies: enerzijds
geeft de relatie van de acteurs onderling een bepaalde kleur en vorm aan iedere
individuele rolopbouw, anderzijds oefent de globale relatie van de acteurs tot de
intentie van de regisseur ook enige constructieve invloed uit op het eindprodukt.
Als dinginstrumenten staan twee elementen midden in de intentie: de dramatische
basistekst en het scenische dispositief. Van beide kan uiteraard op velerlei manieren
gebruik worden gemaakt. De tekst kan angstvallig gerespecteerd of alleen als een
marginaal element worden behandeld; en ieder van deze twee
gebruiksmogelijkheden kunnen nog vele schakeringen vertonen. Probeert de
regisseur, al dan niet in overleg met de acteurs, de dramatische tekst zo integer
mogelijk in scène te brengen, dan houdt dit al meteen een bepaalde intentie in;
wenst hij anderzijds van de grondtekst af te wijken, dan doet dat bijgevolg geen
afbreuk aan het feit dat er altijd een intentie aanwezig is. Het scenische dispositief
op zijn beurt kan volmaakt
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dienend of contrapuntisch worden opgezet; de aanvankelijke of definitieve uitwerking
zal altijd beantwoorden aan een of andere intentie.
Executanten en dinginstrumenten zullen coöperatief in een zelfde patroon worden
ingepast en daaruit ontstaan drie observeerbare (bijgevolg objectieve) concentraties:
de reëel-concrete rolstructuur, de collectieve, geïntendeerde constructiestructuur
en de illusoire structuur als geïntendeerd effect. Andermaal maken deze drie
structuuraspecten slechts één enkele Gestalt uit. Het feit dat ze waarneembaar en
objectiveerbaar zijn, maakt dat de kritiek doorgaans uitsluitend aandacht heeft voor
deze aspecten; ze vormen ook de meest concrete en analyseerbare documenten.
Reëel, in het theatergebeuren, maken ze een ondeelbare eenheid uit. Systematisch
in de theaterwetenschap, moeten ze echter van elkaar onderscheiden worden,
afzonderlijk analyseerbaar worden gemaakt.
Aangezien het demonstratieveld het grootste aantal objectieve beeld-signalen
bevat, wordt dit structuuronderdeel het gemakkelijkst aan analyse onderworpen.
Dat is niet helemaal terecht maar wel begrijpelijk, en bovendien nuttig indien althans
de inspanning erop gericht wordt de continuïteit van intentie en demonstratie aan
te tonen. Dit demonstratieveld kan opgedeeld worden in een viertal structuurfasen:
de communicatieve fase, de autonome fase, de technische fase en de ruimtelijke
fase. Ik kan alleen maar herhalen dat deze indeling kunstmatig is en dat deze vier
functies op ieder ogenblik simultaan werken.
In grove trekken kun je stellen dat in de communicatieve structuurfase de relatie
tussen acteurs en publiek wordt uitgedrukt; dat beperkt zich echter niet tot een
bedoeling, maar bepaalt de beeldvorming, de uitdrukking, de mentale voor- en
achtergrond, de ideologische lading, de vaktechnische dosering en de stilistische
herkenbaarheid. Onder de autonome fase wil ik het geheel van de demonstratie-‘taal’
laten ressorteren, het verbindende geheel van het verhaal, de handelingen, de
choreografische beweging, de tekst en het verbale taaiinstrument; voor de perceptie
van de toeschouwer wordt dit onderdeel doorgaans te belangrijk geacht: in
werkelijkheid is de plaatsvervangende of de verwijzende waarde essentiëler. Hier
hebben we wezenlijk te maken met de oppervlaktestructuur van de uitbeelding, die
signalen geeft waardoor de dieptestructuur achterhaald kan worden; de optekening,
de meting van het theatergebeuren vereist hier een grote zorgvuldigheid: vele
analyses dringen immers niet verder door dan tot die oppervlaktelaag, terwijl na de
geslaagde observatie van deze signalen alles nog te doen blijft inzake het ‘begrijpen’
van intentie en effect. De technische structuur bestaat uiteraard uit alles wat met
licht, geluid, kostuum en dergelijke gebeurt; ze is fenomenologisch gemakkelijk te
beschrijven, maar moet vanzelfsprekend in de overige structuren geschoven worden,
omdat ze

Streven. Jaargang 25

374
alleen in combinatie daarmee zowel haar eigen geaardheid en functie als haar
potentieel effect kan vrijgeven. De ruimtelijke fase beperkt zich niet, zoals doorgaans
wordt gedacht, tot de scenische ruimte en haar aankleding, maar sluit evenzeer de
conditionering van de toeschouwer door middel van de schouwburgruimte in. Tussen
beide spatiale voorwaarden ontstaat noodzakelijk een relatie die overkoepelend
zowel de uitwerking van de intentie als de omvang van het effect mee bepaalt. En
tenslotte werken deze vier deelstructuren op elkaar in, zodat een nieuwe relatie
ontstaat die het culminatiekarakter van het complexe beeld-veld uitmaakt. Deze
eindstructuur bergt in zich nog vele geheimen.

Effect
Het effectveld wordt doorgaans bij de toeschouwer gelegd. Dat is niet juist, aangezien
aan de demonstratie reeds een aantal samenwerkende effectelementen voorafgaan.
Zo is er wel geen enkel dramatisch auteur die zijn werk componeert zonder daarbij
de medecreativiteit van zijn publiek te betrekken. Zo ontwerpt de regisseur zijn
intentie zodanig dat ze inderdaad een effect sorteert dat beantwoordt aan zijn
originele opvatting. Zo bewerkt de interrelatie tussen acteurs en publiek een dynamiek
die van voorstelling tot voorstelling wijzigingen kan opleveren voor de
demonstratiestructuur; zelfs als de oorspronkelijke intentie van de rolstructuur
dezelfde blijft, toch brengt de acteur immers uitdrukkingsnuances aan die het
grondconcept ongeschonden bij de toeschouwer kunnen doen aankomen.
Anderzijds is het precieze mechanisme van de rol en functie van de toeschouwer
tot nog toe te weinig onderzocht. Ofwel wordt de predispositie van de individuele
toeschouwer als een vast gegeven vooropgesteld, ofwel wordt de anonieme
massaliteit van een compact publiekscontingent als onveranderlijk beschouwd. In
werkelijkheid zal de psychologische aanleg van een willekeurig of gestructureerd
publiek wel sterk variëren. Aandacht moet besteed blijven aan individuele
psychologische reactieprocessen en tegelijk moeten de waarnemingen van de
sociale psychologie toegepast worden op het theaterfenomeen, zodat
typeclassificaties mogelijk worden. Verwachtings-, belevings-, verwerkings- en
reactiepatronen moeten typologisch bestudeerd worden. En daarbij moet dan
bovendien rekening worden gehouden met het feit dat ze ook nog altijd doorkruist
worden door verschillende modi van sociaal-maatschappelijke opstelling.
De sociologie van het theater, sedert een aantal jaren een echt toch niet
verwaarloosde discipline, concentreert zich naar mijn smaak te sterk op een
sociologische verkenning van de bezoeker. De wijze waarop het brede publiek al
dan niet deelneemt aan het theater is uiteraard erg belangrijk; de
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zowel economische als artistieke consequenties van deze analyse beïnvloeden het
repertoire, het abonnementensysteem, de publiciteit, de kritiek, de stijl en zelfs de
dramaturgische code van de auteur. Geen van deze elementen is onbelangrijk;
maar nu moet ook een sociologie van de toeschouwer, de onmiddellijke participant
van een voorstelling, op gang worden gebracht. De bezoeker brengt immers zijn
sociaal-maatschappelijke individualiteit mee in de voorstelling; deze bepaalt zijn
verwerkingsmechanisme, en dit bepaalt mede de voorstelling en bijgevolg haar
effect. Het ontwikkelingspeil, de graad van interesse, de al dan niet gemanipuleerde
of manipuleerbare opinie, de sociale positie, de vertrouwdheid met de code van het
theater, de verwachtingsintensiteit bewerken samen een bepaalde intentionaliteit
bij de toeschouwer en het uiteindelijke effect, individueel of groepstypisch, zal
daarvan afhankelijk zijn. De manier waarop het publiek een voorstelling verwerkt,
wordt momenteel te veel beoordeeld vanuit een gedroomde relatie; diepgaand
onderzoek kan vele frustraties zowel ophelderen als opheffen. De tijd is rijp, geloof
ik, om van postulaten en ideologische wensdromen af te stappen en de complexe
lijn die loopt van maatschappijbeeld naar theaterteken zorgvuldig en methodisch te
gaan aftasten. Nu vang je veel verwarrende beweringen op over participatie, over
identificatie en distantiëring; deze clichés zijn niet noodzakelijk foutief, maar ze
moeten wel gefundeerd en aangetoond worden. Al was het maar omdat ze een
essentieel structuurelement uitmaken van de totaliteit van het theater.
Het theater blijft - dat zal na het voorgaande wel duidelijk zijn geworden - een hoogst
geheimzinnige en onbekende gebeurtenis. Vele beschouwingen baseren zich
uitsluitend op partiële gegevens of onbelangrijke begeleidingsverschijnselen. De
principiële benadering die ik hier heb willen introduceren, lost bepaald geen enkel
probleem op. Ze wil niet meer zijn dan een terreinverkenning. Het komt mij voor dat
een duidelijke objectsbepaling dringend geboden is en dat, daarbij aansluitend, de
behoefte aan een zorgvuldige onderzoeksmethode dient geformuleerd. Mijn
onderzoeksschema heeft niet de pretentie dat het definitieve waarde bezit. Het wordt
echter nodig de irrationele benadering van het complexe theaterverschijnsel definitief
op te geven en te vervangen door zakelijke, gedesinteresseerde, nuchtere criteria.
Als we ertoe komen het fenomeen te objectiveren en een methodiek te ontwerpen
die dat geobjectiveerde object systematisch weet te analyseren, dan krijgt ten eerste
het theater eindelijk een theoretische fundering en wordt ten tweede een instrument
ontwikkeld dat in staat geacht mag worden om het theater te controleren op zijn
effectiviteit.
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*

R.M. Rilke en de Vlaamse letteren
Leo Simoens

De titel van dit artikel moge niet verkeerd geïnterpreteerd worden, want het ligt
geenszins in mijn bedoeling de invloed na te gaan die R.M. Rilke op onze
letterkundigen heeft uitgeoefend. Deze invloed ís er! Ik denk aan De Belder, De
Vree, M. Matthijs - ja, ook hij! - M. Roelants, M. Coole, F. Van Vlierden, W. Ruyslinck,
A. van Wilderode, A. Demedts, P.G. Buckinx, B. de Corte, M. Gilliams - wordt deze
er gaarne aan herinnerd? - B. Peleman, P. Snoeck, J. Vercammen, J. Stervelynck:
ik noem hun namen kriskras door elkaar, vergeet er zéker nog meer en verzweeg
1
bewust de Noordnederlanders. Het terrein ligt braak... . Ik wil er alleen even op
wijzen, dat het niet altijd opgaat van invloed te spreken, wanneer een dichter nu
eenmaal debuteerde toen Rilke pas gestorven was of wanneer hij het (eeuwige)
thema van de eenzaamheid of van de dood bezingt. Of zelfs niet, wanneer hij een
Rilke-motto aan een bundel geeft.
Ik wil enkel nagaan, hoe R.M. Rilke zelf tegenover onze letterkunde heeft gestaan.
Op het eerste gezicht was dat: enthousiast en begrijpend. Schrijft hij niet aan Pol
de Mont: ‘Lange ehe mein lieber Freund und Nachbar Heinrich Vogeler mir Ihren
Namen mit viel Verehrung nannte, kannte und verehrte ich Sie’? En: ‘... ich habe in
Gorter's Buche Mei vieles verstanden, mit der ganzen Tiefe durch die Worte durch
ergriffen...’? Maar aan Augusta de Wit noemt hij het al verontschuldigend ‘eine
vorübergehende Berührung’ en wil hij geen ‘Holländisch’ leren omdat hij al drie talen
moet lezen. Voor Gezelle laait zijn gemoed weer op, hij wil zelfs een poging wagen
Bezoek aan het graf te vertalen, doch vindt tenslotte dat ‘die Sprachen einander zu
nahe stehen’.
Als je dat allemaal leest, krijg je het op den duur op de zenuwen: ‘Toe man, doe
dan toch eens (eindelijk) een érnstige poging’. Dat moet Anton Kip-

*
1

Een hoofdstuk uit een boek in voorbereiding, R.M. Rilke en de Lage Landen.
Ik verwijs hier naar een schuchtere poging van Johan Sonneville, Die flämische Dichtung und
Rilke. In: Rilke und Flandern, (diss.). Univ. Heidelberg, 1962/3, pp. 49-71. Na een ‘Einleitung’,
belicht hij J.L. de Belder, Jan Vercammen, die Generation von '30 und andere Dichter, Maurice
Gilliams.
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penberg, hij die van de Vlamingen zoveel verwachtte, misschien ook aangevoeld
hebben en liever dan op het aarzelen, danken, verontschuldigen of zwijgen van
Rilke te blijven wachten, zette hij zichzelf aan het vertalen of liet hij het door anderen
doen. In afwezigheid van haar echtgenoot zal Katharina Kippenberg Rilke
verschillende van de vertalingen sturen of het verschijnen ervan aankondigen.
Het begint op 2 oktober 1916, toen zij hem een lijstje najaarsuitgaven voorlegde,
met Belgische Baudenkmäler van ‘ein begabter Kunstwissenschaftler: Lüthgen’.
Waarschijnlijk had Rilke daar zelf om gevraagd, want zij voegt eraan toe: ‘Die
2
Belgischen Baudenkmäler (fertig); Sie bekommen sie’ . Op ‘der nebelige Busztag
des Jahres 1915’ (Leipzig, 17 november) had zij hem nogal geheimzinnig
aangekondigd: ‘... erscheint auch noch ein aus Flämischen übersetztes Buch meines
3
Mannes, - oder darf ichs nicht verraten’ , dat Ernest Staas van A. Bergmann zou
blijken te zijn. Want op 15 februari 1916 schrijft Rilke aan zijn uitgever - niet eens
aan Katharina! -: ‘Wissen Sie wann? Gestern, lieber Freund, öffnete ich Ihren guten
Brief vom 7.12, nahm das grosze Buch Gezelles (zie: Leo Simoens, R.M. Rilke en
Guido Gezelle, in Gezellekroniek II, 1964, pp. 73-80) und den “Advokat Staas”
4
dankbar in Besitz’ .
Op 5 april van hetzelfde jaar schrijft Katharina Kippenberg enthousiast naar Wenen,
waar Rilke toen zijn Militärzeit tevergeefs trachtte te verwerken: ‘Von den Flamen
erwarten wir viel. Schröders Gezelle ist fertig (d.h. ein Band Gedichte vorerst). Alberti
5
übersetzt einen andern Flamen...’, die niemand minder dan Conscience was .
Op 24 februari 1917 een bedankbriefje van Rilke, waarin o.m.: ‘Vorgestern kam
von Dr. Kippenberg der neue Stijn Streuvels: der gütige Geber und wohlvermögende
6
Übersetzer wird wohl schon wieder fort sein , sonst bitte ich sehr, zu grüszen und
7
zu danken’ .
Op 28 mei 1917 een vraag aan Rilke: ‘Haben Sie Lanzelot und Sanderin in der
Flämischen Serie gelesen? Es ist eine hinreiszend schöne Stelle darin.

2
3
4

5
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7

Eugen Lüthgen, Belgische Baudenkmäler, Insel-Verlag, Leipzig, 1915. In: R.M. Rilke und
Katharina Kippenberg, Briefwechsel, Insel-Verlag, 1953, p. 139 en 645.
Briefwechsel, p. 154.
Anton Bergmann, Advokat Ernst Staas. Skizzen und Bilder. Aus dem Flämischen übertragen
und mit Nachwort versehen von Anton Kippenberg, Leipzig, im Insel-Verlag, 1916. In: R.M.
Rilke, Briefe on seinen Verleger, Insel-Verlag, 1949, p. 300 en 543.
G. Gezelle, Gedichte. Aus dem Flämischen übertragen von Rudolf Alexander Schröder,
Insel-Bücherei, 1916. Hendrik Conscience, Der Rekrut. Uebertragen von Herbert Alberti, Insel
Bücherei, 1917. Cfr. Briefwechsel, pp. 165-6.
A. Kippenberg was een week met vakantie in Leipzig geweest.
Stijn Streuvels, Der Arbeiter. Eine Erzählung. Aus dem Flamischen übertragen von Anton
Kippenberg, Insel-Bücherei, 1917. Briefwechsel, p. 207 en 654.
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Auch Teirlinck (Johann Doxa) find ich sehr bemerkenswert...’ . Op 5 september,
hetzelfde jaar, een met potlood geschreven, nerveus briefje aan Rilke op het Gut
Böckel (bij Bieren), waar hij van 25 juli tot 4 oktober verbleef: ‘.... Ist Ihnen, ich wollte
immer schon fragen, die Flämische Serie irgendwie nahe gekommen? Johann Doxa
9
von Teirlinck oder Ruisbroeck?....’ .
En nóg meer vertalingen! Op 16 februari 1918 kondigt Katharina Kappenberg
hem (zonder adres) nieuwe Insel-publikaties aan, o.a. ‘Flämische Novellen im
Februar;.... Ruisbroeck Die Zierden der geistlichen Hochzeit, was unerhört langsam
sich hingezögert hat, auch wohl im März;.... Verwey Gedichte auch um die Zeit,
10
usw.’ .
Heeft Rilke al die vertalingen ontvangen? Precies is het niet uit te maken en ze
zijn (waarschijnlijk) niet meer bewaard gebleven. En heeft hij ze wél gekregen, hoe
vond hij ze? Geen woord, tenzij af en toe een bedankje. Iets meer zal hij uitweiden
over Felix Timmermans. Uit Val-Mont sur Territet (Vaud), waar hij ongeveer zes
maand verbleef, schrijft hij op 1 januari 1924 aan zijn uitgever: ‘... Es war am
Weinachten diesmal wirklich kein Ende mit schönen Büchern, die von Ihnen her
eintrafen, drei vor allem haben mir grosze Freude gemacht und wurden zum
unmittelbaren Zubehör der Weihnachtsfeier. Ihr so liebevoll übertragener
11
Timmermans (den ich noch in der Weihnachtsnacht las)....’ . Maar wat vond hij
ervan?
Van 25 tot 28 maart 1924 bezochten de Kippenbergs de dichter in Muzot. Spraken
zij toen over Timmermans? Wellicht! Want op 12 mei schrijft Rilke aan Anton: ‘Und
nun haben Sie sogar, im feinsten Gehör und Gedächtnis, daran gedacht, mir den
12
abwesenden Pallieter zu ersetzen... .

8
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Lanzelot und Sanderin. Altflämisches Schauspiel, Insel-Bücherei, 1917. H. Teirlinck, Johan
Doxa. Skizzen aus dem Leben eines Brabanter Gotikers, Insel-Bücherei, 1917. Briefwechsel,
p. 247 en 657.
Curs. van mij. Jan van Ruisbroeck, Das Buch von den zwölf Beghinen, Insel-Bücherei.
Briefwechsel, p. 247 en 658.
Flämisches Novellenbuch. Gesammelt und übertragen von Friedrich Markus Huebner,
Insel-Verlag, 1918; Jan van Ruisbroeck, Die Zierden der geistlichen Hochzeit. Uebertragen
von F.M. Huebner, 500 numerierte Exemplare auf van Gelder-Büttenpapier, Insel-Verlag,
1919; A. Verwey, Gedichte. Uebertragen von Paul Cronheim. Gedruckt als Kriegsdruck der
Cranach-Presse in Weimar, Insel-Verlag, 1917. Briefwechsel, p. 262 en 660.
Felix Timmermans, Das Triptychon von den Heiligen Drei Königen. Uebertragen von Anton
Kippenberg, Insel-Verlag, 1923. De twee andere boeken waren: Chodowiecki, Die Reise nach
Danzig, Insel-Verlag, 1923, dat Rilke ‘köstlich’ vindt en het Behrische Annetten-Buch, in 1923
door de Insel-Verlag uitgegeven, als Familien Ausgabe der von Behrisch geschriebenen
Liedersammlung der Leipziger Studenten Goethe. In:Briefwechsel, p. 442 en 547.
Briefwechsel, p. 451. Pallieter was in 1921 in het Insel-Verlag verschenen en had in Duitsland
een vloedgolf van enthousiasme veroorzaakt. Zie J. Mertens, Prof. Anton Kippenberg, mentor
van de Vlaamse letterkunde in het Duitse taalgebied, in Streven, okt. 1954, pp. 52-56.
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Was het boek hem al toegestuurd geweest en had hij het, meegesleept,
doorgegeven, zodat hij nu een ander exemplaar wilde hebben? Had hij de andere
Timmermansboeken ook ontvangen en gelezen? Altijd vragen bij Rilke! Er is zoveel
van hem, ook dit, verloren gegaan of bij ‘onbekenden’ terechtgekomen!
Misschien is het hier de plaats even te wijzen op wat Timmermans zelf over Rilke
dacht. ‘Mijn vader had in ieder geval een grote bewondering voor de dichter, van
wie hij bijna alles bezat en wiens dichterlijk proza of verzen hij dikwijls herlas’, schreef
mij Lia Timmermans op 7.10.1967. L. Vercammen c. ss. r. (brief van 16.8.1967)
meent dat Timmermans Rilke slechts één keer vernoemt: in Volk, december 1940,
pp. 68-69. In de loop van 1939 verbleef Timmermans op het buitengoed ‘Minneke
Poes’ te Grobbendonk. Daar hield hij een literair dagboek bij, dat verscheen in
1942/3, maar waarvan enkele fragmenten vooraf gepubliceerd werden in Volk, onder
de titel Minnekepoes - dagboek van een vakantie. Het merkwaardige is echter, altijd
volgens Vercammen, dat de volgende passage niet meer in het boekje werd
opgenomen, waarschijnlijk omdat ze ietwat te persoonlijk klonk:
‘Hier vloeien de gedichten klaarder in de ziel. Ik heb enige boeken meegebracht
die het beste in dit landschap passen. Niet om ze nog eens door te lezen, slechts
om er nu en dan een kruimel van in den mond te nemen; die smelt als honing naar
het hart. Het zijn onder andere: Het Hooglied van Salomo; de drie gevoelerige
parabelen van Karel van de Woestijne; Le vigneron dans sa vigne van Jules Renard;
het Stundenbuch van Rilke (curs. L.S.); de Hof der liefde van Gevaert; wat van
Anton Coolen; Zomerzondag van Streuvels en een eigen gemaakt bloemlezingske
van Guido Gezelle; den Thomas a Kempis; Reynaert; de Manier van lang te leven;
en nog andere schone dingen. Alleen werk dat een mens nader tot de bomen brengt,
dichter tot den geest van de eenvoudige mensen die in deze stilte wonen, en meer
in de innigheid der uren, die den smaak van rijpe vruchten hebben, zowel in de witte
morgenden als in het luiden van de avondklok. Al die boeken te samen vormen één
groot getijdenboek in verschillende kapittelen.... De dichters zijn naar de kuise kracht
der natuur opgeklommen. En de natuur is dankbaar voor de dichters. Zij legt elk
schoon uur als een bloem tussen de bladzijden van hunne schone boeken. Men
dankt God om de bomen en de dichters. Een boom is zo interessant als een mens’.
Niemand, bij wie ik inlichtingen inwon, is er echter zeker van, of Timmermans
persoonlijke relaties met Rilke heeft gehad. Niets is op het Rilke-Archiv bewaard
gebleven.
Tenslotte is er nog Charles de Coster, die door de Leipziger Insel-uitgever,

Streven. Jaargang 25

380
mijns inziens terecht, tot de Vlaamse schrijvers werd gerekend. De over deze auteur
gevoerde correspondentie tussen Rilke en de Kippenbergs is vrij uitvoerig en in
deze zin interessant, dat Rilke (eindelijk) een oordeel velt waaruit dan blijkt, hoe
weinig de Vlaamse De Coster hem lag.
Het begint op 15 december 1916, als Katharina Kippenberg hem andermaal een
lijstje nieuwe Insel-uitgaven, waaronder De Coster, Flamische Mären, aankondigt
13
en hem vraagt, of hij ze wil ontvangen . Rilke moet er niet eens op gereageerd
hebben, want op 28 november schrijft Katharina hem een tikje verwijtend naar
München: ‘Es hat mir gefehlt, dasz ich nichts, gar nichts über die Produktion des
Insel in der letzten Zeit von Ihnen hörte’. Bovendien had zij hem inmiddels ook nog
14
De Costers Hochzeitsreise toegestuurd . Dertien dagen later (11.12.1916) antwoordt
Rilke geïrriteerd: ‘Die Hochzeitsreise de Costers war übrigens nicht unter der letzten
15
Inselsendung (ich erwähns unbescheiden, da Sie sie anführen)’ , waarop de goede
Katharina, wellicht haar vergissing inziende, onmiddellijk (12.12. 1916)
16
verontschuldigend antwoordt: ‘Ein schnelles Lebewohl, Die Hochzeitreise kommt’ .
Op 28 december reageert Rilke - eindelijk zouden wij willen zeggen - op zijn
verehrte Freundin als volgt: ‘.... aber nicht so sehr dies Ihnen zu schreiben ist mir
dringend, sondern wieviel Bewunderung ich für die ersten Kapitel der Hochzeitreise
habe, die ich heute Morgen, im Begriff aus dem Haus, zum Zahnarzt zu gehen, las,
stehend, staunend und konnte nicht aufhören. Ah, wenn das ganze Buch so ist,
17
dann mach ich mich ehestens über de Coster und fange auch den Uilenspiegel
wieder an, den ich - merkwürdiger Weise - zweimal fortgelegt habe. Ist denn wirklich
das Buch von der Hochzeitsreise im Ganzen so schön? Eh Sie mir antworten, werd
ich meine Meinung darüber haben, denn es müszte seltsam zugehen, wenn ichs
18
nicht heute und morgen fertiglese’ .
Benieuwd vraagt Katharina hem op 10 januari 1917: ‘... Und die Hochzeitreise
haben Sie inzwischen ganz kennengelernt. Mir ging es genau wie Ihnen - ich war
enthusiasmiert, enthusiasmiert. Dann kam das Ende und die Gräfin und die Mutter
und alles Rohe, liederlich Gemachte und ich zürnte de Coster bitter. Nun fühle ich
wieder anders, finde amüsant und

13
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15
16
17
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Briefwechsel, p. 175.
Curs. van mij. Charles de Coster, Die Hochzeitsreise. Ein Buch von Krieg und Liebe.
Uebertragen von Albert Wesselski, Insel-Verlag (Bibliothek der Romane), 1916. Briefwechsel,
p. 187 en 653.
Ibid., p. 191.
Ibid., p. 196.
Charles de Coster, Uilenspiegel und Lamme Goedzak. Ein fröhliches Buch trotz Tod und
Träne. Uebertragen von Albert Wesselski, Insel-Verlag, 1912. Wanneer had Rilke Uilenspiegel
ontvangen?
Briefwechsel, p. 199.
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lehrreich, den ungeformten Teich zu sehen, die Fäden der Stickerei, die er ungeduldig
aus der Hand gelegt, ehe sie fertig anfangt. Ist nicht - im guten Teil noch - die
Geschichte mit dem Geldstück, das Warten der beiden, herrlich? Und wie
vorgenommen und modern, flüchtig an Rilke erinnernd, die Art den Hund zu
19
sehen.... .
Weer geen antwoord van Rilke, zodat zij op 4 februari aandringt: ‘Ist Ihnen so
gegangen mit der Hochzeitsreise wie mir und auch änhlich mit Pulver? Ach eine
20
Antwort - niemals eine Antwort von irgendwoher’ .
Is dat antwoord, het waarschijnlijk zoals altijd verontschuldigend antwoord, na
maanden dan toch gekomen? Op 16 januari 1918 schrijft zij hem: ‘Es freut mich
übrigens herzlich, dasz Sie sich darum kümmern, denn ich habe nie etwas über die
“Flämische Serie”, über die “Briefe an Elisa”,.... und manches andere von Ihnen
21
gehört....’ . Klinkt Rilkes antwoord op 23 januari niet wat té koel? ‘Die Briefe an
Elisa hat ich mir in Berlin gekauft und kann sie nicht zu denjenigen Episteln rechnen,
aus denen eine Erweiterung, ein Gewinn an innerem Liebesgebiet, nachweisbar
wäre. Sie haben mir die an de Coster schon oft gemachte Erfahrung wiederholt, die
Frische des Einsatzes, die im Spiel nicht eigentlich vorhält, - immer wieder ists die
22
an der “Hochzeitsreise” durchgemachte Enttäuschung’ .
Ik ken alleen Kippenbergs wijselijk zwijgen op de laatste zin, die toch in flagrante
tegenspraak is met wat hij vroeger over hetzelfde boek (althans over de eerste
hoofdstukken ervan) enthousiast had geschreven (zie brief 28.12.1916)! Ik twijfel
er sterk aan, of Rilke het boek ooit heeft opengeslagen, laat staan ‘stehend, staunend’
de eerste hoofdstukken had verslonden, ‘konnte nicht aufhören’! 's Anderendaags
(24.1.1919) is hij al een andere mening toegedaan - alleen maar uit beleefdheid?
Ik neem de brief aan Anton Kippenberg in zijn geheel over:

München, Hotel Continental, am 24. Januar 1918.
Lieber Freund,
sind Sie wieder im Land? Ich wiederhole in der Adresse dieses Briefes
23
genau die Angabe des Absenders jener kleinen Sendung , die mir so
schön
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Ibid, p. 205.
Briefwechsel, p. 215, curs. van mij. Terloops vermeld ik nog even een bedankje (het zoveelste)
van Rilke aan zijn uitgever (13.4.17) voor de ontvangst van Vermeylens Der Ewige Jude.
Briefwechsel, p. 262 en 660, curs. van mij. Charles de Coster, Briefe aan Elisa. Aus den
Französischen übertragen von G. Goyert, Insel-Verlag, 1917.
Briefwechsel, p. 269, curs. van mij.
Charles de Coster, Die Ziegeuner. Uebertragen und zum Druck gegeben von Anton
Kippenberg, 1917 (gedrukt in Gent op 100 exemplaren).
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überraschend und erfreulich war. Gestern noch hatte ich Ihrer Frau
geschrieben, dasz die Linie meiner Teilnehmung an de Coster jedesmal
an derselben Stelle einen gewissen Knick der Enttäuschung erfährt, nun,
ich musz mich zurücknehmen: denn dieses kleine von Ihnen
vorgefundene, eingeformte und glücklich wieder gegebene Buch hat
meine ganz ungebrochene Freude.
Dieser dreimalige Durchschnitt durch denselben Gegenstand, wie durch
Stengel, Stempel und Fruchtknoten einer Blume, erwiest die leichteste
und sicherste Hand und das rein zuschauende Auge eines Meisters. Wo
der Knick einsetzen könnte (bei dem Wiederverschwenden der
Zigeunerin), da ist auch schon das Ende da, und man sitzt voller Erlebnis
bei dem sanft geschlossenen Büchlein. Dem Sie übrigens, nicht zuletzt
durch Ihr Nachwort, die ganz und gar vollkommene Existenz gegeben
haben.
Wenn ich Ihnen nun ganz besonders freudig danke, dasz Sie mich unter
die Besitzer dieses schön gefeierten Fundes auserwählt haben, so kommt
(Ihnen gestehe ichs) die leichte Rührung dazu, die mich jedesmal streift,
wo mein gelegentlich nachwachsendes - sozusagen noch lichtgrünes Eigentum einen Zuschusz erfährt.
24
Herzlich zugetan, Ihr Rilke .
Ik durf op deze brief geen commentaar te geven, maar het is op zijn zachtst uitgedrukt
toch zonderling, dat ook van De Coster geen enkel boek bij Rilke bewaard is
25
gebleven, meer: geen enkel boek van een Vlaamse auteur .
Als aanhangsel te beschouwen, want hiermee begeven we ons buiten de Vlaamse
en Nederlandse letterkunde, is Rilkes verwijzing naar Georges Rodenbach in verband
met Rodin (in zijn opstel Auguste Rodin, Erster Teil, 1902; Sämtliche Werke V, p.
147): ‘An dieser Stelle offenbart sich schon Rodins tiefe Übereinstimmung mit der
Natur, von der der Dichter Georges Rodenbach, der ihn geradezu eine Naturkraft
nennt, so schöne

24
25

Briefwechsel, p. 520-1.
Volledigheidshalve nog dit. Rilke schrijft in een begeleidende brief aan Georg Reinhart (Schlosz
Berg am Ichel, Kanton Zürich, am vorletzten Tage des Jahres 1920; nu in: Rilke, Sämtliche
Werke VI, pp. 1503-5), aan wie hij zijn Anmerkungen eines Reisenden zu den ‘15 Einfällen’
(Ueber die Kohlzeichnungen von Georg Reinhart) toestuurt: ‘.... “Cella continuata dulcescit”
lese ich im Geiste über beiden meinen Thüren, und weisz täglich, wie mir beides gleich
dringend ist: die einsame Zelle und die ununterbrochene Ausdauer zu ihr....’. Daarbij staat
nu in de Sämtliche Werke, p. 1505: nu de noot: ‘Cella continuata dulcescit’: die von Rilke in
der damaligen Zeit öfters zitierten Worte, schon im Herbst 1913 ohne Quellenangabe ins
Taschenbuch, S. 134 der R-A eingetragen, stammen aus Thomas a Kempis, De Imitatione
Christi, I, 20; cfr. RMR, Gesammelte Briefe, 3, p. 329. Rilke moet ook Spinoza hebben gekend
(cfr. Briefe an seinen Verleger, p. 304 en Maurice Maeterlinck - 1902; Prosa 1893-1905), nu
in: Sämtliche Werke V, p. 530.
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26

Worte zu sagen wuszte’ . Dit moge er evenwel niet voorbarig toe doen besluiten,
dat Rilke ook de romanschrijver Rodenbach heeft gekend, maar is veeleer te situeren
in het kader van zijn ernstige voorstudies tot Rodin. Te beschouwen als een
gemeenplaats is, wat hij over Rodenbach zegt in zijn opstel Furnes: ‘.... Das Brügge
Rodenbachs is bekannt geworden; man vergiszt, dasz es ein Gleichnis war, von
einem Dichter erfunden für seine Seele, und man steht auf den Wortlaut....’.

26

Slaat terug op: Sculpteurs. A. Rodin. In: Georges Rodenbach, L'Elite. Ecrivains, Orateurs
sacrés. Peintres. Sculpteurs, Eug. Farquelle, Paris, 1899, pp. 273-91. Daarin heet het (pp.
276-7): ‘Si M. Rodin a pu découvrir cette grande loi de la Nature (inaperçue des autres
hommes, même des artistes plus inférieurs) qu'elle offre partout le même modelé, c'est qu'on
peut dire d'un artiste comme lui qu'il vit de pleinpied avec la Nature. Il s'égale à elle. Il est
lui-même une force de la Nature; et ceci pourrait bien être la définition la plus exacte de tout
homme de génie. Dans ce cas, le génie de M. Rodin est évident. Il crée comme la Nature’.
En naar het einde van het opstel toe (pp. 290-1): ‘Et ceci, une fois de plus, prouve que M.
Rodin crée comme la Nature. Même dans la présentation de ses oeuvres, on retrouve les
procédés de la Nature.... Et c'est la dernière preuve qu'un tel artiste de génie opère vraiment
d'un bout à l'autre, conformément aux procédés de la Nature, qu'il s'égale à elle, qu'il est
aussi une force de la Nature’ (Cit. in: M. Rilke, Sämtliche Werke VI, p. 1299).
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Over het boek van Jan Foudraine
en over veranderingen in de psychiatrische hulpverlening
J.J.C. Marlet
‘Vernieuwing is net als een bos: halverwege loop je er al weer uit’. (Tom
Manders)
Bovenstaande titel legt getuigenis af van mijn veronderstelling dat (bijna) elke lezer
1
weet welk boek wordt bedoeld .
Wie is van hout... beleefde in november 1971 zijn 7e druk, terwijl de eerste oplage
ruim een half jaar eerder op de markt kwam. Er werd en er wordt in allerlei kringen
over gesproken. Verenigingen van psychiaters en aanverwante hulpverleners wijden
er hele vergaderingen aan. Een andere uitgever dan die van de Ambo-boeken
vertelde mij dat hij het hem aangeboden manuscript had teruggezonden omdat hij
het risico niet aandurfde van in opspraak te komen. Toen hij het succes zag van
Foudraines boek had hij spijt van zijn weigering. In opspraak? Ja, die aanval van
Foudraine op gevestigde meningen van bekende psychiaters, op monumentale
instituten en moeilijk uit hun voegen te lichten organisatievormen zou kwaad bloed
kunnen zetten. Onderschat werd echter de gretigheid van de niet-medische
hulpverleners in het grote veld van de geestelijke gezondheidszorg om de tanende
autoriteit van de geneesheren in hun midden helemaal onder te spitten, maar ook
de bereidheid van vele psychiaters om het door hen gedragen systeem onder stroom
te laten zetten en ter discussie te stellen.
Wie is van hout... is een ‘best seller’ gebleken.
Vóórdat ik kanttekeningen maak bij de omvangrijke inhoud van het boek, feliciteer
ik Foudraine met de goede ontvangst van zijn werkstuk. Ik ben blij dat het boek er
is, dat het talrijke mensen aan het denken heeft gezet en vele tongen en pennen in
beweging heeft gebracht.
Waarom een ‘best seller’? Omdat het mes van de auteur diep snijdt, radicaal diep,
ook in zijn eigen vlees. Omdat Foudraine aanschopt tegen de reputatie van beroemde
vakgenoten. Omdat hij meeslepend schrijft, soms zo boeiend als een goede
romancier. Omdat hij in zijn weergave van de belevingen van gekluisterde mensen
de lezer ontroert. Misschien nog het meest omdat hij zelf de opstandige hoofdfiguur
is in het verhaal van een

1

Jan Foudraine, Wie is van hout..., Ambo, Bilthoven, 1971, 471 pp., f 22,50.
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gang door de psychiatrie, zijn lief en leed openhartig meedeelt, op een ontwapenende
wijze zijn arrangementen en rebelse experimenten openlegt - de gunstige afloop
en verlossende uitwerking waren niet verzekerd maar kwamen er veelal wel uit - en
hij tenslotte uit de bus komt als degene die zich uit zijn h.b.s.-tijd een jongen herinnert
die, als de wiskundeleraar een som had uitgewerkt, steevast zijn vinger opstak en
zei: ‘Meneer, het kan ook anders’. Dat die jongen dan altijd toestemming kreeg om
op te staan, naar het bord te gaan en inderdaad aantoonde dat er een andere manier
was, zal memand verbazen die p. 466 van Foudraines boek heeft omgeslagen.
Dat Foudraine zelf de concretisering van die andere manier om psychiatrische
hulp te verlenen niet helemáál ziet, komt in het tweede deel van dit artikel aan de
orde. Maar eerst iets meer over zijn boek.

Over het boek
De titel verwijst naar een gebeuren waaraan Foudraine terecht aanstoot neemt en
dat tevens de psychiatrische kijk-van-buiten-af op de patiënt typeert. Een man, die
in de collegezaal door de hoogleraar aan studenten wordt gedemonstreerd, roept
uit: ‘Ik ben van hout!’ Hij voelde zich tot ding gemaakt! Deze situatie, als voorbeeld
gesteld door Ronald Laing, ontlokte aan Foudraine de vraag wie er nu eigenlijk van
hout is: de patiënt of de professor?
De auteur hekelt de psychiatrische benaderingswijze waarin de patiënt wordt
geëtiquetteerd overeenkomstig zijn gedragingen-naar-buiten, versneden wordt door
psychiatrisch jargon (waan, hallucinatie, psychose, etc.) en in een diagnostisch
hokje gestopt van de door Kraepelin gegeven of daarvan afgeleide
medisch-psychiatrische systematiek.
Door Wie is van hout... lopen twee draden. De ene is het verslag van Foudraines
eigen ervaringen met patiënten tijdens zijn opleiding in Leiden en Amsterdam en
vervolgens tijdens zijn ruim vierjarig verblijf in Chesnut Lodge, een klein particulier
psychiatrisch instituut nabij Washington.
De andere draad is een reeks gedocumenteerde theoretische uiteenzettingen
aangaande onderwerpen uit de psychopathologie, psychoanalyse, schizofrenieleer,
interacties in psychiatrische inrichtingen, semantische problematiek betreffende het
medisch taalgebruik in de psychiatrie, en nog meer. De schrijver vermocht zijn
ervaringen met patiënten zo levendig weer te geven omdat hij gebruik kon maken
van door hem zelf aangelegde en bijgehouden gespreksverslagen. Behalve uit dit
rijke basismateriaal putte hij uit zijn grote kennis van de grotendeels
psychoanalytische vakliteratuur voor een pleidooi dat zijn weerga niet heeft in
Nederlandse psychiatrische geschriften. Een pleidooi voor een ommekeer in het
psychiatrisch gebeu-
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ren! Aan de hand van analytisch georiënteerde individuele- en
groepspsychotherapeutische ervaringen met lijders aan psychosen zonder
organische oorzaak maakte Foudraine begrijpelijk en aannemelijk dat hun
gedragingen zijn terug te voeren op een verkeerde houding van de omgeving van
de ‘patiënt’, vroeger en nu. In bedoelde houding strijden de elementen afwijzing,
beschuldiging en misplaatst medelijden om praevalentie, met als gevolg de
machteloze uitwijzing onder het motto ‘hij is gek’, waar persoon in kwestie gaandeweg
ook argumenten voor heeft opgeleverd in de vorm van angstverhullingen en
projectieverschijnselen.
In Chesnut Lodge ging Foudraine er tenslotte toe over de bewoners van zijn
paviljoen te ontdoen van het praedicaat ‘patiënt’ en te maken tot leerlingen van een
‘levensschool’. Daarmede ontfutselde hij hun een excuus om zich afwijkend te
gedragen, het excuus van ‘ik ben ziek, ik ben gek’. Uit zijn verslag blijkt dat de
reacties van de hulpverleners uiteen liepen: de verplegenden gingen na enige
aarzeling met hem mee in de ingeslagen richting, zijn collegae-psychoanalytici
reageerden negatief omdat ze het medisch model niet wensten prijs te geven.
Is dit nu allemaal nieuw in de wereld van de psychiatrie? Staan al deze
waarnemingen en de theorievorming hieromtrent op naam van Foudraine? Neen,
dat pretendeert de schrijver ook niet. Als zijn oergrond geeft hij John Rosen aan
(Direct analysis, New York, 1953), de man die de term ‘psychose’ reserveerde voor
die afwijkende gedragsvormen waarbij geen lichamelijke oorzaak kon worden
aangetoond. De publikaties van M.A. Sechehaye, Frieda Fromm-Reichmann, Harry
Stack Sullivan, Christian Müller e.a. wezen hem verder de weg. Om niet te spreken
van auteurs zoals Ronald Laing, David Cooper en A. Esterson wier boeken in
Nederlandse vertaling verschenen vóórdat Wie is van hout... het licht zag. Voor zijn
trachten om doelbewust een leefmilieu te veranderen waarin verplegend personeel
en gehospitaliseerde schizofrene mensen een kans kunnen krijgen als persoonlijkheid
te groeien tot grotere zelfstandigheid, kon hij teruggrijpen op Maxwell Jones en
anderen. Bierenbroodspot vatte enkele jaren geleden alles samen wat de
vakliteratuur te bieden heeft op het gebied van de therapeutische gemeenschap (in
zijn proefschrift De therapeutische gemeenschap en het traditionele psychiatrische
1
ziekenhuis , Meppel, 1969), terwijl Bambang Oetomo daaraan even later nog het
nodige over de doorwerking van de resocialiseringsgedachte in Nederlandse
psychiatrische inrichtingen toevoegde (Van asyl tot revalidatiecentrum, Groningen,
1970). Helemaal nieuw is het dus niet. Foudraine komt in zijn boek echter wel naar
voren als een inventief man, gevoelig, zeker niet van hout, enorm erudiet, en verder
als een doorhakker. Hij trof weliswaar een voorbewerkte lezerskring aan, maar

1

Cfr. Streven, maart 1971, p. 673.
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hij was het die kans zag om met de levensechte weergave van zijn casuïstische
ervaringen door bestaande vooroordelen van vakmensen en leken heen te breken
en, rigoureus verder ploegend, pleitbezorger te worden voor een ‘client centered’
hulpverleningsattitude.
Wat mij mishaagt in Wie is van hout...? Dat de schrijver de schedel klieft van
Kraepelin, ‘een vrij dwangmatige Duitse professor’. Waarom juist Kraepelin zo hard
te vallen om zijn door nosologische overwegingen ingegeven interpretatie en
rangschikking van psychiatrische ziektebeelden zoals deze zich omstreeks 1900
aan de onderzoeker voordeden? De genuanceerde kritiek van M. Kuilman (Klinische
en psychopathologische beschouwingen over de endogenie, Lochem, 1971) komt
bij mij plezieriger over en zal de verlate navolgers van Kraepelin eerder ervan
overtuigen dat ze al geruime tijd op een doodlopend maar niettemin respectabel
begonnen spoor zitten. En om de nagedachtenis van Rümke te eren door hem in
het verlengde van Kraepelin ‘de vertegenwoordiger van de Nederlandse
botaniseerpsychiatrie’ te noemen is - hoewel een literaire vondst - ook al weer niet
zo aardig. Rümke heeft stellig knap en creatief gebalanceerd op het koord dat in
zijn tijd de psychiatrische gedachtenwerelden met elkaar verbond, en dat was méér
dan botaniseren.
Foudraine voelde zich verraden door toonaangevende psychiaters gedurende de
jaren dat hij het vak leerde. In de kring van mijn en zijn vakgenoten hoor ik dit geluid
nu vaker. Op een enkel punt kan ik dat meevoelen. Dat punt noteerde ik in De
psychiater en zijn praktijk, (Het Spectrum, Utrecht, 1962). In de periode 1954-1958
werd ik geschoold in enkele vormen van psychotherapie en maakte een leeranalyse
door. Losgelaten in een eigen psychiatrische praktijk ervoer ik dat langerdurende
intensieve psychotherapeutische bemoeiingen slechts te beurt konden vallen aan
particulier verzekerden en zelfbetalende patiënten en dat verzekerden bij de
ziekenfondsen tot 1959 daar helemaal niet aan toe konden komen en vervolgens
alleen mondjesmaat. Toen ik mijn leermeesters vroeg of ze hadden geprobeerd
deze wantoestand te saneren, stiet ik op een mengeling van onverschilligheid en
moedeloosheid, welke mijn verontwaardiging deed groeien tot de proportie ‘belazerd’.
Het moet overigens omstreeks 1956 geweest zijn dat ik Foudraine leerde kennen
in het kader van een psychoanalytisch seminar waaraan wij beiden deelnamen.
Wat ik mij van deze ontmoetingen o.m. herinner is dat hij op mij de indruk maakte
van psycholoog te zijn. Of dit kwam door de nietmedische manier waarop hij een
door hem behandelde patiënte presenteerde, zitting voor zitting, of wel door mijn
eigen wat nadrukkelijker medische instelling van toen, weet ik niet. Achteraf kan ik
deze indruk wel rijmen met zijn uitspraak (in Wie is van hout..., p. 106) dat er twee
typen van
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psychiaters zijn gegroeid, de natuurwetenschappelijk gerichte psychiater en de
psychotherapeut, ‘en als er één ding niet in mijn bedoeling ligt, is het ze met elkaar
te verzoenen. Ik meen n.l. dat dit niet mogelijk is’, aldus psychotherapeut Foudraine.
- Een zwart-wit standpunt, dit onverzoenlijke, alsof er geen groei mogelijk is!
Ten dele in tegenspraak met deze scherpe antithese is de tamme manier waarop
de schrijver de psychoanalytische bezetting van Chesnut Lodge bekritiseert in
verhouding tot de wijze waarop hij Westeuropese coryfeeën te lijf gaat. Zijn
Amerikaanse collegae-psychotherapeuten maakten weliswaar fouten maar dat gold
voornamelijk hun gebruik van het medische model: zij waren ‘dokters’, behandelden
‘patiënten’ die leden aan ‘ziekten’. Over de psychoanalyse als praktisch allenige
behandelingsmethodiek laat hij zich niet sneerend uit. Ettelijke patiënten verbleven
5, 10 en meer jaren in dat psychoanalytische centrum en raakten passief ingebakken
in dit (overigens toch met psychofarmaca gecompleteerde) eenzijdige
behandelingsstramien. De zinvolheid van al deze analyses mag wel betwijfeld
worden.
Dat Foudraine niets wil weten van gestoorde biochemismen c.q. afwijkingen in
de cerebrale stofwisseling bij mensen die schizofreen genoemd worden, mag men
een psychotherapeut niet euvel duiden. Hoe hij het neurologische deel van zijn
opleiding ontdook, staat vermeld in zijn terecht afbrekende rapportage van de
naargeestige situatie in een toenmalige Amsterdamse psychiatrische
universiteitskliniek. Een biopsychiatrisch gerichte onderzoeker mag evenwel
aannemen dat de ‘double bind’ theorie, waar Foudraine e.a. zich op goede gronden
achter stellen, vertaald kan worden in functioneel psychopathologische termen. Het
zou zo kunnen zijn dat tegenstrijdige signalen uit een zelfde bron (de moeder)
gepolariseerde veranderingen in de stofwisseling van het centrale zenuwstelsel van
de patiënt teweegbrengen (aldus Van Praag in een voordracht te Amsterdam op 5
november 1971).
Indien deze samenhang zou worden bevestigd, resteert de vraag wat in het
mislukken van de persoonlijkheidsuitgroei en de daarmede gepaard gaande
contactuele discongruenties de grootste rol speelt: de psychosociale wanbeïnvloeding
via de ‘dubbele boodschappen’ óf de individuele gevoeligheid voor metabolische
polarisatie.
Bovenaangeduide overwegingen zetten het door Foudraine gehanteerde
onderscheid in gedragsstoornissen van organisch-cerebrale oorsprong en dezulke
zonder aantoonbare lichamelijke oorzaak niet over boord. Als hij echter de patiënten
van eerstgenoemde categorie wil overlaten aan de zorgen van behandelaars in
traditioneel ingerichte psychiatrische ziekenhuizen en de cliënten van de tweede
categorie toevertrouwen aan ‘sociale-
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interventie-centra’ - qua ideologie en strategie alsmede qua opzet en localisatie
scherp gescheiden functionerende hulpverleningsframes met daartussen een
onoverbrugbare mentaliteitskloof - dan rijzen er talloze vragen, waarvan Foudraine
er enkele onbeantwoord liet.

Over veranderingen in de psychiatrische hulpverlening
Men is het er in Nederland langzamerhand wel over ééns dat opname in een
psychiatrisch ziekenhuis beperkt moet blijven tot degenen die dichter bij huis niet
of niet voldoende effectief geholpen kunnen worden, m.a.w. dat heel het
therapeutisch potentieel moet worden ingezet om een dergelijke opname te
voorkómen. De hulpverlening in de frontlijn (1e echelon), waar huisarts,
wijkverpleegster, algemeen maatschappelijk werkenden, pastor, personeelschef,
onderwijskrachten, politie e.a. in aanraking komen met mensen in crisissituaties,
gebeurt echter niet altijd en overal even doelgericht en gecoördineerd. Ditzelfde
geldt voor de specialistische hulpverlening in het wat wijdere 2e echelon waar de
vrijgevestigde psychiater en de specifieke diensten voor de geestelijke
gezondheidszorg poliklinisch functioneren. Al te gemakkelijk belandt de in
psychosociale moeilijkheden verkerende, al dan niet op organische gronden
dysfunctionerende mens in een bed op de psychiatrische afdeling van een algemeen
ziekenhuis of in het alternatieve milieu van een regionaal psychiatrisch centrum (3e
of 4e echelon).
De ruimte waarin de vrijgevestigde psychiater beweegt is eng. Deze solist heeft
weinig gelegenheid om zich in de achtergrondproblematieken van de hulpzoekenden
te verdiepen. Kan hij iemand niet met medicamenten en korte gesprekscontacten
op de been houden en ziet hij geen kans zijn patiënt (geheel of consultatief) over
te dragen aan een sociaal-psychiatrische of een andere ambulatorische dienst, dan
blijft hem niets anders over dan de patiënt binnen de beschutting van het ziekenhuis
te brengen. In de kliniek heeft die psychiater al niet veel méér armslag. Verplegenden
doen hun best om de patiënt te kalmeren of op te wekken, naargelang. Soms wordt
een ziekenhuispsycholoog of een medisch-maatschappelijk werkende erbij gehaald,
in meerdere ziekenhuizen bestaat een bezigheidstherapeutische afdeling, maar
dan hebben we het wel gehad in het laatste station vóór het psychiatrisch centrum.
Omdat de psychiatrische centra in Nederland relatief beter toegerust zijn, een
rijker geschakeerd behandelingspalet hebben, meer therapeuten van uiteenlopende
discipline en in zekere zin meer tijd, komt de hier opgenomen patiënt doorgaans
beter aan zijn trekken, maar niet zelden rijkelijk laat, terwijl de afstand tot de eigen
woonstede c.q. huisgenoten een negatieve factor is in het resocialiseringsproces.
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In deze psychiatrische centra - niet overal even bewust en doelgericht - komt de
laatste jaren een inhaalmanoeuvre op gang. Tekenen hiervan zijn o.m.: afbreken
van traditionele autoritaire structuren, democratisering van de werkverhoudingen,
verbleking van het aureool van ‘de dokter’ en opgaan van de medicus in
multidisciplinaire teams, op de helling zetten van de figuur ‘afdelingspsychiater’
(vervanging door al dan niet verpleegkundig afdelingshoofd), verdwijnen van
beroepsuniformen en statussymbolen (artsen, verplegenden), verkleining van de
verpleegunits tot therapeutisch hanteerbare groepsverbanden (na differentiatie van
de verpleegden op basis van behandelings- c.q. begeleidingscriteria), inbreng van
de patiënt zelf in de hem betreffende beleidsplanning (gepaard aan
motivatiegesprekken). Te verwachten is dat de in opbouw zijnde ondernemingsraden
bedoelde inhaalmanoeuvre zullen versnellen.
Het veranderingspatroon van de hulpverlening in en vanuit de psychiatrische centra
spitst zich toe in trends waarvan ik er enkele - naar mijn mening in hun consequenties
de diepst ingrijpende - hier naar voren breng.
Huisgenoten en familieleden die primair of secundair verwikkeld zijn in de
problematiek van de patiënt en niet zelden bevorderende hoofdrollen hebben
gespeeld in het proces waarvan de doorbraak aanleiding was tot opname, moeten
veelal in de behandeling worden betrokken c.q. meebehandeld worden. Soms kan
laatstbedoelde behandeling in overleg met het klinische team overgelaten of
overgedragen worden aan extramurale ambulatorische kaders. Vaker blijkt dit
onmogelijk omdat deze kaders de gewenste deskundigheid missen, resp. kwantitatief
niet kunnen opbrengen, of omdat de afstand tussen centrum en thuisfront een
dergelijke innige samenwerking illusoir maakt.
Heeft een psychiatrisch centrum qua behandelingsattitude eenmaal alle
consequenties van deze ideologie aanvaard, dan ontstaan er tenminste twee
moeilijkheden: a. ongenoegen in het verzorgingsgebied omdat opnameverzoeken
op een steeds langere baan worden geschoven (want de bovenaangeduide
behandelingsprocedure vergt veel meer tijd en mankracht dan de traditionele); b.
aan het therapeutische potentieel van het centrum worden kwalitatief en kwantitatief
hogere eisen gesteld, zulks niet het minst doordat ettelijke klinische werkers een
aanzienlijk deel van hun tijdrovende bemoeiingen ten goede laten komen aan
mensen buiten het instituut (extramuraal-poliklinisch). Deze moeilijkheid klemt nog
meer als men bedenkt dat ontslagen patiënten, met wie een diepgaande
therapeutische, niet overdraagbare relatie is gelegd, veelal via het centrum nog
geruime tijd worden nabehandeld.
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Het zal overigens een ieder duidelijk zijn dat stagnatie in het psychiatrisch centrum,
d.w.z. een kleiner aantal opnamen per jaar, een sterk appèl doet ontstaan op de
hulpverleningsinstellingen daarbuiten (1e en 2e echelon), een appèl dat niet zo
maar eventjes een pasklaar te concretiseren antwoord teweegbrengt maar wel het
signaal in de maatschappij op rood zet! Althans, zó moge het worden verstaan.
Een andere trend is de intrede van het groepswerk in enkele psychiatrische centra,
gelijk reeds eerder in neurosensanatoria. De ideologie van het groepswerk gebruikmaking van groepsinteractie voor zelfontdekking, persoonlijkheidsgroei en
gedragsregulatie van de deelnemers - krijgt o.m. vorm in psychotherapeutische
gespreksgroepen, in begeleidingsgroepen en in groepsverpleging. Deze door
alszodanig getrainde groepswerkers gedragen beweging roept een alternatieve
psychiatrische hulpverlening op waarin het medische element als bijkomstig
verschijnt. De hoopvolle resultaten van deze benaderingswijze bij patiënten die in
een individuele behandeling weinig verder kwamen en zich dreigden te nestelen in
de inrichtingstredmolen, geven enerzijds aanleiding tot hoog gespannen
verwachtingspatronen, lokken anderzijds verzet uit bij hulpverleners die langer
bestaande therapeutische methodieken (creatieve-, bezigheids-, arbeids-,
bewegings-, culturele therapie e.a.) hanteren. De vraag naar training in het hoe dan
ook werken met groepen patiënten neemt toe. Als men in het oog vat dat het corps
van verplegenden in het doorsnee psychiatrisch centrum voor ruim 75% bestaat uit
leerlingen, dan is het duidelijk dat alléén al de realisering van groepsverpleging een
zeer intensieve begeleiding en attitudevorming eist waarvoor hoog gekwalificeerd
kaderpersoneel nodig is.
In deze schijnbaar nuchtere constatering gaat een ontstellende wansituatie schuil,
een misbaksel van onze samenleving waar zelfs de insiders zo aan gewend zijn
dat het hen niet meer uit de slaap houdt. In al zijn dramatische proporties ligt hier
de feitelijke omstandigheid dat mensen die verkrampt zijn in de fundamentele
mogelijkheid om hun gevoelens voor anderen uit te drukken en daardoor veelal de
indruk wekken ‘gevoelsarm’ te zijn, dag in dag uit toevertrouwd zijn aan overwegend
jeugdige onervaren leerling-verplegenden die eigenlijk staan voor de opgave deze
verkreukelde mensen uit hun bizarre schulpen te halen.
De vraag om begeleiding van deze leerlingen alsook van de gediplomeerde
B-verplegenden kan niet dwingend genoeg gesteld worden. De maatschappij heeft
aan de opgenomenen in psychiatrische centra toch nog wel iets goed te maken.
Een trend die ten nauwste samenhangt met de vorige is de onrust in de sector
salariëring.
Juist in een psychiatrisch centrum werken verschillende disciplines met en
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naast elkaar in directe therapeutische relaties met de verpleegden: artsen,
psychologen, verplegenden, allerlei hulpverleners in de geledingen van de
zogenoemde actievere therapieën, maatschappelijk werkenden en nog anderen.
De artsen hebben van oudsher een relatief hoog inkomen; de psychologen, die zich
spoedig na hun introductie in de klinische gezondheidszorg hebben georganiseerd,
zitten langzamerhand ook in een betere schaal; de beloning van de verpleegkundigen
laat nog altijd veel te wensen over, met name ook omdat in deze branche minder
rangen zijn dan gekwalificeerde functies; maar de jongere disciplines zijn voor het
merendeel nog niet in de gelegenheid geweest zich te groeperen en vanuit
beroepsorganisaties druk uit te oefenen op de overheid in de richting van een
passender salariëring. Deze discrepantie wreekt zich in het democratiseringsproces
en in de horizontalisering van de functionele verhoudingen. Als de
benaderingsmethodieken t.a.v. de patiënten gelijksoortig zijn en de persoonlijke
inzet van de hulpverleners gelijkwaardig, dan mogen de salariële verdiensten niet
zó ver uiteen lopen als momenteel het geval is. Deze moeilijkheid doet zich vooral
voor in de sfeer van het groepswerk waar psychiaters, psychologen, verplegenden
en maatschappelijk werkenden tezamen aan dezelfde kar trekken. De aard van het
groepswerk met psychiatrische patiënten vreet aan de reserves van de hulpverleners
op een wijze die vergelijkbaar is met de manier waarop de psychotherapeut wordt
leeggezogen door zijn patiënt in een individuele behandelingsrelatie.
Dat deze aantasting van de werkers in andere therapeutische sectoren van het
psychiatrisch centrum in mindere of meerdere mate ook het geval is, behoeft geen
nadere toelichting. Het punt is slechts dat de waardering van de inspanning van
bepaalde getrainde hulpverleners onvoldoende tot uiting komt in de geldende
loonschalen en dat men zich ten departemente hiervan niet bewust is!
De Sectie Psychiatrische Instituten van de Nationale Ziekenhuisraad behoort ten
deze op de korst mogelijke termijn actie te ondernemen.
De inhaalmanoeuvre waarvan in het voorgaande sprake was, volgt de
democratiseringstendens in de ambulatorische kaders van de geestelijke
gezondheidszorg waar het sociale model domineert. In dit opzicht blijft het algemene
ziekenhuis achter, wat o.m. samenhangt met het vrije beroep van de stafspecialisten.
De autoritaire structuur aldaar wordt mede vastgehouden door het medische model
dat in zeer markante vorm aan de witte wanden van dit instituut kleeft. Dat een
psychiatrische afdeling in zo'n ziekenhuis weinig ontwikkehngsmogelijkheden heeft
in het therapeutische bereik van de resocialisering, is niet verbazingwekkend. Als
er nochtans moeite wordt gedaan om via uitbreiding van het aantal disciplines
rondom
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de vrijgestelde psychiater - in enkele Nederlandse ziekenhuizen ziet men de
psychiater in dienstverband opduiken - een intensivering van de behandeling te
bewerkstelligen, betekent dit behalve de zo zeer gewenste verbetering van de
hulpverlening in dat echelon een bedreiging van de traditionele structuren in het
algemene ziekenhuis.
Op deze plaats mag wellicht iets gezegd worden over de identiteitscrisis van de
psychiater. De psychiater is van huis uit een medisch specialist: een zenuwarts, die
gezien zijn scholing ook weet heeft van de pathologie van het zenuwstelsel. De
laatste tien jaren heeft zich een opsplitsing in zijn vakgebied voltrokken, welke nog
maar onlangs uitliep in de beslissing m.b.t. een afzonderlijke opleiding tot neuroloog
naast een opleiding tot psychiater. Deze tweedeling neemt niet weg dat een
psychiater zich toch nog kan bekennen tot de neuro- of biopsychiatrie óf zich meer
aangetrokken kan voelen tot de psychotherapeutische psychiatrie. Zij die deze
laatste richting kiezen, hebben soms de neiging hun medische opvoeding af te
zweren als een overbodige ballast, terwijl de biopsychiaters even vaak blijk geven
geen notie te hebben van de rampzalige gevolgen van conflictogene milieufactoren.
De identiteitscrisis speelt zich met name af in de psychiater-psychotherapeut die in
langdurige confrontatie met de opgenomenen in een psychiatrisch centrum zijn
onmacht ervaart om met medische middelen de inkapseling van de meest
deplorabele onder hen te doorbreken, terwijl hij wel met zijn eigen gevoelsmatige
mogelijkheden in deze door angst verwrongen werelden kan doordringen. Als hij
dan gelijk Jan Foudraine het procesmatige in deze verwringing voor zich zelf
begrijpelijk kan maken en de moed heeft met een aantal van deze mensen echt in
zee te gaan, de eigen warmte dagelijks aan hen mee te delen en de spanningen te
verdragen waar hun uitingen hem in brengen, dan stelt ook hij de vraag waarom hij
alles moest leren wat hem tot arts maakte en waarom hij medische doctrines te
verwerken kreeg aangaande deze menselijke noodtoestanden.
Foudraine gaat fel te keer tegen de medisch-specialistische komaf van de
psychiatrie, refereert met instemming Freuds ideaalstelling van een
‘psychoanalytische Hochschule’ en verwacht weinig goeds voor de regulatie van
menselijk gedrag ‘wanneer in de toekomst de psychiatrie als medische discipline
onverhoopt gehandhaafd blijft’. Als hij zich (op p. 448) concentreert op de scholing
van de hulpverlener - ‘misschien heet hij nog wel psychiater’ - van de toekomst, dan
ontwerpt Foudraine een studie die in de eerste plaats de grondprincipes van de
sociologie en de sociale psychologie omvat en waarvan de gehele psychoanalytische
vorming deel uitmaakt. Het filosofische part van deze opleiding zal gericht moeten
zijn op het ontwikkelen van een maatschappij-kritische instelling. - Gezegd moet
worden dat ook Trimbos blijkens zijn voordracht bij gelegenheid van het 100-jarig
bestaan
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van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie (6 november 1971,
Amsterdam) een dergelijk niet-medisch opleidingsmodel voor ogen zweeft.
Persoonlijk meen ik dat naast deze niet-medische ‘psychiater’ de
medicus-biopsychiater recht en reden van bestaan heeft en houdt, alleen al omdat
er vele mensen zijn met overwegend door organisch-cerebrale aandoeningen
bepaalde gedragsstoornissen. De inbreng van deze specialist zal onmisbaar blijven.
Ik ben het evenwel met Foudraine ééns dat het door de biopsychiater bestreken
gebied voor hetzelfde geld bij de neurologie kan worden ingelijfd.
Alvorens een hulpverleningsstramien te schetsen dat aansluit bij de hierboven
ontwikkelde gedachten nog even een kanttekening bij de bouwzucht die de klinische
(geestelijke) gezondheidszorg kenmerkt. Als ik in sommige vers opgerichte instituten
voor zwakzinnigen binnen ga, slaat me een luxe tegemoet die ik met in
overeenstemming kan brengen met de functie waaraan deze gebouwen moeten
beantwoorden en nog minder met de menselijke ellende die daarbuiten wordt
doorstaan. Hetzelfde overkomt me in ongeveer gelijke mate als ik in bepaalde nieuwe
algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra kom. Het kan niet op! Wie wordt
er beter van dat er zulke monumentale, weelderig gestoffeerde complexen worden
neergezet? Zeker voorzover het om psychiatrische centra gaat, mag bedacht worden
dat deze outillage het hospitaalsyndroom langs twee wegen in de hand werkt: de
patiënten hechten zich aan dit materiële milieu in plaats van dat zij hun verknipte
relatiemogelijkheden op de daar aanwezige medemensen (lotgenoten en
hulpverleners) beproeven, én de familieleden berusten nog gemakkelijker in het
‘patiënt zijn’ van de opgenomenen onder het valse motto ‘ze hebben het daar best
naar hun zin’.
De financiële inspanning die in deze bouwwerken is verdisconteerd zou voor een
aanmerkelijk deel doeltreffender kunnen worden aangewend om hen die
psychosociale hulp nodig hebben zo veel mogelijk buiten die muren te houden,
m.a.w. deze gelden te gebruiken voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de
ambulatorische kaders.
Voor wat betreft het te schetsen hulpverleningsstramien val ik terug op de principes
van echelonering en regionalisatie.
Schematisch uitgebeeld is deze echelonering een drietal of viertal concentrische
cirkels waarin telkens één instelling de centrumfunctie binnen het desbetreffende
echelon en de verwijsfunctie naar de andere echelons vervult. Voor de geestelijke
gezondheidszorg c.q. psychosociale hulpverlening denk ik aan wijkcentra waar
maatschappelijk werkenden, huisartsen, pasto-
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res, wijkverplegenden en andere bij crisissituaties betrokkenen elkander in
teamverband vinden (1e echelon).
De ‘link’ van dit ‘home team’ naar de gespecialiseerde werkers in het 2e echelon
mag kort zijn, de verwijzing snel, afhankelijk van de aard der problematiek en de
bereikbaarheid van de meest geschikte deskundige. De actieradius van
2e-echelonhulpverleners (psychiater-psychotherapeut, psycholoog, groepswerker,
psychiatrisch sociaalwerkende, gedragstherapeut, familytherapeut, sociaal
psychiatrisch verplegende e.a.) is de streek, het rayon.
Ik stel mij voor dat het samenwerkingsverband van deze gespecialiseerde werkers
georganiseerd wordt in een ter plaatse bestaande ambulatorische geestelijke
gezondheidszorg-vorm die dan zonodig structureel moet worden aangepast
overeenkomstig de laatste R.I.G.G.-versie van de Utrechtse commissie annex het
katholiek Nationaal Bureau voor de Geestelijke Gezondheidszorg (centrale intake,
ad hoc teams). Wordt vanuit dit 2e echelon een kortdurende dag-en-nacht opvang
geïndiceerd geacht, dan bestaan in het door mij geïdealiseerd stramien twee
mogelijkheden: a. het bovengenoemde samenwerkingsverband heeft zich opgesteld
als een crisis-interventie-centrum en beschikt zelf over enkele verpleegkundig
bewaakte logeervertrekken in een kleine unit, b. het ambulatorische
samenwerkingsverband heeft een functionele ‘overloop’ naar de psychiatrische
afdeling van een nabij streekziekenhuis.
Indien beide voorzieningen ter plekke gerealiseerd zijn verdient de eerste de
voorkeur bij iemand die geen medisch-specialistische aanpak behoeft en de tweede
bij iemand wiens herstelmogelijkheden daardoor wel bevorderd zullen worden.
Bij het begrip ‘crisis-interventie-centrum’ ad a denk ik aan een zelfde soort instituut
voor psychosociale hulpverlening en -preventie als Foudraine, maar sluit daarbij de
figuur van de medicus-psychiater als consulent niet uit.
Spreek ik ad b van een functionele ‘overloop’ naar de psychiatrische afdeling van
een streekziekenhuis, dan bedoel ik een opname- en klinische
behandelingsmogelijkheid waarbij de ambulatorische begeleiders in het therapeutisch
team van de psychiatrische afdeling (kunnen) participeren.
Blijkt een langerdurende klinische behandeling noodzakelijk, dan is het regionaal
psychiatrisch centrum de aangewezen plaats. De ambulatorische werkers zetten
de begeleiding van de huisgenoten of levenspartner voort, in nauw overleg met het
behandelingsteam van de patiënt in het psychiatrisch centrum.
Wat betreft dit centrum ben ik minder pessimistisch dan Foudraine. Als de door
mij aangeduide inhaalmanoeuvre een verdere ontwikkeling inluidt,
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dan zijn deze psychiatrische centra tot veel meer in staat dan het ontvangen en
verplegen van gedragsgestoorde lijders aan organische hersenaandoeningen. Het
ziet er naar uit dat de aldaar zich uitbreidende kaders van methodisch op elkaar
inspelende therapeuten van verschillende pluimage juist ook voor patiënten met
afwijkende gedragsvormen bij wie géén lichamelijke oorzaak kan worden aangetoond,
via individuele en/of groepsbehandelingen, retourloze wegen kunnen vinden naar
een maatschappelijke herinpassing.
De onverzoenlijke zwart-wit scheiding tussen traditionele psychiatrische ziekenhuizen
en ‘sociale-interventie-centra’ van Foudraine komt mij op zijn zachtst gezegd
ongenuanceerd voor. Zelfs binnen de contouren van zijn zienswijze veronachtzaamt
hij de behoefte aan psychotherapeutische bemoeiingen in die vermaledijde
psychiatrische ziekenhuizen alsook de waarde van de medisch- psychiatrische
inbreng in het team van die hoog geprezen sociale-interventie-centra. Zijn kijk echter
op de psychiatrische ziekenhuizen doet geen recht wedervaren aan de
veranderingstendensen in deze centra en is behalve mateloos afbrekend ook nog
onvoldoende gemotiveerd.
Ik ben het niettemin graag met Foudraine ééns dat de psychiatrische centra zich
niet gebouwelijk mogen uitbreiden, maar dat riep Speyer al in 1962. Het aanbrengen
van functionele ruimtelijke verbeteringen moet vergezeld gaan van een optimaal
gebruik, terwijl daarnaast alles gedaan moet worden om de noodzaak van dit gebruik
in te perken. Bij optimaal gebruik denk ik onder meer aan de mogelijkheid van
psychiatrische dagbehandeling, waarbij de patiënt 's avonds naar huis gaat en thuis
overnacht.
Het lijkt evenzeer een haalbare kaart om een crisis-interventie-centrum annex
een psychiatrisch centrum te laten functioneren, zulks afhankelijk van de locale
verhoudingen in dat deel van de regio. Hulpverleners verbonden aan het
ambulatorisch instituut kunnen dan van de ‘overloop’ naar het klinische instituut
profiteren, en omgekeerd, op indicatie van de therapeutische behoefte.
Ten overvloede zij opgemerkt dat in het optimaal gebruik van een psychiatrisch
centrum ook de research, niet het minst de biopsychiatrische research, een
belangrijke plaats verdient.
Deze schets is grootlijnig gebleven. Dit tijdschrift leent zich niet voor een in details
uitgestippelde planning noch voor een poging verantwoording af te leggen aan het
adres van financierende instanties. In de kantlijn kan worden meegedeeld dat over
de uitvoerbaarheid van dit programma van beleidsbeginselen (en van gelijksoortige
programma's elders) besprekingen
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gaande zijn die qua teneur een geleidelijke verwezenlijking waarschijnlijk maken.
Soms meen ik dat mensen die - gelijk Jan Foudraine - begaan zijn met de
rampspoed van hun patiënten en deze ellende als voornamelijk gevolg zien van
interactiestoornissen in microsociologische structuren (het gezin), te gemakkelijk
de stormram in het veld brengen tegen het systeem en daarmee samenhangende
macro-sociologische structuren van de maatschappij waarin wij leven. Het omturnen
van die maatschappij zie ik gebeuren in een wisselwerking met
attitude-veranderingen in het werkgebied waarvan in dit artikel sprake was. Misschien
is het inderdaad zo dat zij die zich met de geestelijke gezondheidszorg bezig houden,
niet uit kunnen onder een politiek engagement. Zich noemende ‘kritische psychiaters’
kwamen eind oktober 1971 in Rotterdam tot deze conclusie.
Politiek is echter voor velen een besmet begrip dat haast identiek is met
manipuleren en gemanipuleerd worden. Persoonlijk hoop ik dat de hier
recht-op-de-man-af gestelde vragen vanuit het noodgebied ‘psychiatrische
hulpverlening’ een adaequaat antwoord krijgen.
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Politiek Overzicht
Internationaal

China en de Verenigde Naties
Het is nog steeds niet duidelijk wat zich half september in China heeft afgespeeld.
Wel is zeker, dat de aangewezen opvolger van Mao, Lin Piao, in conflict is geraakt
met Mao en Tsjoe En-lai en daarbij aan het kortste eind heeft getrokken. Deze val
veroorzaakte wijzigingen in de communistische leiding, waarbij enkele opvallende
veranderingen de aandacht vragen. Dat Tsjoe En-lai nu als tweede genoteerd staat,
was te verwachten. Als nummer drie staat nu echter de echtgenote van Mao, Chiang
Ching, die gedurende de Culturele Revolutie behoorde tot de meest radicale figuren
in de Rode Garde; dit betekent een grotere invloed van de linkse groepen in het
Politbureau; tot deze linkervleugel behoort ook de schoonzoon van Chiang Ching,
die nu benoemd is tot hoofd van pers en propaganda in Peking. Het is te verwachten,
dat in het Politbureau de strijd tussen de meer gematigde Tsjoe En-lai met zijn
aanhang en de radicale groep o.l.v. mevrouw Chiang zal worden voortgezet.
De afloop van dit gevecht is natuurlijk belangrijk voor de houding van Peking in
de buitenlandse politiek en voor het optreden in de Verenigde Naties. Hier deden
zij op 15 november hun intrede. Nadat 56 sprekers hen gedurende 51/2 uur hadden
verwelkomd, zette de Chinese vertegenwoordiger Chiao Kuan Hua het standpunt
van de Volksrepubliek uiteen; het was een felle aanval op de twee
supermogendheden, de Verenigde Staten en Rusland, waarbij hij tevens verklaarde
dat Peking geen belangstelde in het zijn van supermogendheid, maar zich rekende
tot de Derde Wereld, waarbinnen Peking - maar dit werd niet gezegd - dan de leiding
zou moeten nemen. Chiao sprak zich uit tegen ontwapeningsconferenties van de
atoommachten; over ontwapening moet gesproken worden op een conferentie
waaraan ook niet-nucleaire mogendheden deelnemen, waarmee hij schijnbaar dicht
bij het Sovjet voorstel kwam om een wereldontwapeningsconferentie bij een te
roepen. De belangrijkste tendens in de historie achtte Chiao het streven naar
onafhankelijkheid, vrijheid en revolutie; deze drang van de volkeren is niet tegen te
houden en zal tenslotte een einde maken aan de hegemonie der supermogendheden;
hij verklaarde dat China overal deze revoluties zou steunen.
De reacties op deze eerste Peking-Chinese redevoering waren verschillend; velen
vonden de speech nogal gematigd vergeleken bij vroegere door China
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gebruikte termen; alleen de Verenigde Staten protesteerden tegen de felle taal en
de gebruikte retoriek.

India en Pakistan
De situatie aan de grens tussen beide staten wordt met de dag ernstiger. Beide
maken zich herhaaldelijk schuldig aan grensincidenten en het lijkt er op, dat men
slechts wacht op het ogenblik dat een van beide partijen er genoeg van krijgt en de
nog niet verklaarde oorlog officieel begint.
De toch al niet al te beste verstandhouding - vanaf hun onafhankelijkheid in 1947
waren er meningsverschillen over Kasjmir, die het laatst in 1965 tot een openlijke
oorlog leidden - is na de Bengaalse opstand noch slechter geworden. Ongeveer 10
miljoen vluchtelingen uit Oost-Pakistan vormen een uiterst zware belasting voor de
Indiase economie, zo zwaar dat sommigen van mening zijn dat oorlog met Pakistan
goedkoper is dan de zorg voor de vluchtelingen. In elk geval steunt India het
Bengaalse vrijheidsleger, maar Pakistan is ook bereid om dit Bengaalse leger te
beschouwen als Indiase troepen, daarmee de grensschendingen overdrijvend.
Pakistan rekent in een eventuele oorlog op steun van communistisch China,
waarvan het sedert 1966 belangrijke economische hulp krijgt; Peking heeft reeds
herhaalde malen te kennen gegeven Pakistan inderdaad te zullen helpen als het
het slachtoffer van agressie zou worden, maar Peking zal enige moeite hebben om
aan de Derde Wereld duidelijk te maken waarom het hier de zijde kiest van een
regering die niets wil weten van het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners van
Bengalen, m.a.w. waarom het hier geen steun verleent aan een nationale
bevrijdingsbeweging. Peking moet ook rekening houden met het onlangs tussen
India en de Sovjet-Unie gesloten vriendschapsverdrag, waarbij de laatste ook militaire
steun aan India beloofde. Men zal er zich moeten afvragen of het politiek niet gewenst
is eens af te wachten hoe de Bengaalse vrijheidsstrijd zich ontwikkelt, om dan toch
nog de zijde van de vrijheidsbeweging te kiezen en verder of Pakistan het wel waard
is het gevaar te lopen van een direct conflict met Rusland. Beide communistische
grootmachten hebben er belang bij hun bondgenoten te matigen en Peking deed
zelfs de laatste weken enkele stappen om zijn verhouding met India te verbeteren.
Ook de Verenigde Staten trachten hun hier nog aanwezige invloed te gebruiken
om een oorlog te vermijden. Bij het bezoek van Mevr. Gandhi aan Washington begin
november drong Nixon er op aan dat India zijn kalmte moest bewaren - ook Pakistan
kreeg deze goede raad -, dat beide partijen hun troepen langs de grenzen zouden
terugtrekken en met elkaar zouden onderhandelen over de oplossing van hun
geschillen. Mevr. Gandhi voelde weinig of niets voor de laatste twee suggesties en
verweet de Verenigde Staten dat zij nog steeds grote hoeveelheden wapens aan
Pakistan leveren. Blijkbaar zag Nixon het onlogische van de situatie in - waarin hij
het dictatoriale regime van Yahya Kahn met wapens steunde en het democratische
regime van India in de steek liet - en verbood nieuwe wapenleveringen aan Pakistan.
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Het is een vraag of de grote mogendheden hun beschermelingen kunnen
weerhouden de oorlog te beginnen; mogelijk is het enige wat nog te bereiken is,
dat het conflict gelokaliseerd blijft omdat geen van de grote drie iets voelt voor een
directe confrontatie.

Midden-Oosten
Pogingen om in de Arabische wereld een betere samenwerking te bereiken zijn niet
van gisteren. Reeds in 1958 besloten Egypte en Syrië zich te verenigen tot een
staat, de Verenigde Arabische Republiek, waarbij zich nog in hetzelfde jaar Jemen
aansloot. De Egyptische president Nasser hoopte op deze manier een begin gemaakt
te hebben met de verwezenlijking van zijn droom: een groot Arabisch rijk met Nasser
aan het hoofd. In hetzelfde jaar sloten de koninkrijken Irak en Jordanië zich aaneen
in de Arabische Unie, daarmee proberend een tegenwicht te vormen tegenover de
VAR. Beide pogingen hadden niet veel succes; de Arabische Unie mislukte nog
hetzelfde jaar na de revolutie in Irak, waarbij de republiek werd uitgeroepen, en de
VAR bleef wel in naam bestaan tot dit jaar, maar reeds in 1961 trokken Syrië en
Jemen zich er uit terug en bleef Egypte alleen over.
Een nieuwe poging in 1963 leverde een federatie op tussen Egypte, Syrië en Irak,
maar weer bleken de onderlinge meningsverschillen zo groot, dat deze nog geen
drie maanden stand hield.
Het is in verband met het voorgaande dan ook niet verwonderlijk, dat men
sceptisch staat tegenover een nieuwe federatie tussen enkele Arabische landen.
Eind vorig jaar besloten de VAR (d.i. Egypte), Soedan en Lybië plannen te ontwerpen
voor een nieuwe samenwerking met de uitgesproken bedoeling te dienen als kern
van een Arabische eenheid; de geplande federatie zou t.z.t. overgaan in een unie.
Spoedig sloot Syrië zich hierbij aan, terwijl Jordanië uitdrukkelijk geweigerd werd
en er wel overleg werd gepleegd met de Palestijnse verzetsbeweging o.l.v. Yasser
Arafat. Er waren toen al berichten over oppositie in Lybië en Soedan tegen deze
federatie.
In april van dit jaar is de federatie echter toch tot stand gekomen; Soedan voldeed
blijkbaar nog niet geheel aan de voorwaarden en bleef er voorlopig nog buiten.
Terwijl in Syrië en Lybië het gesloten akkoord vlot werd goedgekeurd, leverde dit
in Egypte enige moeilijkheden op; men wenste daar niet dat er meerderheidsbesluiten
zouden kunnen genomen worden in de presidentiële raad. Nadat dit tenslotte
geregeld was, kon men een grondwet voor de federatie gaan opstellen. In dit ontwerp
staat o.a. dat over oorlog en vrede slechts met algemene stemmen kan worden
beslist en dat alleen de federatie bevoegd is tot het sluiten van internationale
verdragen; dit laatste betekent een ernstige beperking van de souvereiniteit der
leden in hun buitenlandse politiek.
Ook binnen deze nieuwe federatie tekenen de tegenstellingen zich reeds af.
Terwijl nu Sadat als president van de grootste deelnemende staat de hegemonie
voor Egypte opeist, doet ook de Lybische leider, Kadaffi, een gooi naar deze positie.
Een aanleiding om Sadats positie - die ook in Egypte al minder gezag
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geniet dan Nasser - te verzwakken heeft hij gevonden in de Egyptische politiek
tegenover Israël. Sadat heeft herhaalde malen verklaard dat 1971 het jaar van de
beslissing zou zijn; als Israël niet van plan is de resolutie van de Veiligheidsraad
van 1967 te accepteren en zich niet terugtrekt uit de bezette gebieden, zit er volgens
de Egyptische president niets anders op dan de zaak te forceren door een nieuwe
oorlog. Inmiddels zijn alle bemiddelingspogingen mislukt en komt Sadat in tijdnood;
zijn taal wordt steeds oorlogszuchtiger en het gevaar voor een hervatten van de
strijd groter.
Er doet zich nu een eigenaardige situatie voor; toen bovengenoemde federatie
een feit was, hield men er rekening mee dat, aangezien noch Libië noch Syrië de
resolutie van 1967 hadden aanvaard, deze landen en vooral Kadaffi een
vredelievende oplossing van het geschil met Israël, zoals Sadat scheen na te streven,
onmogelijk zouden maken. Nu Sadat echter steeds meer over oorlog gaat praten,
ziet Kadaffi kans om Sadat toch tegen te werken; hij verwijt hem nu de oorlog op
een verkeerd tijdstip te willen beginnen; de Arabieren zijn er nog niet voor klaar en
de oorlog zou dus met een nieuwe Arabische nederlaag eindigen. Hij verwijt Sadat
de Palestijnse guerilla-organisaties te veel verwaarloosd te hebben en pleit nu zelf
voor algemene Arabische steun aan de commando's in de hoop zo de Arabische
wereld achter zich te krijgen en de leiderspositie van Sadat over te nemen.
Het is niet waarschijnlijk dat hij in zijn opzet zal slagen; Saoedi-Arabië beziet het
geharrewar van de diverse Arabische republikeinse leiders steeds met een
souvereine minachting en Jordanië verweet Sadat nu juist teveel steun aan de
commando's te verlenen. Een Arabische eenheid is nog steeds een hersenschim.
Zou dit misschien een kans betekenen voor de bemiddelingspoging die nu
ondernomen wordt door vier vertegenwoordigers van de Organisatie voor Afrikaanse
Eenheid, n.l. Senegal, Kameroen, Nigeria en het onlangs van naam veranderde
Congo, Zaïre? Zij bespraken de kwestie zowel in Tel Aviv als in Caïro, maar tot nu
toe is er nog geen positief resultaat te melden.
1-12-'71.
J. Oomes

België

Er broeit iets in België
Na de parlementsverkiezingen (7 november) waren onze belangengebonden kranten
karig met hun commentaren. Als het zo blijft voortgaan, worden een volgende keer
de uitslagen geheim gehouden. In afwachting hebben in het Vlaamse land de
partijtopmensen allemaal hun best gedaan om te doen geloven dat zij het nog niet
zo slecht hebben gedaan: hier en daar een ‘toevallig’ verlies (te wijten aan het
kiesstelsel natuurlijk), voor sommigen een kleine winst en
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over het algemeen bleef alles zoals het was. Die stabiliteit doet echter meer denken
aan de stabiliteit van een koelkast. De tamheid van de verkiezingscampagne, het
toenemende afwezig blijven, blanco en ongeldig stemmen (samen 17,11%) tonen
aan met welk een vernietigende onverschilligheid de Belg tegen het politieke bedrijf
van zijn land aankijkt. Toch kan men niet zeggen dat er geen politiek engagement
meer is. Maar het speelt zich af in de rand van CVP en BSP, in sommige
oppositiepartijen, en vooral in talloze groepen buiten de structuren, kortom in de
marge van het establishment.
1. Het Brusselse korset. De verkiezingen voor de agglomeratieraad te Brussel (21
november) kunnen in dezelfde zin worden geïnterpreteerd. Bijna de helft van de
bevolking stemde voor de oppositiepartij van FDF - RW en er gebeurde wat de
Vlamingen hadden gevreesd: de groep van de zgn. ‘Vlamingenhaters’ behaalde de
absolute meerderheid. Maar de Vlaamse pers liet de dreigende toon varen die ze
vóór de verkiezingen had aangeslagen. Tevoren klonk het: als dát gebeurt, erkennen
wij Brussel niet meer als hoofdstad. Nu echter heeft de emotionele reactie plaats
gemaakt voor de nuchtere beredenering. De nieuwe wetten voor Brussel kunnen
niet meer veranderd worden zonder een soort burgeroorlog te riskeren. Klaarblijkelijk
wordt er in een nieuwe richting gespeculeerd: we zullen Brussel op alle terreinen
tot 19 gemeenten inperken; de idee van het federalisme met drie wordt definitief
begraven. Maar als de Vlamingen en de Walen de autonomie van hun regio willen
bekomen, zullen ze Brussel-in-keurslijf wel als hoofdstad moeten blijven erkennen.
Een compromis dat wellicht alles weer recht kan trekken.
2. Het establishment voor de lens. Nu het nieuwe parlement en de eerste
werkgroepen daarin weer bijeen zijn gekomen, blijkt al direct dat de nieuwe lichting,
op enkele uitzonderingen na, niet overloopt van nieuwe ideeën, dat het pragmatisch
verzoenen van tegenstrijdige belangen al aan de gang is en dat er dus geen
andersoortige politiek te verwachten valt. Een voorbeeld dat spreekt voor zichzelf:
van de hele stroming tot politieke vernieuwing binnen de bestaande partij-structuren
is alleen van de zijde van de CVP-Jongeren Georges Monard in de Kamer verkozen.
Wilfried Martens kreeg geen enkele kans. Aan de zijde van de Jong-socialisten
haalde niemand een verkiesbare plaats, terwijl er voor jongeren uit de Waalse, in
de lijn van de partij lopende tegenhanger wel plaats werd ingeruimd in het parlement.
Bij de Volksunie werd Nelly Maes als vertegenwoordigster van de jonge sociaal
georiënteerde vleugel niet rechtstreeks verkozen, maar zij kreeg de plaats van
Maurits Coppieters, die als senator werd gecoöpteerd.
In de traditionele partijen zijn de vrouwen een zwakke groep, die onder de voet
gelopen wordt zelfs in de eigen politieke organisatie. Wij tellen nog 6 vrouwen in de
Kamer (- 2) en vier in de senaat (+ 2). Al bij al geen vooruitgang. Nochtans kon men
nu niet meer argumenteren dat er geen bekwame kandidaten werden voorgesteld
en ook niet dat ze agressief de mannen wilden verdringen. De vrouwenorganisaties
deden de laatste jaren grote inspanningen om hun leden politiek bewust te maken
en behaalden dan ook persoonlijke succes-
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sen voor hun kandidaten op niet verkiesbare plaatsen. Aangezien men daarmee
geen rekening wenste te houden, werd nogmaals bewezen dat de vrouwen niet
echt opgenomen worden in het politieke bedrijf. Alleen geïsoleerd en volgzaam
kunnen zij binnensijpelen, maar zohaast ze zich anders opstellen, worden zij als
‘indringsters’ geweerd.
Op de 106 verkozen senatoren werden in de voorbije week provinciaal 48
senatoren gecoöpteerd en 24 nationaal. De coöptatiepenkelen deden heel wat stof
opjagen. Het standenevenwicht werd gewikt en gewogen en allerlei pressiegroepen
speelden poker. Het gekke resultaat was ondermeer dat Slegers - de stakingsleider
in de Limburgse mijnstreek begin 1970 - nu voor de Volksunie verkozen werd met
behulp van (de Limburgse patroons uit) de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang.
Dezelfde Slegers verklaarde nog juist in een interview aan het nieuwe linkse
weekblad Vrijdag dat hij in volle stakingsstrijd gecontacteerd werd door de centrale
machten van het AVC (de christelijke vakbond) met de belofte van een mooie positie
binnenboords.
Nationaal heeft de Volksunie als tegenprestatie de PVV geholpen. Tussen CVP
en PSC is het ook krijgertje spelen, nu de CVP-groep de eigen zes
kandidaten-senatoren bij de nationale coöptatie veilig stelde, waardoor de Waalse
broeders hun derde kandidaat - uit de Oostkantons - verloren op de kosten van de
aan macht ook al onderbedeelde groep van de Duitssprekende Belgen.
Alles bij elkaar genomen werd heel wat verworven macht bestendigd en werden
heel wat frustraties weer flink gevoed.
Een dergelijke situatie lijkt alleen mogelijk wanneer de partijen eigenlijk geen
basis meer hebben, maar ook geen georganiseerde tegenmacht die, goed
geïnformeerd en sterk gemotiveerd, een openlijke controle uitoefent. Er is alleen de
oppositie van de emotioneel geladen taalpartijen, die naast de communautair
gegriefden ook heel wat daklozen tellen met een anti-establishment ressentiment.
Het meest onbegrijpelijk lijkt ons dat men bovenaan niet ziet welk gevaarlijk spel
men speelt. Of vergissen wij ons en is men ziende blind bij het zoeken naar
uitwegen? Wellicht hoopt men dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal lopen. Er is
toch geen alternatief en dus sluiten de behoudsgezinden zich op binnen de eigen
kring en bestendigen zichzelf. En dit gebeurt niet alleen aan CVP- en BSP-zijde
maar ook op het raakvlak van politiek en cultuur. Het cultuurpakt dat op 3 december
haast heimelijk werd afgesloten, heeft in de sociaalculturele wereld heel wat kwaad
bloed gezet. Voorlopig blijken noch de Volksunie noch de Waalse taalpartijen
scheutig om dit pakt der bevroren stellingen te ondertekenen. Hebben zij meer
voeling met de dynamiek van wat leeft bij de bevolking? Het is mogelijk. Niet alleen
op politiek vlak maar duidelijk ook veel ruimer, cultureel, ethisch en emotioneel, is
er een verkrampte reactie te bespeuren die alle vernieuwing ongedaan wil maken.
3. De dynamiek wordt bestreden. Ook buiten de politieke wereld waait hier en daar
een scherpe wind van ‘morele herbewapening’. Gazet van Antwerpen stelt geregeld
haar vrije tribunes open voor verontruste gezagsdragers tot stichting
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van vele verontruste ouders die geen vat meer hebben op de dynamiek van een
wereld in beweging. De o zo tamme Belgische televisie wordt vaak als provocerend
aangeklaagd en men strooit praatjes rond over een geraffineerd drug- en
pornografiecomplot, zonder dat ook maar één aantijging bewezen wordt. In Gent
had een massale waarschuwingsvergadering plaats en de erg actieve Gentse kern
van het waakcomité is in handen van een heftig politicus die niet vreest zijn
plaatselijke macht als ACW burgemeester in de schaal te leggen. De boeman is
vooral te vinden bij de geëngageerde jongeren in Jong-Davidsfonds, in de sociale
organisaties, het vormings- en opbouwwerk, de infocentra, de volkshogescholen,
Release; ook onder de Jongcosialisten en de CVP-Jongeren zitten jeugdverdervers.
Zo heerst er op het ogenblik wijd verspreid een onbehaaglijk gevoel. Van de
komende regering en haar programma verwacht men niet veel, van de partijen ook
niet. Van wie dan wel? Misschien is zo'n pessimistisch moment - zelfs formateur
Eyskens zou er niet aan ontsnappen! - een kristallisatiepunt voor een ommekeer?

Komt er een economische crisis?
Eén van de redenen van de vorige regering om de vervroegde verkiezingen te
motiveren, was de moeilijke economische situatie die voor 1972 wordt verwacht.
Diezelfde thematiek vonden we terug in de verkiezingscampagne.
1. Welke aanwijzingen zijn daar op het ogenblik voor? Het begin van de afzwakkende
conjunctuur moet gesitueerd worden in 1970. In 1971 zal de groei van het Bruto
Nationaal Produkt waarschijnlijk met 1% vertraagd zijn en een zelfde minder snelle
stijging mag ook voor 1972 worden verwacht, zodat voor 1972 een aangroei van
het BNP van rond de 3% wordt voorzien. Normaal zou zijn een jaarlijkse groei van
4%, wil men door oververhitting van de economie niet tevens een inflatoir effect
verwekken. Een doorlopend hogere groei van het BNP zou structurele wijzigingen
vereisen van het economisch leven, maar er zijn teveel tegenstrijdige belangen in
de financiële, industriële en sociale milieus om dit te kunnen realiseren. Alleen in
vakbondskringen al zou de ene beroepscentrale protesteren omdat ze leden zou
verliezen aan een andere.
Deze geleidelijke vertraging van de economische groei kan ons volgend jaar voor
belangrijke politieke problemen stellen. De groei in Wallonië zal onvermijdelijk lager
liggen dan in Vlaanderen (2-3% tegenover 4 tot 5). Als reeds voor de
Maatschappelijke Zekerheid een ‘wegvloeien van Vlaams geld naar Wallonië’ wordt
aangeklaagd, mag zeker een soortgelijke reactie worden verwacht wanneer in
uitvoering van artikel 107 quater van de grondwet nieuwe economische structuren
tot stand moeten worden gebracht.
Inzake werkeloosheid zijn er begin december nog geen catastrofale cijfers te
noteren. Dit is typisch voor een krappe arbeidsmarkt: de werkgevers houden hun
personeel zo lang mogelijk aan bij dalende conjunctuur en wachten zo lang mogelijk
met nieuwe aanwervingen bij stijgende conjunctuur.
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2. Gaan we op zoek naar de oorzaken van de vertraging van de economische groei,
dan moet in de eerste plaats op de uitvoer worden gewezen. De jongste tien jaar
groeide deze met 8 tot 9% per jaar. In 1971 was er echter slechts een aangroei van
3%. In het algemeen mag men zeggen dat om het BNP met 1% te doen groeien,
de Belgische uitvoer met 2% moet stijgen. Wij zijn dus uiterst kwetsbaar voor de
internationale conjunctuur. Hier is vrij moeilijk een alternatief tegenover te plaatsen
gezien de beperkte mogelijkheden op de binnenlandse markt. In dit verband wordt
wel eens gesuggereerd Brussel uit te bouwen tot een Europees financieel en
dienstverlenend centrum. Als hoofdstad van Europa zou Brussel misschien uit de
communautaire problematiek gelicht kunnen worden?
Wat sterk meespeelt bij deze economische vertraging is de internationale
monetaire toestand. Of de Verenigde Staten nu al dan niet akkoord zullen gaan met
een devaluatie van de dollar, ze zullen in ieder geval hun invoer afremmen en
trachten hun uitvoer te stimuleren. Nu is dit rechtstreeks niet van zoveel belang voor
België, dat slechts voor 5 tot 7% naar de Verenigde Staten uitvoert (vooral diamant
en wapens). De weerslag is vooral indirect. De uitvoer gaat voor 60% naar
E.E.G.-landen die ingevolge de Amerikaanse maatregelen zullen trachten het
verminderen van hun uitvoer op te vangen door een uitbreiding van de afzet op hun
eigen binnenlandse markt, wat onvermijdelijk ten nadele zal komen van de Belgische
uitvoer.
3. Gaan er op korte termijn cumulatieve effecten meespelen die de geleidelijk dalende
conjunctuur kunnen doen verscherpen naar een crisistoestand? In dit verband dient
zeker gewezen te worden op de stakingen in de Westduitse metaalnijverheid, die
in de Belgische automobielindustrie 20.000 arbeiders werkloos kunnen maken. Ook
de staking van de bedienden in de Luikse staalnijverheid kan massale werkloosheid
in het Limburgse mijnbekken tot gevolg hebben. Deze plotselinge inkrimping van
de tewerkstelling kan een schokeffect veroorzaken waarvan de gevolgen niet te
voorzien zijn.
Een bijzondere moeilijkheid vormt de feitelijke revaluatie van de vlottende
Belgische frank met 8% t.o.v. de dollar. Dit betekent dat de Belgische produkten
8% duurder worden voor de landen die de dollar volgen, maar het brengt o.m. als
‘voordeel’ mee dat we onze grondstoffen goedkoper uit de ontwikkelingslanden
kunnen invoeren. Wie is weer eens het grootste slachtoffer van onze monetaire
perikelen?
Bij het zoeken naar een definitieve regeling van deze problematiek stuit België
op de moeilijkheid dat zijn belangen tegenstrijdig zijn met die van andere
E.E.G.-landen, vooral Frankrijk. Wat België vooral aanbelangt, altijd in de redenering
van onze klassieke economisten, is dat de uitvoer van Amerikaans kapitaal niet
wordt afgeremd. Onze economische groei is immers sterk gebonden aan de
buitenlandse investeringen. Nu is het juist de bedoeling van Frankrijk dat de dollar
zo sterk mogelijk zou devalueren, niet alleen om politieke redenen, maar vooral om
de Franse firma's zo duur mogelijk te maken voor Amerikaanse opkopers. Voor
België zal het er op aankomen een evenwichts-
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punt tot stand te doen komen, waarbij de uitvoer van Amerikaans kapitaal naar ons
toe bewaard kan blijven, zonder de uitvoer van Europese produkten naar de
Verenigde Staten al te sterk af te remmen.
Een derde element naast de plotselinge werkloosheid en de feitelijke revaluatie
van de Belgische frank, wordt gevormd door de onzekere politieke toestand. Naar
verluidt zouden nieuwe investeringen worden uitgesteld in afwachting van de
uitvoering van artikel 107 quater. De financiers willen weten wie er de politieke macht
zal krijgen, of er eventueel kans is op een meer linkse koers in een of ander
landsgedeelte, welke de belastingdruk zal zijn in de verschillende regio's, enz....
Tenslotte kunnen we de vraag stellen of er naast negatief inspelende elementen
ook positieve zijn die een matigende invloed zullen uitoefenen op de dalende
conjunctuur. We kunnen drie dergelijke factoren vermelden.
Op de eerste plaats mag men verwachtingen koesteren over een snelle
totstandkoming van het Europa der Tien. Engeland heeft immers moeten vaststellen
dat de Verenigde Staten de fameuze maatregelen van 15 augustus heeft afgekondigd
zonder zijn Engelse ‘vriend’ te consulteren, wat hen wellicht tot het inzicht zal brengen
dat ze zo vlug mogelijk op een ander paard moeten gaan wedden.
Een tweede element is de sociale programmatie van het Belgisch
overheidspersoneel. 500.000 ambtenaren en 200.000 gepensioneerde ambtenaren
zullen een flinke weddeverhoging ontvangen. De economisten speculeren er nu op
dat ze het geld flink zullen laten rollen. Op de begroting werd hiervoor een bedrag
van 13 miljard ingeschreven. Hoe het allemaal betaald zal worden, is nog niet
duidelijk. Mogelijk zal de regering nog niet onmiddellijk overgaan tot een verhoging
van de personenbelasting en liever een beroep doen op leningen.
Het derde element, positief genoemd in het huidig economisch bestel, vormt de
houding van de vakbonden, die zich perfect aanpassen aan de conjuncturele
mogelijkheden. In een periode van hoogconjunctuur zijn ze reeds matig in hun eisen.
Bij dalende conjunctuur zullen ze dus zeker redelijk zijn. In de huidige syndicale
loonpolitiek is er trouwens geen alternatief. Er moet nl. een reeks nieuwe
professionele akkoorden worden afgesloten. Het enige wat er tegenover zulk een
nationaal akkoord geplaatst kan worden, is ‘geen akkoord’. Nu zullen juist de
gewesten die er economisch minder goed voor staan, er op aandringen toch nationaal
iets los te krijgen, wat een nieuw akkoord en nieuwe sociale vrede tot gevolg kan
hebben, ook in een periode van economische achteruitgang.
We kunnen de lezer voorlopig nog wel gerust stellen. De meeste Belgen zullen
hun kerstkalkoen nog wel kunnen kopen. Alleen een paar duizend ongeschoolde
arbeiders, jongste bedienden en automobielarbeiders zullen bij de schare gevoegd
worden van hen die het met wat minder moeten doen.
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Forum
Viermogendhedenakkoord inzake Berlijn
Een stap in het Europese Ontspanningsproces
De voorgeschiedenis van het Berlijn-akkoord kan kort worden samengevat. Zoals
bekend heeft de Bondsrepubliek in de laatste maanden van 1970 overeenkomsten
gesloten met de Sovjet-Unie en met de Volksrepubliek Polen. Krachtens de
verdragen van Moskou en Warschau heeft Bonn de status quo in beginsel aanvaard
en daarmee de deling van het Duitse Rijk anno 1937, benevens de afstand van
grote gebieden aan Polen. Bij de ondertekening van deze akkoorden verklaarden
bondskanselier Brandt en minister Scheel dat deze pas geratificeerd zouden worden
nadat een bevredigende regeling door de Grote Vier was getroffen over Berlijn.
Zulk een akkoord hebben de ambassadeurs van Frankrijk, Groot-Brittannië, de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten op 3 September 1971 ondertekend. De
belangrijkste elementen van deze ontwerpraamovereenkomst zijn onder andere dat
de grote mogendheden hun verantwoordelijkheid voor Berlijn bevestigden en zich
aansprakelijk stelden voor de uitvoering van de Berlijn-regeling. Het verkeer tussen
de Bondsrepubliek en West-Berlijn zal niet gehinderd en zoveel mogelijk
vergemakkelijkt worden. De banden tussen de Bondsrepubliek en West-Berlijn
blijven behouden en worden verder ontwikkeld. West-Berlijn is evenwel geen deel
van de Bondsrepubliek en kan niet door haar bestuurd worden. De Bondsrepubliek
mag West-Berlijn vertegenwoordigen in internationale organisaties en verdragen
voor West-Berlijn afsluiten. De verbindingen tussen West-Berlijn en Oost-Berlijn en
de D.D.R. worden verbeterd en West-berlijners kunnen deze gebieden bezoeken
op voorwaarden vergelijkbaar met die welke gelden voor andere bezoekers.
Tenslotte, de Sovjet-Unie krijgt toestemming een consulaat-generaal in West-Berlijn
te vestigen, geaccrediteerd bij de bevoegde autoriteiten van de westelijke
1
mogendheden . Het centrale feit van het Berlijn-akkoord is - ondanks Abrassimows
verklaring dat deze regeling een erkenning de facto inhield van de D.D.R. - dat de
westelijke mogendheden concessies van de Sovjet-Unie hebben verkregen die op
26 maart 1970, toen de onderhandelingen geopend werden, nog bijna onmogelijk
2
waren .

Berlijn de hoeksteen van de Europese confrontatie
Toen de vier geallieerden na de conference van Potsdam formeel het bestuur over
Duitsland op zich namen, verdeelden zij het land in vier bezettingszones en Berlijn
kreeg een vier-mogendheden status. Deze splitsing van Berlijn in sectoren en
Duitsland in zones leidde in Centraal-Europa tot een koude oorlog. Het resultaat
ervan was het ontstaan van twee Duitse staten en de westelijke mogendheden
ondernamen niets om te beletten dat Oost-Berlijn aan het vier-mogendhedenbestuur
werd onttrokken en

1
2

cf. Survival, november 1971, pp. 384-389.
cf. International Herald Tribune, 6 September 1971.
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door de Sovjet-Unie als hoofdstad werd toegewezen aan de D.D.R. . De Sovjet
bezettingsautoriteiten gingen hierbij tijdens de eerste naoorlogse jaren onopvallend
te werk en de westelijke mogendheden achtten deze inbreuken op de akkoorden
4
van Londen (1944) en Potsdam nauwelijks een protest waard .
De gemeenschappelijke controle van de Grote Vier over Berlijn eindigde in 1948.
De Sovjet vertegenwoordiger verliet toen de geallieerde controleraad en installeerde
in Oost-Berlijn een eigen stadsbestuur. De strijd om Berlijn was ontbrand, waarbij
Stalin poogde de stad geheel binnen Sovjet invloedssfeer te brengen. De eerste
grote crisis tussen Oost en West in Centraal Europa vormde de blokkade van Berlijn,
het Sovjet antwoord op de geldsanering in de westelijke bezettingszones. Van 24
juni 1948 tot 12 mei 1949 duurde deze blokkade van land- en waterwegen naar
West-Berlijn; benevens werd deze stad de Europese hoeksteen van de confrontatie
5
tussen Oost en West . ‘Für den Westen wurde (West-)Berlin zu einer Bastion der
Freiheit, einem Symbol der westlichen Entschlossenheit, diese Freiheit dort und in
Westeuropa zu verteidigen, und gleichzeitig zu einem Symbol des Willens, Berlin,
Deutschland und Europa wieder in Freiheit zu vereinen’. Voor het Oosten
daarentegen was de situatie in Berlijn ‘Symbol der unvolendeten Teilung’ van
Duitsland en Europa alsmede de permanente ‘Infragestellung’ van de Sovjet
6
heerschappij . Bovendien verhinderde de vluchtelingenstroom uit de D.D.R. via
West-Berlijn tot aan de bouw van de muur in augustus 1961 een interne
economische, sociale en politieke consolidatie van de D.D.R.
De grens tussen de Bondsrepubliek en de D.D.R. en tussen Oost- en West-Berlijn
werd het front van een koude oorlog. Jarenlang weigerde men in politieke kringen
te Bonn dit te aanvaarden als een voorlopig onherroepelijke werkelijkheid. De
ontwikkeling van de Oost-Westbetrekkingen moest volgens Konrad Adenauer gericht
worden op het herstel van de Duitse nationale eenheid. Anders zouden alle
ontspanningspogingen tussen Oost en West tevergeefs zijn, want zij zouden
7
geblokkeerd blijven door de Duitse kwestie . De internationale politieke ontwikkeling
8
bleef echter niet stilstaan bij Duitsland en allerminst om Duitsland . Brandt besefte
dat deze ontwikkeling uiteindelijk over Duitsland zou heengaan, indien de
Bondsrepubliek verstard bleef vasthouden aan een politiek van herstel van de
nationale eenheid. De Sovjet-Unie en de westelijke mogend-heden zouden over
Bonn heen tot een pragmatisch vergelijk in Centraal-Europa kunnen komen en het
gevolg hiervan zou een isolement van de Bondsregering zijn. Brandt moest dus
eerst als minister van buitenlandse zaken en later als bondskanselier de aansluiting
vinden aan een nieuwe internationaal politieke constellatie. Bovendien zochten
zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten na de Tsjechoslowaakse crisis naar
mogelijkheden om de confrontatie tussen Oost en West in Europa te verminderen.

Totstandkoming van het akkoord
3
4
5
6
7
8

cf. Ph. Windsor, City on Leave: A History of Berlin, 1945-1962, New York, 1963.
cf. J. Gimbel, The American Occupation of Germany: Politics and the Military, 1945-1949,
Stanford, 1968.
cf. H. Cleeveland, NATO: The Transatlantic Bargain, New York, 1970.
cf. Europa-Archiv, 20 / 1971, p. 703.
cf. W.F. Hanrieder, The Stable Crisis: Two Decades of German Foreign Policy, New York,
1970.
cf. K. Kaiser, German Foreign Policy in Transition: Bonn Between East and West, New York,
1968.
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De eerste, door de Bondsrepubliek bepleite contacten tussen de Westelijke
mogendheden en de Sovjet-Unie over een regeling van de kwestie Berlijn vonden
9
reeds ten tijde van de grote coalitie plaats . Het aanknopen van de onder-

9

cf. D. Mahncke, Um einen Modus vivendi in Berlin. Die Ausgangslage für
Viermächte-Verhandlungen, in: Europa-Archiv, 5 / 1970, pp. 157-166; W. Wagner, Das
Berlin-Problem als Angelpunkt eines Ausgleichs zwischen West und Ost in Europa, in:
Europa-Archiv, 11 / 1977, pp. 375-382.

Streven. Jaargang 25

409
handelingen met de Sovjet-Unie die tot het akkoord van Berlijn hebben geleid, werd
overigens pas mogelijk toen de westelijke mogendheden een gesloten front begonnen
te vormen. Na de totstandkoming van de regering Brandt-Scheel was men eindelijk
zover.
In december 1969 besloten de vertegen-woordigers van de NATO-landen de door
de Warschaupactlanden nagestreefde Europese veiligheidsconferentie te gebruiken
om een vier-mogendhedengesprek te beginnen over verbetering van de situatie
rond Berlijn, met name over een garantie van vrije toegang. Na lange aarzeling
beantwoordde de Sovjet regering op 10 februari 1970 de nota's van de Amerikaanse,
Britse en Franse diplomatieke vertegenwoordigers in Moskou positief, waarna de
besprekingen op ambassadeursniveau werden begonnen. De ambassadeurs
onderhandelden over de kwestie Berlijn langer dan een jaar zonder enige resultaten
te boeken. Zelfs de spectaculaire verbetering van de betrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie als gevolg van het op 12 augustus 1970 tot stand
gekomen verdrag van Moskou benevens een lang gesprek tussen Brandt en Brezjnev
waren niet in staat het onderhandelingsklimaat te verbeteren. Eerst na het XXIVe
congres van de C.P.S.U. hebben de leiders van het Kremlin besloten hun
Duitsland-politiek ingrijpend te wijzigen. Voor het eerst manifesteerde zich, tijdens
de diplomatieke besprekingen van de voormalige geallieerden over de kwestie-Berlijn,
de nieuwe politieke koers van de Sovjet-Unie op 25 mei 1971.
Volgens ambassadeur Sauvagnargues gingen nl. tijdens de op die dag gehouden
10
twintigste zitting de diplomatieke besprekingen over naar de concrete fase . Enkele
dagen later werd tijdens de ministersconferentie van de NATO-landen in Lissabon
bevestigd dat een regeling voor Berlijn prioriteit had ten aanzien van andere
geschilpunten tussen Oost en West. Na afloop van deze conferentie werd door de
Sovjet-ambassadeur in Oost-Berlijn, Abrassimow, op 7 juni aan het einde van de
11
21ste ronde verdere vooruitgang tijdens het vier-mogendheden-overleg gemeld .
Dat de Berlijn-besprekingen zich gunstig ontwikkelden, bleek mede uit uitlatingen
van verschillende sprekers tijdens het achtste congres van de Socialistische
Eenheidspartij Duitsland. De 58-jarige partijleider Honecker toonde zich in zijn rede
bij de behandeling van de kwestie Berlijn zeer gematigd. Hij sprak niet meer over
de tot dan toe geldende Oostduitse versie volgens welke West-Berlijn een
zelfstandige politieke eenheid was, voor het eerst gebruikte Honecker de formule
‘Stadt mit einem besonderen politischen Status’. Vervolgens verklaarde hij dat de
DDR geïnteresseerd was in een normalisering van de betrekkingen met West-Berlijn.
Hij hoopte tevens dat de viermogendhedenbesprekingen spoedig tot een resultaat
zouden leiden. Op deze manier zouden de conflicten en botsingen om West-Berlijn
uit de wereld worden geholpen. Honecker heeft er evenwel op gewezen dat men
bij een dergelijke regeling moest uitgaan van de realiteit, nl. dat West-Berlijn een
12
stad met bijzondere politieke status is en niet tot de Bondsrepubliek behoort .
In een verzoenende rede heeft de secretaris-generaal van de CPSU, Leonid
Brezjnev, op het congres van het S.E.D. verklaard dat de
viermogendhedengesprekken over Berlijn genoeg gevorderd waren om concrete
voorstellen voor een akkoord mogelijk te maken. De Sovjet regering was bereid
zich in te spannen voor een succesvolle afsluiting van deze onderhandelingen
teneinde de levensomstandigheden voor de stad en haar bevolking te normaliseren.
Maar natuurlijk, zo voegde Brezjnev hieraan toe, zullen de legitieme belangen en
souvereine rechten van de DDR naar behoren geeerbiedigd moeten worden.
10
11
12

Neue Zürcher Zeitung, 29 mei 1971.
cf. Neues Deutschland, 8 juni 1971.
cf. Neues Deutschland, 16 juni 1971.
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augustus 1970 tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie een positieve
verandering in de Europese situatie tot stand heeft gebracht. Hij heeft door deze
positieve beoordeling de mogelijkheid van normale betrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en de socialistische landen nog eens willen onderstrepen. Opvallend
was ook de zakelijke toon van Leonid Brezjnev. Ofschoon hij stelde dat een ratificatie
van de verdragen van Moskou en Warschau een nieuwe atmosfeer in Europa zou
creëren, probeerde hij geen druk op de bondsregering uit te oefenen om de ratificatie
door de Bondsdag te bespoedigen. Wel relativeerde hij deze akkoorden door erop
te wijzen dat de grenzen van de socialistische landen ook onafhankelijk van deze
verdragen door de strijdkrachten van het Pact van Warschau voldoende zijn
gegarandeerd. Opmerkelijk was dat de secretaris-generaal niet inging op de speciale
belangen van de DDR. Hoewel Brezjnev verklaarde dat het houden van een
Europese veiligheidsconferentie zonder de gelijkberechtigde deelneming van de
DDR niet mogelijk zou zijn, richtte hij niet aan het adres van de regering Brandt een
13
speciale oproep om de DDR volkenrechtelijk te erkennen .
Vervolgens heeft het congres een motie inzake de kwestie Berlijn aangenomen,
waarin men zich bereid verklaarde in het belang van de ontspanning in Europa de
14
betrekkingen tussen de DDR en West-Berlijn te normaliseren .

Brandts bezoek aan de Krim
Tijdens het XXIVe congres van de C.P.S.U. Lanceerde Leonid Brezjnev zijn zgn.
15
vredesprogramma . Sindsdien voert Moskou een groot diplomatiek offensief in alle
windrichtingen, waarbij de grootste verwachting wordt gezet op de verbetering van
de Oost-West betrekkingen in Europa. Het viermogendhedenakkoord inzake Berlijn
heeft hier een belangrijk obstakel uit de weg geruimd. Het optimisme in het Kremlin
ten aanzien van de oplossing van de Europese problematiek werd alleen maar
groter nadat de wereldpolitiek in beweging was geraakt naar aanleiding van de door
president Nixon op 15 augustus 1971 bekendgemaakte drastische economische
maatregelen.
Hieruit en uit de afkondiging van de ‘Amerikaanse Brezjnev-doctrine’, met name
dat de Verenigde Staten niet langer bereid zijn economische nadelen in verband
16
met de uitbreiding van de Europese Gemeenschap te incasseren , blijkt duidelijk
dat de na-oorlogse constellatie niet meer voldoet aan de behoeften van het
internationale politieke- handels- en betalingsverkeer. Op zoek naar een uitweg uit
een hoogst onzekere en gevaarlijke situatie is de economische reus van Europa,
de Bondsrepubliek, ook in de politieke sector zo zelfstandig geworden, dat zij met
de Sovjet-Unie ‘over een ontwikkeling, die ver heen reikte over het Berlijn-akkoord,
17
namelijk over de evolutie in Europa’, een dialoog kan voeren . Nadat Brandt voor
zijn vertrek naar de Krim had gezegd dat zijn land ook in politiek opzicht ‘volwassen’
was geworden, voegde hij daar aan toe: ‘Wij zijn aangekomen op een punt waarop
onze situatie ons toestaat te handelen zoals de anderen doen. Wij willen onze
18
belangrijkheid niet overdrijven, maar we zijn een geëmancipeerde staat en regering’ .
13
14
15
16
17
18

cf. Aussenpolitische Korrespondenz, 21 juni 1971.
cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21 juni 1971.
cf. Neues Deutschland, 31 maart 1971.
cf. Der Spiegel, 15 november 1971, p. 120.
cf. Borba (Belgrado), 17 September 1971.
cf. De Groene, 2 oktober 1971.
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Ondanks het feit dat de speelruimte van Bonn beperkt is, werd deze verklaring van
de bondskanselier als politieke sensatie van de eerste orde geïnterpreteerd. In Parijs
was men kennelijk ontstemd. Een van de schaarse objectieve commentaren werd
door André Fontaine gepubliceerd. Volgens hem bracht de bondskanselier zijn
19
tweede bezoek aan de Sovjetunie misschien wel wat snel .

19

cf. Le Monde, 11 September 1971.
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De Fransen hadden gehoopt dat zij de eersten zouden zijn die met de
secretaris-generaal van de C.P.S.U. besprekingen konden voeren over een Europese
conferentie inzake veiligheid en samenwerking. Maar Brezjnev heeft Brandt
uitgenodigd om naar de Sovjet-Unie te komen, toen het viermogendhedenakkoord
over Berlijn nauwelijks ondertekend was. Dat Brandts bezoek aan de Krim eerder
plaatsgevonden heeft dan Brezjnevs komst naar Frankrijk, is een weerspiegeling
van de werkelijke machtsverhoudingen in Europa. Bovendien hebben de Russen
aldus te kennen gegeven dat voor hen de Duitsers belangrijker en machtiger zijn
20
dan de Fransen . Voor de Fransen, die zich sinds de Gaulle beijverden een brug
te slaan tussen Oost- en West-Europa, een bittere pil; temeer waar zij
economisch-monetair ook al duidelijk door de Bondsrepubliek in de schaduw worden
gesteld. President Pompidou maakte derhalve op zijn persconferentie van 23
september 1971 enkele opmerkingen waaruit het voortleven blijkt van een zeker
wantrouwen en rivaliteit tussen beide landen. De president zinspeelde er bv. op dat
21
Frankrijk de D.D.R. nooit had erkend uit solidariteit met de Bondsrepubliek . Het
zou voor West-Europa tragisch zijn wanneer een toenemend wantrouwen de
regeringen in Bonn en Parijs ertoe zou verleiden op het terrein van de oostpolitiek
elk haar eigen gang te gaan. Het is juist het bondgenootschap tussen beide landen
dat de sleutel vormt voor hun vermogen zowel tegenover de Sovjet-Unie als ten
opzichte van de Verenigde Staten min of meer onafhankelijk op te treden.
Niemand in Frankrijk heeft dit beter begrepen dan president de Gaulle, die zijn
onafhankelijke buitenlandse politiek op een nauwe samenwerking met de
Bondsrepubliek baseerde. In de laatste jaren van zijn leven herhaalde de president
steeds weer dat het wezenlijke doel van zijn politiek was, een terugval te verhinderen
naar een situatie waarin een nieuw pact tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie of tussen
Duitsland en Rusland mogelijk zou zijn. Men kan zich afvragen of president de
Gaulle zijn doel heeft bereikt. De snelheid waarmee de leiders van het Kremlin
Brandt hebben uitgenodigd lijkt te bewijzen dat zij blijven proberen Parijs en Bonn
22
tegen elkaar uit te spelen . Sinds de jaren vijftig en zestig is de Soviet diplomatie
subtieler geworden. Maar haar doeleinden zijn naar alle waarschijnlijkheid dezelfde
gebleven: consolidering van de eigen invloedssfeer en verhindering van de
consolidatie van andere invloedssferen. De politiek van de Sovjet-Unie ten opzichte
van de Oosteuropese socialistische landen getuigt van het permanente karakter
van het eerste doel. De aanmoediging van ook maar de minste blijken van
onafhankelijkheid van Parijs of Bonn getuigt echter van het tweede doel.
Brezjnev was ‘volkomen tevreden’ over het gesprek met Brandt; zij hebben
ongetwijfeld bijgedragen tot de verbetering van de betrekkingen tussen de
Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie. Volgens hem was dit het belangrijkste doel van
23
de ontmoeting . Brandt en Brezjnev zijn tijdens hun besprekingen overeengekomen
dat de bondsregering en de Sovjet regering elkaar meer zullen gaan consulteren
24
over hun bilaterale betrekkingen en internationale problemen .
In het communiqué dat na afloop van de besprekingen werd uitgegeven, wordt
geconstateerd dat het akkoord over Berlijn een grote stap is op de weg naar
Europese en internationale ontspanning, tevens wordt erop gewezen dat kwesties
die samenhangen met de voorbereiding van een veiligheidsconferentie een
belangrijke plaats hebben ingenomen. Vastgesteld is dat de deelname van de
20
21
22
23
24

cf. De Groene, 2 oktober 1971.
cf. Neue Zürcher Zeitung, 25 September 1971.
cf. Le Monde, 11 September 1971.
cf. Népszabadsag (Boedapest), 20 September 1971.
cf. Magyar Hirlap (Boedapest), 21 September 1971.
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Verenigde Staten en Canada aan een dergelijke conferentie noodzakelijk is. Verder
willen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie hun bondgenoten alsook andere
Europese staten consulteren om te be-
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spoedigen dat een dergelijke conferentie kan worden gehouden .

Resultaten van de Duits-Russische topbespreking
Details over de besprekingen bevat het communiqué niet, behalve over de kwesties
26
der normalisatie van de betrekkingen tussen Bonn en Oost-Berlijn . Nieuw in het
communiqué is niet de gedachte dat de Bondsrepubliek en de DDR lid zullen worden
van de Verenigde Naties, maar de zienswijze dat de toetreding een etappe zal zijn
27
in het normalisatieproces tussen de twee Duitse staten .
Andere onderwerpen van gesprek tussen Brandt en Brezjnev zijn verder geweest
hoe de bilaterale betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie kunnen
worden uitgebreid. De bedoeling is dat de betrekkingen op het gebied van handel,
wetenschap, techniek, cultuur, sport en uitwisseling van jongeren uitgebreid worden.
Dienovereenkomstig zullen tussen beide landen spoedig
handelswetenschappelijk-technische en culturele overeenkomsten worden gesloten.
Het bezoek van Brandt aan Oreanda en zijn ruim zestien uur durende
gedachtenwisseling met Brezjnev was een historische gebeurtenis. In de eerste
plaats omdat de Sovjet diplomatie er, althans voorlopig, niet in slaagde de
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en haar bondgenoten te vertroebelen. In
de tweede plaats omdat de Bondskanselier met Brezjnev niet slechts als Duitser,
maar ook als Europeaan en als lid van het westelijke bondgenootschap heeft
29
gesproken . Daaruit blijkt dat Brandts ‘Ostpolitik’ een van de belangrijkste onderdelen
van een algemeen Europese politiek tegenover de socialistische landen vormt,
ongeacht haar tegenwerking binnen en buiten de Bondsrepubliek. Dus ook al zouden
30
de leiders van het Kremlin anders willen, zij kunnen niet aan deze ‘Ostpolitik’ voorbij .
Indien de westelijke landen zich niet gerust voelen naarmate de Bondsrepubliek
in de politiek ten opzichte van de Sovjet-Unie de leiding neemt, zien zij verschillende
factoren over het hoofd die de huidige regering in Bonn hiertoe gedreven hebben.
Een van de belangrijkste daarvan is dat men van Duitse zijde zoveel mogelijk
politieke voordelen probeert te trekken uit het feit dat de Sovjet-Unie nog betrekkelijk
geïsoleerd is van de techniek, van wetenschappelijke uitwisseling, van de
kapitaalmarkten en van de produktiviteit en creativiteit van de westelijke industriële
maatschappij. De Sovjet-Unie voelt zich als wereldmogendheid zowel door de
Verenigde Staten als door de Volksrepubliek China bedreigd. In deze situatie zoeken
de leiders van het Kremlin naar alle waarschijnlijkheid, zelfs ten koste van politieke
25
26

27

29
30

cf. Magyar Nemzet (Boedapest), 20 September 1971.
Volgens staatssecretaris Ahlers waren Brandt en Brezjnev het over drie punten eens geworden:
1) de kwestie van de troepenvermindering is niet iets wat alleen tussen de supermogendheden
moet worden besproken; 2) wanneer er over troepenvermindering zal worden gesproken,
moeten niet alleen de strijdkrachten die in andere landen zijn gestationeerd, onderwerp van
gesprek zijn, maar ook de nationale strijdkrachten; 3) wanneer voor troepenvermindering een
bepaalde geografische ruimte wordt uitgekozen, dan moet het niet alleen om Duitsland gaan.
cf. N.R.C.-Handelsblad, 20 September 1971.
Want het tijdens de in 1970 gehouden conferentie van Kassel door Brandt aan
ministerpresident Stoph voorgelegde programma van twintig punten ging er nog van uit, dat
de twee Duitse staten lid van de Verenigde Naties zouden worden ‘op basis van het door hen
overeen te komen verdrag’. Dus pas als de normalisatie voltooid zou zijn. cf.
N.R.C.-Handelsblad, 22 September 1971.
Idem.
cf. Internationale Politik (Belgrado), 20 oktober 1971, p. 22.
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concessies aan het westen, naar mogelijkheden om het economisch-technische
isolement te verbreken en als rugdekking de eigen invloedssfeer in Oost-Europa te
beveiligen door politieke samenwerking met de Westeuropese landen.
L.L.S. Bartalits
28

28

cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20 September 1971.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid

Cultuuranalyse
Fernand Robert
Un mandarin prend la parole
Presses Universitaires de France, Paris, 1970, 269 pp., FF. 25,-.
Nathan Glazer
Remembering the answers
Essays on the American Student Revolution
Basic Book, New York / London, 1970, 311 pp., $ 7,95.
Hoe verschillend deze twee boeken ook zijn, ze hebben eenzelfde bindmotief: de
angst van de universiteitsprofessor dat de universiteit zal verdwijnen of haar functie
verliest. F. Robert schrijft vanuit de klassieke Franse Universiteit: vanuit een andere
tijd, een andere wereld. Wat hij te vertellen heeft over onderwijs, cultuur, universiteit
en Franse maatschappij, is volledig gericht op het verleden, al spreekt hij bijna
voortdurend van hervormingen. Wie dit standpunt niet of slechts gedeeltelijk deelt,
zal hier weinig pertinente ideeën vinden.
Glazer is jonger, een Amerikaan en doceert te Harvard. In een uitvoerige en
krampachtige inleiding zegt hij dat hij van ‘radicaal’ ‘conservatief’ is geworden en
dat de lezer het waarom hiervan in de loop van het boek zal vernemen. Maar geen
van beide termen wordt duidelijk omschreven. Uit wat volgt schijnt dat ‘radicalisme’
niet veel meer te zijn geweest dan een soort naar buiten toe gerichte actie, die nooit
doorgetrokken werd op het persoonlijke vlak. Was dat wel het geval geweest, dan
zou Glazer waarschijnlijk wel ‘radicaal’ gebleven zijn. In zo'n verbitterde defensieve
houding kun je doorgaans niet zo heel veel interessante dingen vertellen: schrijft
alleen je eigen obsessies uit, zonder dat je deze erkent.
Eric De Kuyper

François Mauriac
Le dernier bloc-notes (1968-1970)
Flammarion, Paris, 1971, 354 pp..
De denkwereld van F. Mauriac is gesloten en ingedeeld in categorieën waarvan de
belangrijkste heten: het Katholicisme, de Franse Literatuur, Frankrijk, Elite, Grandeur,
Prestige... Allemaal hoofdletters. Bindmotief: een vrijwel overal aanwezige vorm
van Intolerantie (meestal verwoord als Naastenliefde, ‘charité chrétienne’)! Zelfs
wanneer Mauriac tracht te schrijven vanuit een houding van respect en waardering
voor de andere, blijft de hoofdtendens altijd dat de andere niet erkend wordt als
evenwaardige maar als essentieel ‘Andere-als-mindere’ of als ‘niet deelhebbend
aan mijn hiërarchie’. Wat doe je daarmee als lezer? Als je je belaagd en beschimpt
voelt, dan speel je mee in het zwart-wit-spel van Mauriac. Maar misschien vind je
het allemaal niet eens de moeite waard, is de terminologie zo verouderd, dat je de
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realiteit eronder niet meer herkent en je je nergens meer geraakt voelt. Dan is dit
boek nog alleen te beschouwen als een ‘tijdsdocument’, als een fossiel van een
bepaalde manier van denken en zijn, zoals dat nog altijd mogelijk was in het Frankrijk
van de jaren zestig. Eric De Kuyper

Katharine Whitehorn
Observations
Methuen, London, 1970, 200 pp., £ 1,25.
Het eerste wat ik elke week in The Obser-
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ver lees, is de column van K.W.. Meer dan bij de politieke of culturele informatie
heb ik bier de indruk (opnieuw?) contact te krijgen met de ‘werkelijkheid’. Omdat
S'ster over de gewone dingen des levens schrijft? Neen, want haar onderwerpen
reiken ver buiten de huis-of/en gezinsprobleempjes. Wel bewijst zij in deze wekelijkse
rubriek dat om het even welk onderwerp aandacht verdient: dit is eigenlijk S'sters
startpunt. Op die manier krijgen de dingen (feiten en mensen) weer een verrassend
reliëf. Maar dit is niet voldoende om deze column veel te doen verschillen van andere
gelijksoortige journalistiek. Whitehorn is er in bedreven, wat doorgaans als een
detailaspect beschouwd wordt (‘ja, maar, er is ook nog...’-opwerping die in een
complexe discussie slechts geuit wordt om retorische redenen) genuanceerd en
scherp uit te diepen. Het is juist deze blik-verandering die een dimensie meer geeft
én aan datgene wat zij schrijft én aan de onderwerpen waarover ze schrijft. In zo'n
bloemlezing tenslotte valt op hoe verschillend qua stijl en aanpak haar stukjes zijn:
haar gediversifieerde interesse krijgt telkens een even gedifferentieerde vormgeving.
Knap.
Eric De Kuyper

John W. Aldridge
In the Country of the Young
Harper & Row, Perennial Libarry, New York, 1971, 128 pp., $ 0,95.
Jerry Rubin
Do It!
Jonathan Cape, London, 1970, 253 pp., geïll., 35/-.
Richard Zorza
The Right To Say We
Pall Mall Press, London, 1970, 213 pp., £2,-.
Een verantwoorde recensie van een pamflet vereist eigenlijk een nieuw pamflet.
Aldridge spuwt zijn venijn uit op de Jeugd, de ‘under-thirty generation’. Zij is
verantwoordelijk voor de huidige levensstijl en levenskwaliteit in de VS (p. XVI). Zij
erkent geen enkele autoriteit (en dat is natuurlijk de schuld van de voorgaande
generatie); het ‘hippyism’ is een regressie zonder meer. Genuanceerd feitenmateriaal
komt er, gezien het pamflettaire genre, natuurlijk niet bij te pas. Het gebrek aan
persoonlijkheid van deze generatie (wat is persoonlijkheid? bestaat er wel zo iets
als generatie in de betekenis die men er doorgaans aan geeft?) is volgens Aldridge
toe te schrijven aan de onmacht om te revolteren tegen de autoriteit van de ouders.
In Freudiaanse termen is de vraag echter, of een verwaterde of helemaal geen
Oedipoessituatie noodgedwongen alleen maar ellendelingen voortbrengt. Het komt
hierop neer: S. betreurt dat de jongere generatie niet gerebelleerd heeft tegen haar
ouders (die geen weerstand boden omdat ze niet eens geïnteresseerd waren in
hun kinderen) en accepteert niet dat ze nu rebelleren tegen een systeem; op dezelfde
wijze betreurt hij het dat de jongeren een groepsgevoelen hebben ontwikkeld (‘the
society of one another’), maar geen contact meer vinden met hun ‘social
environment’. Aldridge's jeremiade leidt eigenlijk alleen maar tot de simpele waarheid:
‘hoe dwaas en oninteressant zijn zij die niet zijn zoals wij’. In zijn besluit noemt
Aldridge zichzelf ‘tolerant and forgiving’: waarschijnlijk alleen dan voor mensen die
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zijn zoals hij: ‘having learned long ago how to live tranquilly together in this best of
all possible worlds’ (p. 128).
Het vervelende is niet dat de wereld die Aldridge beschrijft zo wit-zwart is, maar
dat sommige feiten hem in zijn manicheïstische visie gelijk geven. Neem Do It van
Jerry Rubin en in zekere mate ook The right to say we van Richard Zorza: ze lijken
Aldridge's thesis te bevestigen. Als je het ludieke koppelt aan politieke actie op de
manier waarop Rubin, de leider van de Yippies dat voorstelt en illustreert, herleid
je zowel het ludieke als het politieke tot hun meest spectaculaire uiterlijkheden. Moet
je dit theatralisme noemen of politiek activisme? Het boek is geïllustreerd door
Quentin Fiore, die ook ettelijke boeken van MacLuhan mee heeft vervaardigd. Is
dat een verbindingsteken tussen twee ‘narren’ uit hetzelfde systeem? Op die manier
hoeft het voor mij niet.
Het boek van de jonge Britse student Richard Zorza, die in het deftige Harvard in
de contestatie terechtkwam, is van een heel andere toonaard (Zorza is een
toekomstige liberaal) maar verschilt uiteindelijk toch weinig van de Rubin-mentaliteit.
Zorza herinnert zich vooral: ‘the thrill of those meetings, the sense of unity, the
ecstasy of commitment, the love of one's fellowman’ (p. 100). Ook hier een
jammerlijke reductie van wat iets belangrijks zou kunnen zijn tot een theatraal
gebeuren. Enerzijds hysterische kretologie (Rubin), anderzijds sufferige journalistiek
(Zorza): zijn dat geldige getuigenissen van de woelige omwentelingen die in de VS
plaatsvinden? Of lezen we de verkeerde getuigenissen? Laten we het hopen. Eric
De Kuyper
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Sociale wetenschappen
Bastiaenen, José P. e.a. - Librium of sociale aktie? - Katernen 2000, Wolters
- Noordhoff, Groningen, 1971/8, 23 pp., f 2,50.
Bours, A. en G. Lambooy - Stad en stadsgewest in de ruimtelijke orde. - Van
Gorcum, Assen, 1970, 334 pp., f 29,50.
Elias, Norbert - Sociologie en geschiedenis. - Van Gennep, Amsterdam, 1971,
216 pp., f 12,90.
Enden, Drs. Hugo van den - Abortus pro / contra. - (Anatomie van de toekomst)
Wereldvenster, Baarn, 1971, 134 pp., f 12,50.
Farmer, Mary - Het gezin. - (Mens en medemens) Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1971, 166 pp., f 9,25.
McGreevey, William Paul - An economic history of Columbia 1845-1930. Cambridge University Press, Cambridge, 1971, 330 pp., £ 4,60.
Maas, Prof. Dr. Ir. F.M. - Toekomstmodel voor natuur en landschap. Wereldvenster, Baarn, 1971, 126 pp., 24 ill., f 15,90.
Marcuse, Herbert en Karl Propper - Sociale revolutie of sociale hervorming? Wereldvenster, Baarn, 1971, 48 pp., f 6,50.
Menne, Ferdinand W. - Kirchliche Sexualethik gegen gesellschaftliche Realität.
- (Gesellschaft u. Theologie) Kaiser-Grünewald, München - Mainz, 280 pp.,
DM. 22.
Touraine, Alain - De post-industriële maatschappij. - Wereldvenster, Baarn,
1971, 220 pp., f 16,90.
Tschakowski, Alexander - Achtzigtausend Kilometer im Kreis. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1971, 195 pp., M. 3,50.
Wertheim, W.F. - Evolutie en revolutie. - (Kritiese Bibliotheek) Van Gennep,
Amsterdam, 1971, 547 pp., f 22,50.

Deelgenoten in ontwikkeling
Rapport van de Commissie voor internationale samenwerking
(Commissie Pearson), Vertaling van Partners in Development, New York,
1969, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1970, 276 pp., f 4,90.
E.K. Hawkins
The Principles of Development Aid
Penguin Modern Economics Texts, Harmondsworth, 1970, 152 pp., 35
p..
Het Pearson Rapport is alleen al door het gewicht van de leden van de commissie
die het opstelde (o.a. R. de Oliveira Campos, W.A. Lewis en R.E. Marjolin) een zeer
belangrijk document. Het heeft tot onderwerp de ontwikkelingssamenwerking en is
terecht geschreven vanuit de opvatting dat economische ontwikkeling een zaak is
die zowel rijk als arm aangaat. Het stuk begint met een evaluatie van de bereikte
resultaten (die naar mijn gevoel wel wat aan de te rooskleurige kant is uitgevallen).
Dan volgt een toekomstvisie. Ook zijn er beschouwingen over de rol van handel,
investeringen, onderwijs en onderzoek. Tenslotte worden besproken omvang, vorm,
doelmatigheid en institutioneel kader van de hulpverlening. Het boekje van Hawkins,
dat tegelijkertijd werd geschreven, is bescheidener van opzet. Het is eenmanswerk,
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terwijl de Commissie Pearson beschikte over een uitgebreide staf. Maar het bestrijkt
ongeveer dezelfde problemen en de auteur presenteert het niet zonder enige
pretentie als een complement op het Pearson Rapport. Er is toch geen overlapping,
in zoverre dat Pearson uitvoeriger is gedocumenteerd (in de Nederlandse vertaling
werden enige bijlagen weggelaten) en sterk de nadruk legt op de economische
politiek, terwijl Hawkins, hoewel geschreven vanuit de praktijk, analytischer is
opgezet. Beide boeken zijn voor de leek goed toegankelijk, wat dat aangaat wijkt
Hawkins boek enigszins af van de andere publikaties in de nieuwe Penguin Modern
Economics reeks.
Om het karakter van beide boeken nader te typeren kies ik als onderwerp de
ontwikkelingshulp in de vorm van leningen. Hawkins geeft een zakelijk betoog,
waarin hij uiteenzet welke factoren van invloed zijn op de omvang waarin een land
zich op de meest verantwoorde wijze in de schuld kan steken. Hij plaatst de
leningfinanciering van kapitaalgoederen tegenover de directe investeringen van
rijke landen in ontwikkelingslanden, waarbij de kapitaalgoederen, in tegenstelling
tot het leningen-geval, het eigendom blijven van die rijke landen. Voor- en nadelen
van beide vormen worden goed uiteengezet. De commissie Pearson leverde
tweeslachtiger werk. Enerzijds weer een zakelijke benadering, ditmaal met mooi
cijfermateriaal. Maar aan de andere kant een onzakelijk aandoend naar de
ontwikkelingslanden toepraten als het op de praktische politiek aankomt. Lenen is
eigenlijk maar niets, er moet geschonken worden. De stabiliteit van de economie is
niet zo belangrijk. Als men toch schulden aan het saneren is, kan men dat beter
meteen goed doen. En dan na lang wachten op het eind ten-
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slotte toch het kernpunt: dat geleend geld wel eens doelmatiger kon worden besteed
dan geschonken geld. Zo doorredenerend kom je dan lijkt mij aan de ideale oplossing
om alle geld weg te geven, maar net te doen of je het uitleent. Met de lage
rentevoeten, lange looptijden, vele renteloze jaren en ontsnappingsclausules komen
de aanbevelingen van de Commissie Pearson met betrekking tot leningen inderdaad
een heel eind in die richting. Ik meen dat men hier van alles door elkaar laat lopen
en nog afgezien van de leuzerige stijl van het rapport, die mij niet aanstaat, is er in
dit opzicht ook een gebrek aan openheid. Ik voel zelf meer voor het standpunt dat
er zoveel mogelijk naar de ontwikkelingslanden moet en dat het zo doelmatig mogelijk
moet worden besteed. Die aspecten kan men gerust gescheiden zien. De selectie
van ontwikkelingsprojecten kan niet streng genoeg zijn. Die selectie kan gevaar
lopen als monetaire stabiliteit, leningsmoraal e.d. zaken van secundair belang
worden. Het is oprechter te streven naar vergroting van het totale bedrag aan
ontwikkelingshulp, tenslotte is dat een zeer respectabel streven, dan te trachten via
invloed op de wijze waarop de hulp wordt verstrekt, nog eens extra in te werken op
de hoofdsom.
Als ik moest kiezen tussen beide boeken, dan koos ik Hawkins. Maar er moet
niet gekozen worden. Ontwikkelingssamenwerking is een halszaak voor onze
beschaving en wij kunnen er dus niet genoeg over lezen. Dan vallen vanzelf ook
allerlei politieke beschouwingen tegen elkaar weg.
J.J. Meltzer

Drs. A. Dietvorst
De Volksrepubliek China
Romen & Zonen, Roermond, 1971, 200 pp., f 14,90.
De toelating van Peking tot de Verenigde Naties en de normalisering van de
Amerikaans-Chinese betrekkingen hebben aan de tweepolige machtsverhouding
van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten een einde gemaakt. Over de derde
opkomende supermogendheid heeft Dietvorst, ondanks de moeilijk toegankelijke
bronnen en de traditionele Chinese geheimzinnigheid, een voortreffelijk informatief
boek geschreven. Volgens de auteur is de Volksrepubliek China nog steeds in
economisch opzicht onderontwikkeld. Aansluitend wordt een uiteenzetting gegeven
hoe de Chinese autoriteiten en de leiders van de communistische partij de problemen
van de economische onderontwikkeling van hun enorme land willen oplossen.
In de eerste drie hoofdstukken worden door de auteur achtereenvolgens behandeld
de sociale, economische en politieke ontwikkeling van China tot de Communistische
machtsovername in 1949 en de verschillende facetten van de bevolkingsontwikkeling,
alsmede de economische ontwikkeling in algemene zin.
In de hoofdstukken daarna wordt meer in details onderzocht hoe de sociale en
economische ontwikkeling voor de verschillende sectoren van het economische
leven is geweest. Ook wordt tenslotte aandacht geschonken aan de regionale
verscheidenheid en de discrepantie tussen de economische en sociale ontwikkeling
in de steden en op het platteland.
L. Bartalits

Geweld
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Documentatie- en Informatiecentrale De Horstink, Amersfoort, 1971, 94
pp., f 5,50. B.F. 85.
Deze voortreffelijke documentatiemap over het geweld, dat een kenmerk van onze
tijd is geworden, bevat een zorgvuldige, allerminst tendentieuze, selectie uit het vele
beschikbare materiaal waarin de geweldspro-blematiek naar voren komt. Deze
oriëntatie wordt verder aangevuld met literatuurlijsten, hetgeen een nadere
bestudering van het probleem mogelijk maakt.
De samenstellers van deze map begonnen in hoofdstuk een met enkele teksten
die tesamen een min of meer geslaagd beeld geven van de opmerkelijke gedaante
van het hedendaagse geweld. Bijv. ‘voor wapens in 1970 204 miljard dollar’; ‘gruwelijk
verhaal uit Zuid-Vietnam’; ‘honger’ en ‘interview KRO-Echo met woordvoerder Rode
Jeugd in Eindhoven’. In hoofdstuk twee volgt een overzicht betreffende de oorzaken
van geweld en agressie. Onder andere: ‘gewelddadig gedrag’, agressie en de
gewetensfunctie’; ‘de vredesgedachte en de menselijke agressiviteit’ en ‘waarom
mensen andere mensen doden’. Met betrekking tot de theoretische verklaringen
van de oorzaken van geweld en agressie wordt het accent gelegd op de rol van het
instinct, op situationene factoren en op sociale conditionering.
Het derde hoofdstuk bevat artikelen waarin
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vele vormen van geweld in de geïndustrialiseerde samenleving en in de
ontwikkelingslanden worden beschreven en geanalyseerd. In hoofdstuk vier wordt
de vraag gesteld of en wanneer het gebruik van gewelddadige middelen ter
verandering van maatschappelijke en politieke structuren gerechtvaardigd kan zijn.
In het vijfde en laatste hoofdstuk komt tenslotte de vraag aan de orde welke
mogelijkheden er zijn ter regulering van het geweld, resp. ter voorkoming van een
nucleaire oorlog. Het accent is in dit laatste deel van de documentatiemap gelegd
op een aantal polemologische beschouwingen. In het artikel van prof. Röling wordt
de betekenis van de ‘Strategic Arms Limitaition Talks’ uiteengezet, terwijl door Dieter
Senghaas de betekenis van de afschrikkingspolitiek bij de opinievorming wordt
uiteengezet.
L. Bartalits

J.W. van Hulst e.a.
Vernieuwingsstreven binnen het Nederlandse Onderwijs in de periode
1900-1940
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 419 pp., f 32,50.
Het Nederlands onderwijs schijnt zelfs niet te kunnen vernieuwen zonder achteruit
te kijken. Het is natuurlijk wel allemaal erg interessant wat er in de eerste veertig
jaren van deze eeuw allemaal werd gedacht en ondernomen om tot vernieuwing
van het onderwijs te geraken, de aanzet bijvoorbeeld van het Montessori-onderwijs,
het werk van Jan Ligthart, de toen al vinnige strijd tegen het klassikale stelsel, de
voortdurende vernieuwing van het beroepsonderwijs, maar eerlijk gezegd: het ligt
allemaal zo ver achter ons. Leuk voor de ouderen in ons onderwijs om nog eens te
lezen hoe vooruitstrevend ze toen al waren, maar tussen nu en toen is er heel wat
gebeurd waarop in de kleine twintig opstellen die tesamen dit boek vormen, wel
aardig wordt gepreludeerd, maar het onderwijs is nu eenmaal geen concert waarin
men met een prelude kan volstaan. Het vastleggen van die geschiedenis - en dát
hebben de samenstellers van dit boek uitstekend gedaan - is wel van belang maar
of het voor de vorming van degenen, die in het onderwijs moeten werken allemaal
van zo groot belang is te weten, nee.
Het is overigens wel bijzonder leerzaam te vernemen wat er aan
onderwijsvernieuwing in de behandelde periode werd gedaan door de docenten en
door het Departement. Niets. Wat dat betreft, is de toestand nog geen haar verbeterd.
Hans Hermans

Economisch maatschappelijke didactiek
Orgaan van de Vemo (Vereniging van Leraren bij het economisch maatschappelijk onderwijs), Roemer Visscherstraat 45, Arnhem. Prijs
f 7,50 per jaar (3 nummers), 1e jaargang no. 1, 20 pp..
Het nieuwe tijdschrift doet stof tot nadenken opwaaien. Het levert opbouwende
kritiek aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de lerarenopleiding. Maar ook de
leraren die reeds in functie zijn, worden aan het denken gezet. Aan het denken over
de inhoud van de vakken, de onderwijsmethoden, de wijze van examineren, etcetera.
Maar ook over theoretische onderwerpen op hun vakgebied. Tenslotte wordt
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literatuurnieuws gegeven. Het eerste nummer maakt een zeer vezorgde indruk en
leest prettig. Een inspirerend initiatief. Sindsdien is tenminste een andere uitgever
verschenen met een blad ‘Didactiek der sociale wetenschappen’!
J.J. Meltzer

A.D. Bain
The Control of the Money Supply
(Penguin Modern Economic Texts), Penguin Books, Harmondsworth,
1970, 175 pp., 9/-.
Beschrijving van theorie en techniek van de beheersing van de geldhoeveelheid
door de monetaire autoriteiten. Het belangrijkste theoretische vraagpunt is of de
geldhoeveelheid rechtstreeks inwerkt op de economische activiteit of dat er meer
gecompliceerde indirecte verbanden liggen, met name via rente- en
kredietmechanisme. (De auteur is de laatstgenoemde mening toegedaan). De keuze
die hier moet worden gemaakt is van grote betekenis als grondslag voor de te voeren
politiek.
Voor de Belgische of Nederlandse lezer misschien iets minder belangrijk dan de
goede theoretische verhandeling is de bespreking van de technische aspecten van
de monetaire politiek die wel zeer is geënt op specifieke Engelse en
Noordamerikaanse omstandigheden. Het is een verantwoord, maar geen gemakkelijk
boek.
J.J. Meltzer
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Gedragswetenschappen
Behrens, Alfred - Gesellschaftsausweis Social Science Fiction. - Suhrkamp,
Frankfurt a/M., 1971, 148 pp..
Boekel, Dr. C. van en Fr. A. Vinken - Pleidooi voor een dwaasheid. - Drukkerij
M.S.C., Tilburg, 1971, 112 pp., f 8,50.
Boone, Dr. L. - Massamedia en interpersonale communicatie. - Centrum voor
communicatiewetenschappen, Leuven, 1971, 72 pp..
Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Suhrkamp, Frankfurt a/M., 1971, 381 pp..
Evans, E.G.A. - Pedagogische psychologie. - (Aula) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 125 pp., f 4,-, BF. 66.
Hobbs, Lisa - Liefde en bevrijding. - (Anthos) In den Toren, Baarn, 1971, 144
pp., f 9, 75, BF. 160.
Menge, Wolfgang - Der verkaufte Käufer. - Molden, Wien, 1971, 368 pp., DM.
22,-. Mitscherlich, Alexander - Ter verdediging van de psychoanalyse. - Van
Gennep, Amsterdam, 1971, 141 pp., f 12,50.
Parker, Derek en Julia - Astrologie. - Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971,
256 pp., ill., f 52,50.
Peters, Dr. J.M. - Fictioneel beeldamusement. - Centrum voor
communicatiewetenschappen, Leuven, 1971, 36 pp..
Rapport contre la normalité. - Champ Libre, Paris, 1971, 124 pp..
Rogers, Prof. Dr. Carl R. - Leren in vrijheid. - De Toorts, Haarlem, 1971, 304
pp., f 32,50.
Sechehaye, M.A. - Dagboek van een schizofreen. - Lemniscaat, Rotterdam,
1971, 120 pp., f 12,50.
Segefjord, Bjarne - Summerhill-school. - (Anatomie van de toekomst)
Wereldvenster, Baarn, 1971, 131 pp., f 12,90.
Schoolschrift kritische ouders. - NVSH, 's Gravenhage, 1971, 56 pp., f 4,50.
Vroemen, Jacques en Greet Buchner - Kindercrèches. - NVSH, 's Gravenhage,
1971, 126 pp., f 10,90.

Fausto Antonini
L'Homme Furieux
Hachette, (Guerres et Paix), Paris, 1970, 238 pp..
Dit werk maakt deel uit van een nieuwe reeks, geleid door de polemologist Gaston
Bouthoul. Het stelt het probleem van de agressiviteit op een ongebruikelijk ruime
en gediversifieerde wijze voor. Het verschijnsel wordt eerst vanuit verschillende
gezichtspunten benaderd: het ‘fysiologische’, het ‘filosofische’, het
‘fenomenologische’, het ‘anthropologische’, met tussendoor beschrijvingen van
sadisme, masochisme en groepsagressiviteit. Het is bijzonder lucide en uitstekend
gedocumenteerd; jammer genoeg vindt men er niet de minste bibliografische
verwijzing (hoe kan zo iets in een boek van een dergelijk gehalte?). Soms wat
wijdlopig en chaotisch. De universaliteit van de agressiviteit wordt geconstateerd
nadat een zorgvuldig en uitvoerig onderscheid gemaakt is tussen ‘positieve’ en
‘negatieve’ agressiviteit. Van hieruit wordt dan een scherpe kritiek van onze
maatschappijen opgebouwd: zelfdestructie lijkt de S. onvermijdelijk, indien niet een
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totale en diepe omwenteling van alle instituties (van het Gezin tot de Staat, van de
Economie tot de Cultuur) plaatsvindt. Een belangrijk werk. Bovendien vlot leesbaar.
Eric De Kuyper

Wilhelm Reich
Die Funktion des Orgasmus
Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin, 1970, 355 pp., DM. 14,-.
Zeker de huidige behavioristisch ingestelde psychologen en een reeks
psychoanalytici zullen Wilhelm Reich als verouderd van de hand wijzen. Hoewel
zijn theorie hier en daar zeer onwetenschappelijk aandoet, bevat zijn geschrift een
fascinerende synthese van kennis uit de sociologische, historische, psychologische,
psychoanalytische en biologische wetenschappen. Zijn geschrift is beslist boeiender
en hier en daar briljanter dan de publikaties van de inmiddels verbleekte ster aan
het maatschappij-kritische firmament Herbert Marcuse.
Reich zelf heeft trouwens niet zoveel pretenties: ‘Diese Schrift ist kein lehrbuch,
eher eine Erzählung’ schrijft hij in het voorwoord bij de Engelse vertaling in 1940.
Uitgaande van een soort ideaalbeeld van de ongeremde, optimaal functionerende
mens, verklaart Reich het antisociale handelen uit onderdrukking van de in het
natuurlijk leven ontstane driften. Het patriarchale-autoritaire samenlevingspatroon
dat Reich kenmerkend acht voor de menselijke beschavingsgeschiedenis, ontwikkelt
afweermechanismen, zorgt voor een bepantsering
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van het karakter tegen de driftimpulsen en calamiteiten in de samenleving. De
smidse voor deze karakterdeformaties is het autoritaire gezin. Zeker voor de in het
Duitse cultuurpatroon levende Reich een plausibele verklaring, die later na WO II
evenzeer gehanteerd werd tijdens een congres van psychoanalytici en
sociaalpsychologen over het verschijnsel van de autoritaire persoonlijkheid in relatie
tot het Nazidom.
Reich meent dat de harmonie tussen natuur en cultuur, drift en moraal, seksualiteit
en prestatie door de autoritaire socialisatie binnen het Duitse gezin ernstig verstoord
werd. Leitmotiv in zijn werk is, dat tegenspraak tussen cultuur en natuur, arbeid en
liefde, moraal en seksualiteit niet opgeheven kan worden zolang de biologische
behoeften van de natuurlijke seksualiteit onderdrukt en ontkend worden. Deze
opvatting kan ook nu nog niet als waardeloos onder tafel worden geschoven.
Ook als document humain is dit werk van Wilhelm Reich belangrijk - zeker ook
voor historici die zich willen verdiepen in het intellectuele leven van de eerste helft
van onze eeuw.
F. Nieuwenhof

Wilhelm Reich
Die Massenpsychologie des Faschismus
Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin, 1971, 384 pp., DM. 20,-.
Een dik boek, dat echter kort samen te vatten is in een tweetal zinnen die er in
voorkomen. ‘Der sozial verantwortungslose Mensch ist der in Sexualkonflikten
absorbierte Mensch’ op p. 207. De tegenpool vinden we dan op p. 248: ‘Kein
Freiheitsprogramm hat Aussicht auf Erfolg, wenn der Mensch nicht sexuell umgebaut
wird’. Natuurlijk is het zo dat er onder de Duitse middenstanders velen waren die
door hun opvoeding te kampen hadden met alle mogelijke seksuele conflicten. Dat
dit een sociale-onverantwoordelijkheid en daardoor aansluiting bij het fascisme
meebracht, maakt de schrijver wel duidelijk. Maar het is natuurlijk in strijd met alle
regels van de logica om nu maar te concluderen dat iedere vorm van sociale
onverantwoordelijkheid voortvloeit uit dit soort van conflicten en daaruit dan weer
een algemene regel over vrijheidsprogramma's op te bouwen.
Het boek is voor het eerst in 1933 verschenen en vervolgens enkele malen
bewerkt. Dit verklaart de in werkelijkheid toch vrij emotionele benadering van het
probleem en het feit dat de schrijver het probleem niet overziet.
Het probleem van de massapsychologie van het nazisme ligt namelijk niet alleen
in de vraag hoe de grote aanhang ontstond, maar veel meer in de vraag waarom
er zo weinig weerstand was; waarom hebben miljoenen zich zonder weerstand als
vee laten afmaken? waarom hebben miljoenen alle mogelijke arbeid verricht die
volkomen in strijd was met de eigen belangen? Het is de vraag of hierop ooit een
antwoord kan worden gegeven. Waarschijnlijk zullen er veel verschillende
antwoorden zijn.
C.J. Boschheurne

Ned O'Gorman
The Storefront
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A Community of Children on 129th Street and Madison Avenue
Harper, New York, 1970, 91 pp., geïll., $ 1,25.
S. verhaalt in korte notities en impressies zijn omgang met negerpeuters in het
negergetto van Harlem. Zijn aanpak gaat uit van het kind in zijn natuurlijke omgeving;
een re-valorisatie van zijn huidige ellendige situatie. Weinig getheoretiseer, maar
af en toe programmatorische retoriek: ‘Children in the Cities of the dispossessed
(..) ought to be dis-prepared for life in the public schools. They ought to be made
rebels and learn early to be a trouble and a threat to the system that would destroy
them’ (p. 38). Regelmatig ook scherpe uitvallen tegen de concurrerende pogingen
van de negerbevolking om via strenge middle-class opvoeding (o.a. in de gewraakte
Headstart-schools) de rassendiscriminatie te overbruggen. Deze kan volgens S.
niet ongedaan gemaakt worden door imiteren van de white middleclass, maar door
een identificatie met de eigen situatie. Verrassend dat je uit het centrum van die
pedagogische chaos die New York schijnt te zijn (cfr. Henry S. Resnik, Notes from
the School, in The Village Voice, 17 en 24 June 1971) ook zulke verfrissende
boodschappen toegestuurd krijgt. Enig bezwaar: de beknoptheid waarmee O'Gorman
de meer pragmatische aspecten van zijn belevenissen heeft neergeschreven.
Eric De Kuyper
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Wijsbegeerte
Aschenbrenner, Karl - The Concepts of Value. - Reidel Publ. Company,
Dordrecht, 1971, 462 pp., f 100,-.
Etudes Philosophiques, Les - - Le symbolisme. - Presses Universitaires de
France, Paris, juilliet-sept., 1971, pp. 289-422, FF. 10,-.
Kolakowski, Leszek - Het absurde socialisme. - (Kritiese Bibliotheek) Van
Gennep, Amsterdam, 1971, 56 pp., f 4,90.
Kucharski, Paul - La spéculation platonicienne. - Nauwelaerts, Louvain, 1971,
405 pp., BF. 370.
Rolfes, Helmuth - Der Sinn des Lebens im marxistischen Denken. Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1971, 223 pp., DM. 19,80.
Westermayer, Hans - Programmierlogik. - Oldenbourg Verlag, München/Wien,
1971, 142 pp., DM. 24,-.

Isaac Deutscher
De Weg van een revolutionair Nagelaten opstellen ingeleid door Tamara
Deutscher
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam, 1971, 200 pp., f 10,90.
In deze bundel vindt men drie soort van bijdragen. Ten eerste is er het lange eerste
hoofdstuk van de biografie van Lenin waarmee de schrijver bezig was. Samen met
de levensbeschrijvingen van Trotzki en Stalin, die hij al voltooide, zou dit boek dan
het antwoord kunnen geven op de vraag: wat is een revolutionair en wat is zijn rol
in de revolutie?
De volgende bijdragen stellen feitelijk de vraag die ook H. Marcuse stelt: welke
rol kan het marxisme nog spelen in de consumptiemaatschappij? Met behulp van
de beide schrijvers samen zou men misschien een oplossing kunnen vinden, in de
zin van een begrip van de consumptiemaatschappij als een fase in de vervreemding
(is letterlijk Verelendung), waarin geconsumeerd wordt zonder dat de reden van het
consumeren begrepen wordt. De revolutie zou dan de dialectische opheffing
(Aufhebung in alle drie zijn betekenissen) van die consumptiemaatschappij zijn,
waarbij ze totaal van aard zou veranderen doordat ze begrepen werd. Deutscher
zelf vindt ons inziens weinig steekhoudende gronden voor het voortbestaan van de
marxistische denkwijze in deze tijd. Mijns inziens echter is het de enige leer die
deze opheffing te weeg kan brengen.
Ook in de laatste bijdrage, een polemiek tegen Lukacs, komt de schrijver niet
geheel uit de problematiek. Het gaat daarbij om de aard van de dialectiek. Men zal
daarbij steeds scherp het verband tussen idealistische en materialistische dialectiek
voor ogen moeten houden. Bij het materialisme gaat het om het begrijpen van de
dingen die er zijn; bij de waarheidsvraag wordt naar de feiten gekeken als
uitgangspunt. Bij het idealisme worden de dingen die er zijn begrepen; bij de
waarheidsvraag wordt van de woorden uitgegaan. Het beoordelen van de vraag
welke vorm van dialectiek juist is, is niet te doen vanuit dialectisch standpunt zoals
deze schrijver probeert, maar vooronderstelt een opheffing van de dialectiek, op dit
ogenblik; Marxs inzicht, dat hem tot een keuze bracht, moet als een fenomenaal
inzicht worden beschouwd, waarvan de juistheid pas aan het einde van het proces
beoordeeld kan worden.

Streven. Jaargang 25

C.J. Boschheurne

Frederick Vivian
Filosofisch Denken
Ambo, Bilthoven, 1971, 227 pp., f 14,50.
Een boek om de kunst van het filosoferen te leren, voorzien van vraagstukjes om
mee te oefenen. Wie er dan plezier in heeft gekregen, kan aan het slot nog een
goede literatuuropgave vinden. In overeenstemming met de ontwikkeling die de
analytische filosofie de laatste jaren heeft ondergaan, wordt ook in dit werk zeer
veel aandacht besteed aan de ethiek. De opzet van het boek is zeer overzichtelijk.
Sommige hoofdstukken kunnen prima als lesstof in een klassesituatie worden
gebruikt.
C.J. Boschheurne

A. Horn
Kunst und Freiheit
Martinus Nijhoff, s' Gravenhage, 1969, pp. 104, f 15,30.
Er zijn vele goede edities van Hegels esthetica. Natuurlijk hebben we daarbij te
doen met dictaat-notities en niet met een origineel werk van de grote denker zelf.
Wie een inzicht heeft kunnen verwerven in het hele
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systeem van Hegel, vindt dit werk makkelijk toegankelijk. Wie zich in dit deel van
Hegels filosofie wil verdiepen zonder zich het geheel van het systeem van Hegel
eigen te maken, kan een hulpmiddel vinden bij zijn studie in het werkje van deze
schrijver.
C.J. Boschheurne

P. Engelman
Ludwig Wittgenstein
Oldenbourg Verlag, München, 1970,127 pp., DM. 12.80.
Enige jaren na het verschijnen van de vertaling van deze brieven in het Engels
verschijnt nu ook een editie in de oorspronkelijke taal. We mogen aannemen dat
het geen vertaling van een vertaling is. Herlezing van deze tekst bevestigt het
vermoeden dat de oorspronkelijke bedoeling van Wittgenstein met de Tractatus
was het afgrenzen van het gebied van de filosofie en dat van de mystiek. Wittgenstein
leren we hier kennen als een man die meer verwant is aan Kafka enerzijds en de
Jugendstil anderzijds dan aan de moderne Anglo-amerikaanse synchronisch
denkende filosofie.
C.J. Boschheurne

Theorie-Diskussion
Hermeneutik und Ideologiekritik
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M, 1971, 318 pp., DM. 14,-.
In marge van de serie Theorie geeft Suhrkamp nu ook een serie Theorie-Diskussion
uit, waarin discussiethema's, al dan niet naar aanleiding van theorieboeken, door
verschillende auteurs worden aangesneden. De aanleiding tot Hermeneutik und
Ideologiekritik wordt wel niet expliciet vermeld, maar is in feite een discussie over
Gadamers stellingen in verband met een filosofische hermeneutiek en een daarop
gebaseerde ideologiekritiek, zoals hij die formuleert in zijn Rhetorik, Hermeneutik
und Ideologiekritik, ook in deze bundel opgenomen. De andere opstellen zijn van
K.O. Apel, J. Habermas, C. v. Bormann, R. Bubner, H.J. Giegel. De meeste zijn
reeds elders, onafhankelijk van elkaar, verschenen, maar het was zinvol ze hier op
elkaar te betrekken. De bundel sluit met een repliek van Gadamer op de tegen hem
naar voren gebrachte argumenten.
W. de Mangel

Godsdienst
Allmen, Jean-Jacques Von - Une réforme dans l'église. - Duculot, Gembloux,
1971, 96 pp., BF. 180.
Bannach, Horst - Een wonder? Zegt mij niets! - Lannoo, Tielt, 1971, 224 pp.,
BF. 170.
Brownrigg, Ronald - Who's Who in the New Testament. - Weidenfeld & Nicolson,
London, 1971, 448 pp., £ 4,75.
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Cesbron, Gilbert - Alles wat je wilt, maar geen catechismus. - Lannoo, Tielt,
1971, 224 pp., BF. 180.
Comay, Joan - Who's Who in the Old Testament. - Weidenfeld & Nicolson,
London, 1971, 448 pp., £ 4,75.
Feder, J. - Comme un feu. Prières du jour. - Le Centurion / Le Cerf, Paris, 1971,
336 pp..
Gibson, Elsie - Femmes et ministères dans l'église. - Casterman, Tournai,
1971, 254 pp..
Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden. - Katholieke Bijbel Stichting,
Boxtel, 1971, 743 pp..
Ik-zal-er-zijn-voor-U. Een selectie bijbelteksten voor zieken. - Katholieke Bijbel
Stichting, Boxtel, 1971, 80 pp..
Lüming, Hildegard - Geweld en genade. - (Oekumene) Bosch en Keuning,
Baarn, 1971, 156 pp., f 8,25, BF. 140.
Maertens Thierry en Jean Frisque - Guide de l'assemblée chrétienne. Casterman, Tournai, 1971, 249 pp..
Marie-Yvonne O.S.B. - Si vous n'étiez pas Dieu. - Desclée, Tournai, 1971, 185
pp., BF. 180.
Penning de Vries, S.J., P. - Aan de bronnen. - B. Gottmer, Nijmegen, 1971,
239 pp., f 15,-.
Smit, Gabriël - Psalmen opnieuw. - Ambo, Bilthoven, 1971, 33 pp., f 3,90.

A.A. van Ruler
Marcus 14
Kok, Kampen, 1971, 139 pp., f 9,75.
In dit boekje heeft Van Ruler 33 morgenwijdingen gebundeld, die hij sinds 1950
voor de AVRO-radio heeft uitgesproken, 11 van vóór 1955, 22 van 1964-1970. Op
15 december 1970 eindigde Van Ruler met de woorden: ‘Een mens kan aan de
grens zijn’; twee uur later overleed hij. Een gevoelig verlies voor de Hervormde Kerk,
waarin hij één van de markantste na-oorlogse theologen was.
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Het onderwerp van de bundel is Marcus 14, het hooofdstuk waarin achtereenvolgens
aan de orde komen: de zalving van Jezus door de vrouw, het Laatste Avondmaal
en Jezus' doodstrijd in de Olijvenhof. Al lezende wordt men geconfronteerd met
Marcus: hij schrijft geen woord teveel. Geen enkele zin, geen enkel woord kan
gemist worden. Het is de kracht van Van Ruler dat hij dit duidelijk weet te maken,
vooral in de morgenwijdingen van na 1964. Bijzonder getroffen ben ik door de
woorden die hij over zijn eigen dood zegt: ‘Daarom leg bloemen op mijn graf, een
vloed van witte bloemen, want ik heb het leven lief’ (p. 27). Als gids bij het
lijdensverhaal is dit boek een goede hulp, een goed bruikbaar meditatieboek.
P. Beentjes

Het Nieuwe Testament met Psalmen en Gebeden
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1971, 734 pp..
Een handzame uitgave voor praktisch gebruik in het gezin. Na de Willibrord-vertaling
van het N.T. volgt een keuze uit de Psalmen in de bewerking van Ad. Bronkhorst
O.P., de bijbelse liederen die in de Schrift voorkomen en een aantal gebeden. De
titel van dit laatste deel is: hoe men dagelijks zou kunnen bidden met de bijbel,
waarbij tevens concrete mogelijkheden voor bijbellezing worden aangegeven.
Er is een poging gedaan - als resultaat van een enquête, zoals de inleiding
vermeldt - om de bijbel toegakelijk te maken. Het alfabetisch register, het register
van bijbelse termen en de verwijzingen naar de Nieuwe Katechismus kunnen hierbij
behulpzaam zijn.
Inderdaad, een handzame uitgave.
R.S.

J.G. Gerhartz u. A.
Kein Grundgesetz der Kirche ohne Zustimmung der Christen
(Publik Bücher), Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1971, 92 pp..
In dit boekje vindt men de tekst van het geruchtmakende ontwerp van een ‘Grondwet
der Kerk’ (lex fundamentalis) dat in het voorjaar van 1971 aan het wereldepiscopaat
is toegestuurd ter goedkeuring. Men heeft deze ongelukkige tekst al getypeerd als
‘eerste-klas begrafenis van Vaticanum II’. Vooral de Münsterse
fundamentaal-theoloog Walter Kasper heeft vernietigende kritiek op dit stuk: het
houdt een verwettelijking van de Kerk in, zoals wij die in de geschiedenis der Kerk
nog niet kennen: hier wordt het levende Evangelie tot wet versteend. Men tracht
immers het reeds tot dogma's en normen gekristalliseerde Evangelie nu nog eens
tot allen verplichtende wet te verharden. Dit ontwerp aanvaarden betekent daarom
ook het einde van iedere oecumenische toenadering tot de evangelische kerken,
omdat deze juist het ‘Evangelie’ tegenover de ‘Wet’ stellen. Het stuk kan daarom
niet geretoucheerd worden, aangevuld of gecorrigeerd. Het moet eenvoudigweg de
prullemand in. Want met een dergelijke ‘Grondwet’ zouden wij verder van huis zijn
dan met het huidige kerkelijk recht. De hier verzamelde reakties zijn indertijd heet
van de naald in Publik gepubliceerd, toen de vrees bestond dat deze ‘Grondwet’
inderdaad aangenomen zou worden. Door de heftige readies erop, ook van elders,
lijkt deze vrees momenteel niet meer zo acuut. Toch blijft het zaak dat iedere christen
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zich bewust wordt van het gevaar dat de Kerk hier bedreigt. Daarom is het boekje
nog steeds in hoge mate actueel.
S. Trooster

Georg Hansemann
Können wir heute noch beten?
(Reihe X), Styria Verlag, Graz / Wien / Köln, 1971, 80 pp., öS. 28, DM. 4,-.
Na uit historische en ethnologische gegevens aangetoond te hebben dat bidden
een wezenlijk moment is in het menselijk geestesleven, gaat dit boekje in op de
oorzaken die de crisis in het christelijk gebedsleven van vandaag bewerkt hebben.
In dit verband wordt gesproken van ‘culturele primitiviteit’ (p. 31) en ‘hypertrophierte
Intellektualität’ (p. 34). Tenslotte hoopt schr. dat uit goed beoefend
gemeenschappelijk gebed een weg geopend wordt naar nieuwe vormen van
persoonlijk bidden. Hoewel de laatste stelling de moeite van het overwegen - en
misschien al experimenteren - overwaard lijkt, vallen de beschouwingen in dit boekje
in haar geheel wat tegen. Men ontkomt niet helemaal aan de indruk dat de auteur
zelf ook niet helemaal raad weet met dit probleem. Men oordele zelf door zijn studie
eens te lezen.
S. Trooster
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Theologie
Auer, Alfons - Autonome Moral und christlicher Glaube. - Patmos-Verlag,
Düsseldorf, 1971, 204 pp., DM. 19,80.
Bastian, Hans-Dieter - Kirchliches Amt im Umbruch. - Matthias Grünewald
Verlag, Mainz, 1971, 296 pp., DM. 24,-.
Bornkamm, Günther - Paul, apôtre de Jésus-Christ. - Labor et Fides, Geneve,
1971, 340 pp., SF. 27,-.
Drijvers, Pius en Pé Hawinkels - Job. - Ambo, Bilthoven, 1971, 127 pp., f 10,-.
Feil, Ernst - Die Theologie Dietrich Bonhoeffers. - Matthias Grünewald Verlag,
Mainz, 1971, 430 pp., DM. 29,-.
Hartvelt, Dr. G.P. - Het boek van de Heer. - Kok, Kampen, 1971, 35 pp., f 4,95.
Kamphaus, Franz - De wonderverhalen in de evangelies 3. - Katholieke
Bijbelstichting, Boxtel, 1971, 99 pp..
Moltmann, Jürgen - Het spel van de vrijheid. - Ambo, Bilthoven, 1971, 78 pp.,
f 6,90.
Rad, Gerhard von - Das Opfer des Abraham. - Kaiser-Verlag, München, 1971,
95 pp., DM. 8,50.
Ruler, Dr. A.A. van - Marcus 14. - Kok, Kampen, 1971, 139 pp., f 9,75.
Schillebeeckx - Glaubensinterpretation. - Matthias Grünewald Verlag, Mainz,
1971, 174 pp., DM. 24,-.
Schmitz, Josef - Das Ende der Exportreligion. - Patmos-Verlag, Düsseldorf,
1971, 98 pp., DM. 9,80.
Schnider, Franz und Werner Stenger - Johannes und die Synoptiker. - Kösel
Verlag, München, 1971, 184 pp., DM. 28,-.
Schweizer, Eduard - Gott versöhnt. - Kreuz-Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 80
pp., DM. 4,80.
Sperna Weiland, Dr. J. - Oriëntatie. Nieuwe wegen in de theologie. - Het
5,
Wereldvenster, Baarn, 1971 261 pp., f 12,50.

Frans Nuscheler, Hrsg.
Christliche Revolution?
(Taschenbuchreihe Kirche und Dritte Welt), Pesch-Haus Verlag,
Mannheim, 1970, 116 pp., DM. 4,80.
Dit werkboekje bevat enige studies over ‘Theologie van de revolutie’. Allereerst een
uitstekend overzicht van de stand van zaken in deze van de hand van P. Wychodil
s.j. (zijn conclusies komen overeen met wat over deze zaak al eerder in Streven is
gezegd: 23/1 (okt. 1969) 6-15; en in de bespr. van boeken van R. Shaull: 24/2 (1971)
885 en G.H. ter Schegget: 24/1 (1970/71) 659. De verdere bijdragen verbinden het
theologisch denken over revolutie met de concrete problemen in Zuid-Amerika,
meerdere geschreven door Zuid-Amerikanen zelf. Hans Zwiefelhofer onderzoekt
de ontwikkeling van het kerkelijk denken van ‘Populorum Progressio’ tot en met de
documenten van de conferentie der Zuid-Amerikaanse bisschoppen in Medellin
(1968). V.A. Amigó (Venezuela) past de theorie van ‘Populorum Progressio’ toe op
Zuid-Amerika. De Chileense jezuiet G. Arroyo situeert gewelddadig verzet ethisch
als ‘noodweer’ tegen het nog sterker ‘geïnstitutionaliseerde geweld’ in de meeste
staten van Zuid-Amerika. Verder bevat het boekje nog enige documenten: ‘Christen
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en geweld’, een document van de christelijke conferentie voor de vrede in Sofia
(1966); ‘Rechtvaardiging van mijn revolutionaire inzet’ van Camilo Torres, met het
antwoord van de ambtelijke Kerk in Columbia; tenslotte een overzicht van
‘revolutionaire hervormingen’ in Zuid-Amerika. Een boekje dat voortreffelijk materiaal
aanbiedt tot verantwoorde gesprekken over deze zaak.
S. Trooster

Dr. J. Sperna Weiland
Het einde van de religie
Verder op het spoor van Bonhoeffer
(Theologische Monografieën), Het Wereldvenster, Baarn, 1970, 204 pp..
Ernst Feil
Die Theologie Dietrich Bonhoeffers Hermeneutik - Christologie Weltverständnis
Kaiser Verlag, München / Matthias Grünewald-Verlag, Mainz, 1971, 430
pp., DM. 29,-.
Wie werkelijk open wil staan voor de vernieuwing in geloofsbeleving en
geloofsbezinning moet het voortreffelijk boek van Prof. Sperna Weiland beslist lezen.
Mocht de hoofdtitel hem nog wat afschrikken: in de allereerste alinea van het
voorwoord kan hij - n.a.v. van de gewelddadige dood van Bonhoeffer - al lezen: ‘...
waar de dood hem wachtte, die voor hem het laatste stadium op de weg naar de
vrijheid en het begin van het leven was’ (p. 9). Hier schrijft een diep-gelovig man
over een der grootste gelovigen van de nieuwe tijd. Na een samenvattend overzicht
over leven en ontwik-
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keling in het denken van Bonhoeffer (pp. 13-69) komt Sp. W. tot de eigenlijke en
meest boeiende opzet van zijn boek: nog eens een uiterst zorgvuldige bestudering
van de theologische fragmenten uit de verzameling gevangenisbrieven van
Bonhoeffer, uitgegeven onder de titel ‘Widerstand und Ergebung’. Hoe voorzichtig
schr. daarbij te werk gaat, moge blijken uit de wijze waarop hij het begrip ‘religie’ in
deze fragmenten onderzoekt: geen goedkope korte omschrijving, maar zorgvuldige
opsomming van de verschillende componenten waaruit dit begrip lijkt samengesteld:
dualisme van ‘hemel’ en ‘aarde’, individualistisch ‘Jenseits’-gerichte geloofsbeleving,
piëtisme in vlucht voor verantwoordelijkheid voor mensen en wereld, God gezien
als sluitpost in het menselijk leven, bovendien als ‘Vormund’ (voogd), die weer strikt
autoritaire kerkelijke structuren tengevolge heeft, enz..
Tegen deze vorm van ‘religie’ neemt Bonhoeffer stelling. Ook tegenover het
postuleren van menselijke religiositeit vanuit een z.g. ‘religieus apriori’: ‘Er zijn nog
altijd de z.g. “laatste vragen” (dood, schuld), waarop “God” alleen een antwoord kan
geven en die maken, dat wij God en de kerk en de dominee niet kunnen missen...
Hoe staat het echter, wanneer... wij er ook zonder “God” een antwoord op weten te
geven?’ (Bonhoeffer, aangehaald p. 129). Deze vorm van ‘religie’ heeft momenteel
geen levenskansen meer (tenzij men zich wil sluiten voor de werkelijkheid van het
leven). Daarom vraagt Bonhoeffer een ‘niet-religieuze interpretatie van de Bijbel’:
d.w.z. het Evangelie als oriëntatie van Godswege in het menselijk streven naar
zelfverwerkelijking in verantwoordelijkheid voor mensen en wereld. Als sleutel voor
het verstaan van Gods Woord wordt dan gehanteerd: ‘Zijn niet de gerechtigheid en
het Rijk van God het middelpunt van het geheel?’ (Bonhoeffer). Zo kan - en moet weer duidelijk worden ‘wat het christendom en wie Christus voor ons in onze tijd
eigenlijk is’ (Bonhoeffer). Momenten in een ‘niet-religieuze’ beleving van het
christendom zouden dan o.a. zijn: ‘Diesseitigkeit’ van het christelijk geloven,
‘Entprivatisierung des Glaubens’ (-B. Metz), de Kerk inderdaad als ‘sacrament van
de wereld’ (Vaticanum II!), ‘Theologie der Hoffnung’ (J. Moltmann): ‘Jezus roept ons
niet tot een nieuwe religie, maar tot het leven’ (Bonhoeffer). Dan wordt geloven
‘Hineingerissenwerden’ in de gezindheid van Jezus Christus, ja ‘van God in Christus’
(p. 149). Uitdrukkelijk stelt Sp. W., dat de God-is-dood-theologie Bonhoeffer ten
onrechte heeft opgeëist voor haar ideeën. Tenslotte pleit Bonhoeffer in dit verband
nog voor een ‘disciplinaire arcani’: ‘wij moeten de oude woorden, de oude waarheden
en de oude zekerheden vasthouden, maar ze niet aan anderen opleggen’ (p. 158).
Op dit punt zouden wij dan een raakpunt kunnen vinden met het boek van Ernst
Feil, dat als strikt wetenschappelijke dissertatie eigenlijk een beetje buiten de
belangstelling van onze lezerskring lijkt te vallen. Beoefening van een ‘nieuwe
disciplina arcani’ met prediking en sacrament naar binnen en zelfloze dienst met
opgeven van alle privileges, autoritaire structuren, macht naar buiten, lijken wezenlijke
punten voor een ‘religieloze’ geloofsbeleving in de geest van Bonhoeffer. Belangrijk
in deze studie is ook dat een eenheid in de theologie van B. moet geconstateerd
worden: de gedachten in zijn gevangenisbrieven zijn ontwikkeld uit wat hij tevoren
reeds geschreven had. Dit lijkt vooral belangrijk t.a.v. zijn christologie. Sperna
Weiland citeert herhaaldelijk Bonhoeffers woorden: ‘Ontmoeting met Jezus Christus.
Ervaring dat het menselijk bestaan hier is omgekeerd. Jezus is er slechts voor
anderen. In dit ‘er-zijn-voor-anderen’ ervaren wij Transcendentie’ (b.v. p. 161). Bij
Sp. W. echter wordt niet duidelijk, waarom wij in Jezus' volkomen ‘zijn-voor-anderen’
‘Transcendentie’, God, ervaren. Dit wordt eerst duidelijk uit Bonhoeffers christologie
(reeds in 1933 geformuleerd in een afzonderlijke studie): de ‘pro me’-structuur van
Jezus Christus vindt zijn fundament in het ‘pro me’-zijn van God zelf. Het ontmoeten
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van God in Christus' ‘zijn-voor-anderen’, en in allen die in authentiek geloof in zijn
gezindheid ‘hineingerissen’ zijn, berust dus op het feit dat God zelf in zijn diepste
wezen God-voor-ons-mensen is, en Jezus Christus het in authentiek mens-zijn
‘verschijnen’, zichtbaar-worden van deze ‘God-met-ons’. ‘Religieloze’ beleving van
christelijk geloven berust daarom op het aloude geloof in Jezus Christus, de
God-mens; alleen anders, misschien voor ons meer verstaanbaar benaderd. In die
zin is ‘Gott mitten in unserem Leben jenseitig’ (Bonhoeffer). Goed, het boek van
Feil vraagt beslist theologische scholing. Dat van Sperna Weiland kan echter door
iedereen gelezen worden. Het kan ons ervan overtuigen dat de vernieuwde
geloofsbeleving en geloofsbezinning nog met hart en ziel in het authentieke geloof
in Christus en God geworteld staat. Het heeft geen enkele zin zich daartegen te
verweren. Verondersteld uiteraard dat men geen gedachten uit haar context
losmaakt.
S. Trooster
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Politiek
Fanon, Frantz - Zwarte huid, blanke maskers. - Bruna, Antwerpen, 1971, 182
pp., BF. 190.
Sampiemon, J. - De affaire Vietnam. De Pentagon Papers. - Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 319 pp., f 5,-, BF. 82,-.

Strobe Talbott
Chruschtschow erinnert sich
Eingeleitet und kommentiert von Edward Crankshaw. Rowohlt Verlag,
Hamburg, 1971, 598 pp..
Dit boek is hoofdzakelijk gewijd aan de binnenlandse ontwikkelingen in de
Sovjet-Unie tijdens Stalin en de periode direct na zijn overlijden.
In de laatste elf hoofdstukken worden vooral de problemen van de Sovjet
buitenlandse politiek tijdens de heerschappij van Chroesjtsjov behandeld.
Afgezien van politieke simplificaties, resp. primitiviteit van de vertelde anekdotes
en de regelmatig terugkerende onjuistheden omvatten deze herinneringen van
Chroesjtsjov vele, historisch gezien interessante aanduidingen en beweringen. Wij
komen er nog uitvoeriger op terug.
L. Bartalits

Klaus Mehnert
China noch dem Sturm
Bericht und Kommentar
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1971, 349 pp., DM. 25,-.
Als een der eerste buitenlandse verslaggevers na de Culturele Revolutie ontving
Klaus Mehnert in het voorjaar 1971 een uitnodiging van de regering van de Chinese
Volksrepubliek voor een reis in China.
Gedurende 32 dagen kreeg de auteur gelegenheid het land te zien dat hij in 1957
voor het laatst had betreden. In het totaal was het de 5e keer dat hij in China verbleef.
De impressies tijdens de laatste reis opgedaan, zijn neergeschreven in het eerste
gedeelte van het boek. Het is een boeiend ooggetuigeverslag geworden (193 pagina's
lang) van iemand die geleerd heeft scherp te zien en intelligent te combineren.
Enkele onderwerpen in dit eerste gedeelte: Peking, Tachaibrigade, communes,
onderwijs, cultuurbeleid en de industrie. Door indringende vraaggesprekken tracht
Mehnert tot wezenlijke zaken door te dringen. Hoewel deze pogingen lang niet altijd
met succes bekroond worden, verschaft hij de lezer toch veel nuttige informatie.
Mehnert is overigens realist genoeg om te beseffen dat wat hij gezien en gehoord
heeft, slechts een fractie is van wat gehoord en gezien zou kunnen worden. Ook
zijn route was tevoren vastgelegd, ook hij bezocht communes die voor de Culturele
Revolutie door andere deskundigen bezocht mochten worden.
Deel II van het boek is een terugblik, waarbij Mehnert datgene wat hij ervaren
heeft, tracht te zien in het licht van vroegere ervaringen en buiten China bekende
feiten. De auteur stelt een aantal intrigerende vragen, (Mao's Ideeën - haben sie
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Wurzeln geschlagen; Hierarchiefrei für immer?; Konsumgesellschaft - später einmal?;
Mao-Kult - Warum und wie lange?; Was denken sie wirklich?) maar moet uiteindelijk,
en wie neemt hem dat kwalijk, het antwoord schuldig blijven. Hoe men China wil
zien wordt aan de lezer overgelaten. Mehnert zelf staat sceptisch ten opzichte van
de Chinese aanspraken de wereld een nieuwe maatschappelijke structuur te
bezorgen. Hij vraagt zich m.i. terecht af of China met de voortschrijdende
industrialisatie in staat zal zijn de idealen van een permanente revolutie, van de zo
geprezen eenheid tussen boeren, industriearbeiders en intellectuelen en van de
voortdurende wisseling van leidende functionarissen, om enkele te noemen, te
blijven doorvoeren. ‘Der Maoïsmus ist eine Kraft, die Berge versetzt - chinesische
Berge’ (p. 262).
Deel III en IV van het boek (pp. 265-333) zijn bedoeld om de lezer enigermate
vertrouwd te maken met eerder gebezigde termen en begrippen. Door een
chronologische behandeling kunnen deze pagina's tevens beschouwd worden als
een gecomprimeerd overzicht van de ontwikkelingen vanaf 1958. Concluderend
kunnen we zeggen dat het een boek is geworden, dat de moeite van het lezen zeker
waard is. Niet in het minst wordt dit veroorzaakt door de vorm waarin het gegoten
is.
A. Dietvorst
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Geschiedenis
Haar, Jaap ter - Geschiedenis van de Lage Landen. 4 Inval der Fransen,
Twintigste eeuw. - Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1971, 448 pp., ill., f 39,50.
Mack, Donald W. - Lenin en de Russische revolutie. - Fibula - Van Dishoeck,
Bussum, 1971, 111 pp., f 5,90.
Nicholas, Prof. Dr. David - Stad en platteland in de Middeleeuwen. - Fibula Van Dishoeck, Bussum, 1971, 120 pp., f 7,90.
Wielenga, Bastiaan - Lenins Weg zur Revolution. - Kaiser-Verlag, München,
1971, 535 pp., DM. 27,-.
Wiesflecker, Hermann - Kaiser Maximilian I. Bd. I. - Oldenbourg, München,
1971, 608 pp., 17 ill., DM. 64,-.

Harold Kurtz
Het Tweede Rijk
Keizer Wilhelm II en zijn Duitsland
Vertaling: J.F. Kliphuis. A.W. Sijthoff, Leiden, 1970, 127 pp., ill., f 11,90.
Kennelijk blijft Wilhelm II boeiend genoeg om er steeds maar weer boeken over uit
te geven. Niet ten onrechte overigens, omdat deze man in menig opzicht zijn tijd zo
duidelijk weerspiegelt. Schr. drukt dat uit door zijn titelkeuze: Wilhelm II én zijn
Duitsland. Toch is die titel misleidend, omdat dit boek niet verder komt dan een
beschrijving van doen en laten van Wilhelm zelf en een poging vanuit zijn karakter
zijn handelen te verklaren. In veel punten doet deze korte biografie, of moet ik
zeggen karakterschets, denken aan het boek van Emil Ludwig over de ‘Kaiser’. Wel
is het duidelijk vriendelijker en genuanceerder. Schr. laat de innerlijke zwakheid
onder het krijgshaftig uiterlijk, de innemende gelaatstrekken onder de martiale snor
naar voren komen. Dit boekje kan helpen wellicht nog bestaande misverstanden
over de keizer als oorlogsmisdadiger of bloedorstige Hun op te helderen. Niet minder,
maar ook niet meer. Aantrekkelijk is de uitgave door de vele illustraties. (Overigens
is het portret op de omslag in spiegelbeeld afgedrukt en is het onbegrijpelijk, van
het schilderij dat het vertrek van Wilhelm I naar de Frans-Duitse Oorlog voorstelt,
het gedeelte waar de koning op staat, weg te snijden, p. 20/21).
Op enige onnauwkeurigheden in de tekst wil ik ook nog wijzen. Wilhelm wordt
geboren in het Kroonprinsenpaleis (p. 9); onjuist is het de vader en moeder van
Wilhelm slachtoffers te noemen (p. 12) van de huwelijksplannenmakerij van hun
ouders, het was immers een gelukkig huwelijk; Bismarck was in 1862 nog geen
graaf (p. 24); de hoogste Pruisische orde is de ‘Zwarte Adelaar’ en niet ‘Pour le
Mérite’ (p. 32). Onnauwkeurigheden van de vertaler zijn: ‘Hesse-Darmstadt’ i. pl. v.
‘Hessen-Darmstadt’ (passim); ‘Princess Royal’ mag men niet vertalen met
kroonprinses (p. 11 en 12); ‘verwijfd’ op p. 22 zal wel moeten zijn ‘vrouwelijk’.
Marcel Chappin

Hans-Ulrich Wehler
Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1970, 437 pp., DM. 34,-.
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De eeuwherdenking van de Frans-Duitse Oorlog en de stichting van het Tweede
Duitse Rijk heeft een stroom boeken opgeleverd, waarvan dit niet het minste is. Er
wordt meer geboden overigens dan titel en kaft (in de oude Duitse kleuren, maar
met de verkeerde want huidige Duitse adelaar) doen vermoeden. In deze bundel
gaan inderdaad enige studies over voor het Tweede Duitse Rijk kenmerkende
problemen als Elzas-Lotharingen en de Poolse minderheden in Duitsland. Instemmen
kan men met de grondanalyse van de behandelde problematiek: het achterblijven
van de staatkundige constellatie bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Zeer
vermeldenswaard is ook het opstel over het Bismarck-imperialisme, waarin oude
gegevens in een nieuw licht gebracht worden. Van belang is hierbij de conclusie
dat het imperialisme past in Bismarcks streven economische stabiliteit te bereiken,
maar niet minder er politieke munt uit te slaan voor de handhaving van zijn
machtspositie in het Rijk.
Informatief zijn de opstellen over de historici Eckart Kehr en Gustav Mayer; aanzet
tot verdere discussie en gedachtenvorming zijn de studies betreffende de problemen
van de huidige economische en sociale geschiedschrijving in Duitsland. Met deze
laatste onderwerpen komt schr. echter al ver buiten het terrein van de boektitel, ook
al kan een samenhang van het een met het ander wel gelegd worden.
Kanttekeningen wil ik geven bij de basisvisie van schrijver op het geheel van de
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recente geschiedenis, die vooral in zijn inleiding verwoord wordt (en verderop in het
boek natuurlijk terugkomt): 1933 wil schr. niet zien als een afwijking in het patroon
der ontwikkelingen en daarom niet hier dé cesuur in de Duitse geschiedenis leggen.
Dat betekent dan een verscherping van de cesuur in 1871. Hoezeer echter de
opkomst van Hitler alleen maar mogelijk is geweest vanwege ontwikkelingen in
voorgaande fasen (en dus ook door de beslissingen en de politiek van Bismarck),
het gevaar bestaat dat men de schuld voor latere wan-ontwikkelingen teveel wil
gaan leggen in de voorgaande perioden. (Het zoeken naar schuldigen is toch al niet
geschikt de geschiedschrijving vooruit te helpen). 1933 moet men echt wel als
cesuur benadrukken omdat toen alle menselijkheid en redelijkheid uit de Duitse
staat verdwenen; wel kan deze ontwikkeling verklaard worden uit het voorafgaande.
1871 is ook een diepe cesuur (samengenomen met 1866), maar borg de kansen
in zich tot betere ontwikkelingen. Schr. waarschuwt tegen een terugverlangen naar
de grenzen van 1938 (1918, 1871) op grond van een verheerlijking van de goede
oude tijd, want zo goed was die oude tijd niet. Er is m.i. een veel betere reden om
niet terug te mogen verlangen naar de oude grenzen: de verloren oorlog.
Iets te gul is schr. met adjectieven als de volgende: ‘halbabsolutistisch’ (p. 156),
‘neoabsolutistisch’ en ‘scheinkonstitutionalistisch’ (p. 137) en ‘bonapartistisch’.
Definiering en nuancering is daar wel op zijn plaats.
Marcel Chappin

James W. Hulse
Revolutionists in London
A Study of five unorthodox Socialists
Clarendon Press, Oxford, 1970, 246 pp., £ 2,40.
Londen is altijd een trekpleister geweest voor politieke vluchtelingen uit het vasteland
van Europa. Staatslieden van naam die de wijk moesten nemen voor een nieuw
régime in hun eigen land, zoals de aartsconservatief Clemens Metternich of die het
bestaande régime in hun land te hunnen eigen gunste omver wilden werpen, zoals
Louis Napoleon, de latere Napoleon III van Frankrijk, die in Londen zijn veiligheid,
zijn genoegens en zijn operatiebasis vond. Dit gold ook in de laatste jaren van het
Victoriaanse Engeland, toen zich in Londen een vrij grote groep van revolutionaire
émigrés vormde. Niet alleen omdat zij daar meer vrijheid genoten dan thuis maar
ook omdat zij vanuit Londen veel beter dan bijvoorbeeld in Amerika in contact konden
blijven met hun aanhangers in eigen land - zij konden vandaaruit bijvoorbeeld illegale
krantjes en pamfletten Europa binnensmokkelen. En omdat zij in Londen altijd wel
een klankbord voor hun ideeën vonden, zowel in de kring van hun lotgenoten als
in de kringen der Britse intelligentsia.
Dit boek behandelt vijf van zulke revolutionaire predikers die zich in de negentiger
jaren van de vorige eeuw in Londen ophielden, die elkaar allemaal wel eens
ontmoetten en elkaar wederzijds inspireerden en die alle met elkaar gemeen hadden
dat zij consequent revolutionair waren - ook tegenover de revolutie zelf. Zij hadden
met de jongeren van vandaag gemeen, dat zij geen nieuw establishment, geen
nieuw gareel wensten te scheppen om een oud omver te werpen. Zij waren evenzeer
individualisten als socialisten. Dat waren Prins Peter Kropotkin en Sergei Stepniak
uit Rusland, Eduard Bernstein uit Duitsland, Bernard Shaw, in feite banneling uit
Ierland, en William Morris, weliswaar een geboren en getogen Brit, maar in zijn
denken nauwer aan deze émigrés verwant dan aan zijn landgenoten. Geen van
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deze vijf bond zich ooit aan een weldoortimmerde revolutionaire of socialistische
organisatie. Zij gingen allen hun eigen weg. Daardoor zitten geschiedschrijvers min
of meer met hen in verlegenheid. Zij stonden afzijdig van de grote lijnen der
revolutionaire ontwikkeling; zij speelden er doelbewust geen rol in; zij maakten ook
nauwelijks school. Zij waren en bleven buitenbeentjes. Storende elementen in de
rechtlijnige draad der geschiedenis. Rafels, die de historici ófwel probeerden weer
in te vlechten in de draad ófwel eenvoudig afknipten als ontsierende uitwassen.
In die lacune voorziet nu dit boek van Hulse. Hij heeft zowel in Engeland als in
Amerika een uitvoerige archiefstude gemaakt van elk dezer vijf. Een studie speciaal
gericht niet op hun levensloop of op hun literaire prestaties (zoals al te vaak ten
aanzien van Shaw gebeurt) maar op hun socialistische denkbeelden. Te lang zijn
deze denkbeelden in de vergetelheid gebleven. Vandaag aan de dag, nu het
gareel-socialisme begint af te brokkelen en het denken over sociale problemen naar
nieuwe impulsen zoekt, kan een hernieuwde kennisname van de denkbeelden dezer
vijf onorthodoxe socialisten van vroeger inspirerend, in ieder geval verhelderend
werken.
Hans Hermans
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Jan Boschmans
Niet zonder blozen jongedame!
De Clauwaert, Leuven, 1971, 214 pp., BF. 165.
Ook als dit boek zich aankondigt als een schelmenroman hoeft de lezer niet
onmiddellijk aan Tijl Uilenspiegel of zijn moderne ekwivalenten James Bond, Jan
Cremer, Papillon te denken. Wel zijn alle ingrediënten aanwezig die wij in dit soort
literatuur mogen verwachten: geen man is mannelijker en knapper dan de schelm
Tom Savan, geen meisje lieftalliger en onschuldiger dan zijn kuise Isid Norret, geen
vrouw zo vals en tegelijk zo aantrekkelijk als de schatrijke Jessie Perka, en ga zo
maar door. Conflicten en spanningen zijn er bij de vleet, amoureuze en misdadige
avonturen in overvloed, maar er is ook de meesterlijke ironie van de auteur, die de
gehele door conventies bepaalde ontwikkeling van het verhaal voortdurend doorprikt.
Bovendien is deze schelmenroman écht amusant. Er is geen plaats voor sadisme
en perversiteit, wel voor nuchtere annotaties over de hedendaagse maatschappij
waaruit blijkt dat dit boek inderdaad een dubbele bodem heeft. Aanbevolen lectuur
voor een lange, T.V.-loze regenavond.
J. Gerits
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Rudy Kousbroek
Een Kuil om snikkend in te vallen
Thomas Rap, Amsterdam, 1971, 120 pp..
Ditmaal handelen de korte stukjes van Kousbroek over het geheugen, de melancholie
van het verleden, de kinderjaren, het verliefd zijn (of geweest zijn), en andere vormen
van ‘nostalgia’. Allemaal stukjes geschreven rond één gevoelen, eigenlijk rond ‘het
gevoel’. Opvallend is hoe hij deze themata niet eens nuchter of zakelijk, maar bijna
klinisch behandelt. Zijn benadering zou men bijna gevoelloos kunnen noemen, als
men niet voortdurend merkte dat deze ‘gevoelloosheid’ juist zijn gevoelsuiting is.
Duidelijker en radicaler dan in zijn ander geschrijf (ook dat onder naam van Leopold
de Buch gepubliceerd) valt hier nog eens op hoe S.'s eigenheid gezocht moet worden
in zijn exclusief rationeel hanteren van het bestaan, dat in vele gevallen een
bitter-zoete beschrijving is van een pijnlijk tekort. Al dan niet erkend. Voor mij heeft
dit boek, buiten en naast het perfect genieten van de perfectie ervan, een akelige
bijsmaak.
Eric De Kuyper

Klaus Weimar
Versuch über Voraussetzung und Entstehung der Romantik
(Untersuchungen zur deutschen Literaturgeschichte), Max Niemeyer
Verlag, Tübingen, 1968, 90 pp., DM. 14,-.
Een boek vier jaar na de verschijningsdatum te bespreken kan slechts dan zinvol
zijn, wanneer de recensent - vol spijt, dat hij het werk te laat ontdekte - zijn lezers
een dienst meent te bewijzen door het alsnog te recenseren. Dit is hier inderdaad
het
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geval. Weliswaar is de door W. verkondigde stelling niet nieuw. Hij is van mening,
dat vele literair-historici ten onrechte Sturm und Drang en Klassik als reactie tegen
de Verlichting beschouwen, terwijl dezen in werkelijkheid slechts een verdere
ontwikkelingsfase der Aufklärung zijn, een ontwikkeling die vanzelfsprekend met
duidelijke accentverschuivingen gepaard ging. Pas de Romantiek echter zou door
de ontdekking van het historisch bewustzijn een geheel nieuwe periode in de
geschiedenis van de menselijke geest hebben ingeluid. Nogmaals, deze stelling is
niet nieuw. Rudolf Haym poneerde haar honderd jaar geleden en sindsdien hebben
Oskar Walzel, Fritz Strich, Georg Lukàcs e.a. haar vanuit steeds wisselende
gezichtspunten herhaald. Maar origineel is in Weimars boek de aanpak van het
oude probleem. Hij bestudeert heel concrete culturele verschijnselen als de manier
van luisteren naar muziek, de manier van kijken naar kunstwerken, de tijdservaring
binnen het esthetisch moment. Steeds opnieuw moet hij daarbij vaststellen, dat er
in de hele achttiende eeuw geen essentiële veranderingen zijn ingetreden, zodat
die eeuw een duidelijke eenheid vormt. Wel vond er binnen die periode een
geleidelijke evolutie plaats, die consequent op haar hoogtepunt, de Klassik uitliep.
Daarna was er geen verdere ontwikkeling meer mogelijk, maar slechts een scherpe
reactie: de Romantiek. Op deze wijze konstrueert W. een evolutionistische visie op
de geschiedenis aan de hand van heel concrete culturele verschijnselen. Deze
methode kan gevaarlijk zijn, maar W. slaagt erin, zo dicht bij de feiten te blijven dat
zijn werk juist wat de methode betreft, overtuigend en exemplarisch is. Th. van
Oorschot

Fritz Hoffmann u.A., Hrsg.
Über die groszen Städte
Gedichte 1885-1967
Aufbau-Verlag, Berlin / Weimar, 1968, 509 pp., M. 15,-.
Een van de belangrijkste problemen van de tegenwoordige kunstbeschouwing is of
er wel een andere kunst is in onze tijd dan een burgerlijke. Mevrouw
Romein-Verschoor verklaarde onlangs nog in een voordracht geen andere te kennen.
Voor het Nederlandse taalgebied en wat de letterkunde betreft, geldt dat zeker.
Burgerlijke intellectuelen schrijven voor andere burgerlijke intellectuelen. Het is
echter de vraag of het probleem dat uit hun werk te voorschijn komt, ook nog steeds
een burgerlijk probleem is. Van de grote romankunst van de vorige eeuw kunnen
wij aantonen dat dit een literaire neerslag is van het conflict van het liberalisme,
d.w.z. het burgerdom: het conflict tussen het boven alles gaande eigenbelang en
het eveneens boven alles gaande algemene (nationale) belang.
Komt nu in onze tijd het probleem van deze tijd ook in de kunst tot uiting? Natuurlijk
kan men dat nu nog niet zeggen, maar wel staat vast dat de burger in de oude vorm
vrijwel niet meer bestaat en dat dus het tijdsprobleem ook niet zijn probleem kan
zijn. Hoewel we in de tijd zelf de eigen kunst nooit ten volle kunnen analyseren,
kunnen wij wel zeggen dat eenzaamheid en vereenzaming daarin een zeer grote
rol spelen. Een eenzaamheid die we zeker mogen betrekken op het leven in de
stad. De moderne mens leeft niet meer in een huis, zoals de burger dat deed, maar
in een onoverzichtelijk grote stad, waarin hij dus geen vaste verblijfplaats heeft waar
hij eet, slaapt en werkt. Deze stad moet hem problemen geven juist omdat ze
onoverzichtelijk en dus gedeeltelijk niet gekend en dus angst-wekkend is.
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In deze bundel is nu een uiterst waardevolle bijdrage geleverd voor de oplossing
van dit probleem. Niet alleen zijn een zeer groot aantal gedichten van zeer
verschillende Duitse dichters samengebracht die zich rechtstreeks door de stad
lieten inspireren, maar buitendien is een groot aantal afbeeldingen van beeldende
kunst, o.a. Paul Klee, Otto Dix, Georg Grosz tot op deze tijd, opgenomen.
Hebben we hier nu te maken met de kunst van de proletariër? Had Kurt Tucholsky
een werkelijk meegevoel met het leven van een hoer? Is het moderne gedicht van
Kahlau, ‘Eroberung einer Stadt’, de uiting van een werkelijk bestaand verlangen tot
begrip van de stad, of alleen maar een theoretische benadering? Wat is precies de
betekenis van het uit vele gedichten blijkende Berlijnse chauvinisme? Want met alle
angst voor de stad schijnt ze toch liefde te wekken of haat te veroorzaken. Men
hoeft maar naar een Hagenaar te luisteren die over Amsterdam spreekt. Maar in
het Oosten, waar dit boek vandaan komt, speelt dit chauvinisme, van b.v.
Moskouwers tegenover Leningraders en omgekeerd, een min of meer officiële rol.
Is dat op een of andere wijze te verantwoorden? Steeds opnieuw bestuderen van
de stof uit deze bundel en van aanverwante onderwerpen zal aan de oplossing van
deze vragen mee kunnen werken.
C.J. Boschheurne
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Zürich, 1971, 314 pp..
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Mobiler Spielraum - Theater der Zukunft
S. Fischer, Frankfurt, 1970, 139 pp., DM. 20,-.
Hannelore Schubert
Moderner Theaterbau. Internationale Situation - Dokumentation - Projekte
- Bühnentechnik
Karl Krämer, Stuttgart, 1971, 222 pp., DM. 118,-.
Het seminarie-project o.l.v. J. Jourdan (TH Darmstadt) vertegenwoordigt een optie
op de constructie, de functie en het rendement van het schouwburggebouw,
geconcipieerd vanuit de relatie tussen het theater en het publiek. De schouwburg
wordt een omgeving waarin het theater een integrerend onderdeel blijft (of wordt)
van een wijze van mens-zijn. Esthetica wordt veronachtzaamd, hoogstens als een
consequentie geduld. Onderling variëren de uitwerkingen van de deelnemers nog
wel, maar aan de basis ligt telkens hetzelfde kunstsociologische principe. Slechts
even wordt de kille techniek verdrongen door watertandende beelddromen. Wat de
futuristische utopie nog niet wegneemt.
H. Schubert gaat niet in het theaterarchitectonische kristal kijken, maar geeft een
(indrukwekkend rijk) overzicht van de theaterbouw na de Tweede Wereldoorlog.
Tussen een schets van creatieve invallen der laatste 100 jaren en een vlugge lijst
van geprojecteerde nieuwbouw in, staat een gedocumenteerde detaillering van de
uitgevoerde schouwburgen in de Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwitserland, plus
een ruime selectie uit de rest van de wereld. Het blijft een album van monumentale
schouwburgen, van architectonische pronkstukken: te weinig analyse voor de
vakarchitect, geen principes van en voor de theatervakman. Inderdaad wordt deze
opsomming representatief (stadstheatersyndroom) maar de centraliteit van het spel
is volkomen weggedrukt. Waar ergens de aanval op het kijkkasttheater is terug te
vinden, blijkt dit meer esthetisch dan fundamenteel te gebeuren. Zo wordt de
schouwburg slechts een container van scène en publiek, en niet een instrument
voor het theatrale spel. De conclusie moet bijgevolg vrij negatief uitvallen: een
stijlidee vind je niet, een prototype werd niet ontwikkeld. Een conventionele
planverdeling werd gefatsoeneerd en enige toekomsttendens is afwezig.
C. Tindemans
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Elder Olson
The Theory of Comedy
Indiana University Press, Bloomington-London, 1968, 145 pp., £ 0,95.
Bernd Schoeller
Gelächter und Spannung. Studien zur Struktur des heiteren Dramas
Atlantis, Zürich, 1971, 139 pp., SF. 14,-.
Wat E. Olson onderneemt, is een theorie over de komedie op Aristoteliaanse
grondslag. Na een zorgvuldig afwegen van de basistermen (komisch, humoristisch,
lachwekkend, belachelijk), ontwikkelt S. een poëtica van de komedie die in alle
beknoptheid toch een dramaturgische codex uitmaakt. Daarmee snelt hij door de
geschiedenis van de komedie, zoals geëxemplarifieerd bij Aristofanes, Plautus,
Terentius, Shakespeare, Molière, O. Wilde, B. Shaw en zelfs E. Ionesco, reputaties
bevestigend zij het op volkomen nieuwe (en, in alle objectiviteit, thans eindelijk
fatsoenlijk-stevige) grondslagen.
Wat Olson reeds occasioneel als kenmerk veronderstelt (nl. de totale samenhang
van 't
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komische in tegenstelling tot de komische incidenten), maakt het studieprobleem
van B. Schoeller uit. Zonder Olson te kennen, komt S. tot vele identieke
vaststellingen, die echter niet in een vaste dramaturgische theorie zijn opgevangen,
zodat de twee publikaties elkaar voortreffelijk aanvullen. Verder dan Olson gaat
Schoeller waar hij probeert constanten te achterhalen (poets, verwisseling,
transformatie), gedemonstreerd aan de modellen Minna von Barnhelm (G. E.
Lessing), Amphitryon (H. von Kleist) en Der Schwierige (H. von Hofmannsthal),
culminerend in Der zerbrochne Krug (H. von Kleist).
C. Tindemans

Laurence Michel
The Thing Contained. Theory of the Tragic
Indiana University Press, Bloomington, 1970, 177 pp., £ 3,60.
Van Spencer tot Schopenhauer, maar ook van Nietzsche tot Murray Krieger de
vigerende theorieën over de tragedie doorlopend, ziet S. zich gedwongen ze af te
wijzen. Naar zijn gevoel hebben de theoretici zich te sterk laten verblinden door de
oppervlaktecode van de vorm, terwijl hij de essentie legt in de inhoud. Deze inhoud
is slechts secundair een eventuele eeuwige waarheid; hij is primair de reactiewijze
van de individuele auteur op zijn wijze van bestaan, niet op zijn substantie, ook al
wil de titel een verwijzing zijn naar das Ding an sich. S. ziet de creatieve auteur in
het bezit van een kern van negatieve kracht en uit de dynamische, in S.'s visie
volkomen irrationele, demonische, Dionysische toepassing treedt de tragedie naar
voren als een confrontatie tussen de droom van onschuld en het feit van de schuld,
waarop zoniet berusting, dan toch het vinden van rust volgt. Deze dualiteit tussen
paradijselijk willen en wanhopig weten, waaruit de persoonlijke nederlaag te
voorschijn treedt als een almenselijke constante, toetst S. uitvoerig aan Shakespeare
(vooral Macbeth en The Tempest), maar ook aan Conrad en Faulkner, waarbij hij
beide laatsten interpreteert als epideiktische (i.p.v. epische) auteurs, om althans zo
in staat te zijn in de Apollinische laag van de dramatische vorm zijn visie overeind
te houden.
C. Tindemans

Miscellanea
Alfvén, Hannes - Atoom mens heelal. - Wereldvenster, Baarn, 1971, 130 pp.,
f 11,90.
Baeck, Louis - De wereld is ons dorp. - Lannoo, Tielt, 1971, 328 pp., BF. 198.
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184 pp..
Bogen, Hans Joachim - Moderne biologie. - (Wegwijzers door de wetenschap),
Kluwer, Deurne, 1970, 336 pp., geïll., BF. 595.
Chadeyron, Pierre André - Petite fantasmagorie pour une femme enceinte. Casterman, Tournai, 1971, 140 pp., BF. 90.
Durnez, Gaston - Jullie worden later gek dan wij. - Lannoo, Tielt, 1971, 272
pp., BF. 240.
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Hesse, Erich - Rausch-, Schlaf- und Genussgifte. - Enke, Stuttgart, 1971, 180
pp., DM. 29,80.
Hooykaas, Dr. R. - Geschiedenis der natuurwetenschappen. - Oosthoek,
Utrecht, 1971, 289 pp., f 27,50.
Jonckheere, Karel - In een anekdote betrapt. - Lannoo, Tielt, 1971, 224 pp.,
BF. 170.
Looi, L. van - Israël anders dan elders. - De Arbeiderspers, Amsterdam, 1971,
131 pp., f 8,90.
Smedts, Mathieu - De grote kater / machtig / onmachtig Amerika. Wereldvenster, Baarn, 1971, 180 pp., f 14,90.
Reichard, Hans Ottokar - Conseils aux touristes de 1793. - Courtille, Paris,
1971.
Reichard, Hans Ottokar - Guide de l'Allemagne. - Courtille, Paris, 1971.
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Prof. Dr. K. Rijsdorp
Gymnologie
(Aula), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 256 pp., f 6,50, BF. 106.
De schrijver van dit boek, bijzonder hoogleraar in de wetenschap van de lichamelijke
opvoeding aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, beschrijft in deze pocket het
studiegebied van de lichamelijke opvoeding en de sport.
Het is in Nederland een eerste poging sinds de lichamelijke opvoeding aan de
universiteit wordt gedoceerd (in Utrecht door au-
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teur en in Amsterdam aan de V.U. middels een interfaculteit).
De acht hoofdstukken geven de indeling aan waarin de schrijver dit studiegebied
ziet, terwijl overal uitgebreid aandacht wordt besteed aan het opstellen van een
terminologie. De titel van het boek, gymnologie, is daar een voorbeeld van: aan
deze term geeft hij de voorkeur boven die van de wetenschap van de lichamelijke
opvoeding en sport. Gymnologie is afgeleid van het Grieks γυμναζειν, (gymnazein)
d.w.z. oefenen en als passivum zich oefenen. De schrijver geeft trouwens vaker
blijk van een voorliefde om langs etymologische weg zijn terminologie te funderen
en te definiëren (sport-disportus-ontspanning).
De gymnologie wordt gesplitst in een algemeen deel, dat zich bezig houdt met
de algemene problematiek van lichamelijke opvoeding en vorming, een speciaal
deel dat zich richt op de problemen van bijzondere groepen en tenslotte een praktisch
deel.
De uitwerking van bovengenoemde indeling alsmede de invoering van vele termen
drukken een zeer persoonlijk stempel op de theorie van de lichamelijke opvoeding
en bevatten alles bijeen nogal wat controversiële punten. Dit is iets waar nauwelijks
aan te ontkomen valt voor een vakgebied dat tot voor kort niet universitair was.
Wellicht dat in een later stadium vanuit de diverse hulpwetenschappen in
interfacultair en interuniversitair verband een gezamenlijke visie tot ontwikkeling
gebracht kan worden.
‘Voor iedereen die zich bezig houdt met sport of lichamelijke opvoeding’, zoals
de achterflap meldt, lijkt mij dit werk echter nogal onverteerbaar. Voor degenen
daarentegen die zich beroepshalve met de theorievorming moeten ophouden, een
vette kluif!
Dr. H.C.G. Kemper

A.E. Hotchner
De schat van de Duce
Vertaling H.J. van Slingelandt, Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1971,
226 pp., f 16,50.
Hier volgt het recept om een derde-rangs-roman in elkaar te steken. Men neme een
historisch gegeven (het verdwijnen van de grote hoeveelheid geld en juwelen
buitgemaakt op Mussolini bij zijn arrestatie in 1945), men bedenke enige kraninge
manspersonen (geallieerde officieren die de schat moeten bijeenhouden), men
voere een tijdsverschil in (door één van deze kerels ten onrechte van moord
beschuldigd 23 jaar in een gevang te laten zitten), men late de vrijgekomene en zijn
voormalige vrienden (die natuurlijk hem verraden hebben, maar dat blijkt pas op p.
200) alsnog verder speuren, men vergete niet de nodige seks en geweld en late de
hoofdfiguur die ondertussen het grote geluk gevonden heeft in de dochter van de
man die hij vermoord zou hebben, tenslotte terecht komen bij de schat van de Duce,
ergens in de krochten van een klooster waar een fanatieke vereerder van Mussolini
(welke vereerder ongetwijfeld om het interessant te maken homoseksueel blijkt te
zijn) steunend op een legertje zwarthemden de monniken dwingt iedere nacht om
precies twaalf uur een zwarte mis (in vele betekenissen van het woord) te vieren
voor de zielerust van de Duce, die daar in een juwelen schrijn onder het altaar ligt.
226 bladzijden zijn daarmee te vullen, maar het hoeft niet serieus genomen te
worden.

Streven. Jaargang 25

Marcel Chappin

Josef Schleifstein
Kleines Lenin Wörterbuch
Verlag Marxistische Blatter G.bH., Frankfurt/M., 1971, 80 pp., DM. 3.
Een bundeltje citaten uit het werk van W.I. Lenin over een zeventigtal onderwerpen.
Het werkje wordt gepresenteerd als een hulpmiddel voor degenen die Lenins mening
willen weten, maar niet kunnen beschikken over diens verzamelde werken. De
citaten zijn ontleend aan de Lenin-Werkausgabe van het Dietz verlag in de DDR.
C.J. Boschheurne

R. Töpffler
Reizen en avonturen van doctor Festus
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 160 pp., f 8,90.
Een ander werkje van de schrijver van het origineel van ons Prikkebeen. Het is
onthullend in zoverre het de schrijver van dat werk leert kennen als een
cultuur-pessimist van het allerergste soort.
C.J. Boschheurne
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binnenkant achterplat

Personalia
Richard Foqué, geboren 1943. Studies ingenieurarchitect te Leuven, aan de
Hochschule für Gestaltung te Ulm en aan het Design Research Laboratory van de
Universiteit te Manchester. Thans werkzaam aan de Technische Hogeschool Twente,
belast met het opzetten van een Centrum voor Mens en Techniek; tevens
buitengewoon docent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Publiceerde
gedichten en verschillende artikelen in verband met ‘mens en techniek’. Adres:
Campuslaan 44, Enschede.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is thans alt wetenschappelijk medewerker verbonden
aan de vakgroep micro-economie van die instelling. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23,
Amstelveen.
Erik Slagter (ps.), geboren 1939. Werkt als directeur van een openbare bibliotheek
en houdt zich bezig met de relaties tussen beeldende kunst en literatuur (cfr. o.m.
‘De kunst na de bevrijding’, in ‘Streven’ mei 1970; ‘Lucebert, schrijver-schilder’, in
‘Ons Erfdeel’, herfst 1970). Stelde een bibliografie samen van Cobra en de
experimenleden evenals een bundel met biografische teksten en standpunten van
experimentele schrijvers en schilders. Adres: Van Duivenvoordelaan 228, Wassenaar.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
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. Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520 Edegem.
Leo Simoens, geboren 1915. Studeerde Germaanse filologie te Gent. Sedert 1953
leraar in Kongo. Publiceerde o.m. ‘R.M. Rilke. Brieven aan en over schrijvers in de
2
Lage Landen’ (1956) en ‘R.M. Rilke’ (1958, 1962 ). Adres: B.P. 3116, Lumumbashi
(Zaïre)
J.J.C. Marlet, geboren 1924. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. Opleiding tot
zenuwarts in Nijmegen en Utrecht. Na 3 jaren neuro-psychiatrische praktijk in Almelo
en sociaal-psychiatrische werkzaamheden in Twente, verbonden aan het
psychiatrisch centrum ‘St. Anna’ te Venray (1960) en daarnaast als medisch-directeur
aan de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg (1962-1970). Sinds
augustus 1971 geneesheer-directeur van ‘St. Anna’. Publiceerde over
psychohygienische, psychiatrische en parapsychologische onderwerpen. Is
hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie. Adres: St. Annalaan
4, Venray.
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. Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’.
Adres: Van Putlei 13, 2000 - Antwerpen.
Ward Bosmans, Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting Comité
Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De Nieuwe
Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
Dr. L.L.S. Bartalits, geboren 1933. Studeerde sociale wetenschappen aan de
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en promoveerde san 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.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 5]
[Inhoud]
Koper in Chili, p. 435
De regering van Allende heeft verleden jaar de kopermijnen genationaliseerd: een
etappe in Chili's ‘weg naar het socialisme’. Hoe dat gebeurd is en welke lange,
onbarmhartige geschiedenis daaraan vooraf is gegaan, wordt uiteengezet in een
artikel dat door de redactie is samengesteld uit een overvloedige documentatie die
ons ter beschikking werd gesteld door een internationaal groepje
ontwikkelingshelpers.

Chileense mijnwerkers aan het woord, p. 446
Dezelfde groep heeft een bezoek gebracht aan enkele kopermijnen, om daar te
praten met arbeiders en vakbondsleiders en op die manier een zo duidelijk mogelijk
inzicht te krijgen in de sociale betekenis van de nationalisering. Allende's partij, de
Unidad Popular, staat voor een dubbele uitdaging: de produktie moet worden
opgevoerd en tegelijk moeten de arbeiders participatie krijgen. Het ene kan in strijd
komen met het andere. De voornaamste moeilijkheid blijkt het gebrek aan bewustzijn
in de arbeidersklasse te zijn. Wat wordt daaraan gedaan?

Duitse ‘Ostpolitik’ van 1919-1970, p. 455
Wanneer men de ontwikkeling in Duitslands ‘Ostpolitik’ nagaat, blijkt het
nationaal-socialisme met alle gevolgen daarvan een nieuwe wereldpolitieke situatie
te hebben geschapen. Zonder die agressieve overrompeling van geheel Europa
zouden de grenzen tussen Oost en West niet langs de Elbe liggen. De huidige
politiek gaat van deze realistische opvatting uit.

Van geestelijke gezondheidszorg naar maatschappijkritiek!?, p. 465
Nieuwe ideeën ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg gaan ervan uit dat
niet de cliënt ziek is, maar de maatschappij en dat dus instellingen met curatieve
doelstelling niet veel uithalen; de enig werkelijk effectieve manier om
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g.g.z. te bedrijven is volgens de aanhangers van die ideeën de maatschappij
veranderen, omvormen, vernieuwen. De g.g.z. zou dan ook tot een politieke
stellingname moeten komen. De auteur onderzoekt in dit artikel in hoeverre
bovengenoemde ideeën overeenkomen met de werkelijkheid en welk methodologisch
standpunt men hiertegenover zou dienen in te nemen.

Movie Memories, p. 482
Filmgeschiedenis wordt doorgaans beschouwd als een academisch onderwerp: als
geschiedenis van films; zelden als een existentieel onderwerp: als geschiedenis
van (je eigen) ervaringen. En daarin zitten net zo goed je levensgeschiedenis als
je omgaan met de bioscoop zoals die is geëvolueerd. Bioscoopervaring is een soort
toeristische ervaring geworden, en omgekeerd: het toerisme doet alsof de wereld
één grote bioscoopzaal is. Daarin moeten het exotisch-onbereikbare en het
vertrouwde, de droom en het comfort worden verzoend. Het comfort schijnt de
fantasie echter te steriliseren.

Het gematteerde aambeeld, p. 489
Engeland geldt als het moederland van de parlementaire democratie. Merkwaardig
is echter dat de figuur van de Engelse Minister-President in de onderzoekingen
weinig uit de verf is gekomen. Aan de hand van een paar belangrijke recente
publikaties worden persoon, functie, macht en onmacht van de Prime Minister
toegelicht, hetgeen voor ons illustratief is t.a.v. onze eigen ministerpresident.

Terzijde. Uit nood en leed geheven, p. 501
Met bewondering bespreekt de auteur hier het ‘levenswerk’ van Louis Paul Boon,
die getoond heeft dat hij allesbehalve ‘uitgeblust’ is: Pieter Daens of hoe in de
negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.
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Koper in Chili
Inca
11 Juli 1971 werd in Chili uitgeroepen tot de Dag van de Nationale Waardigheid.
Met eenparigheid van stemmen keurden die dag de Kamers een grondwetsherziening
goed die de nationalisering van het koper en de andere bodemrijkdommen van het
land mogelijk maakt. Tweeëneenhalve maand later, 28 september, stelde President
Mende het bedrag vast van de overdreven winsten die de koperexploitanten in het
verleden gemaakt hadden en die volgens de nieuwe grondwet afgetrokken mochten
worden van de schadeloosstelling. Die winsten waren zo groot, dat er van
schadeloosstelling helemaal geen sprake meer is; integendeel, de drie grote
Compañias - Chuquicamata, El Salvador en El Teniente - zijn Chili nog 388 miljoen
dollar schuldig.
Dit was een nieuwe manier van ‘nationaliseren’: de indemnisatie werd berekend
op grond van een ‘normaal’ winstcijfer, de uitbuiting van het verleden werd mede
in rekening gebracht. Is dit een nieuw model, dat ook andere Latijns-Amerikaanse
landen ten voorbeeld gesteld kan worden? Of is het gewoon diefstal, zoals de
Amerikaanse mijnmaatschappijen beweren? De politiek-economische achtergrond
van de buitenlandse kapitaalpenetratie en de geschiedenis van de arbeidersbeweging
in Chili maken de betekenis van deze maatregel wel duidelijk.
De nationalisatie van het koper moet gezien worden in het kader van de
anti-kapitalistische en anti-imperialistische politiek die de regering van de Unidad
Popular (UP) wil voeren om Chili te bevrijden van de onderontwikkeling en de weg
voor te bereiden naar de opbouw van een socialistische staat. De kenmerken van
de Chileense economie zijn dezelfde als in alle ontwikkelingslanden: privé bezit en
concentratie van de produktiemiddelen, ongelijke verdeling van het inkomen,
structurele deformatie van de produktiemogelijkheden - samen het resultaat van de
internationale arbeidsverdeling, die deze landen verplicht zich te beperken tot de
uitvoer van grondstoffen, terwijl de andere landen kapitaal en technologie importeren.
Het gevolg hiervan is een structuur van overheersing die deze landen in staat van
onderontwikkeling houdt. De eerste stap naar de bevrijding zal dus
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moeten zijn: bevrijding van de buitenlandse investeringen, die via de grote
monopolies de rijkdommen wegzuigen.
Deze strijd om de economische onafhankelijkheid wil de UP voeren via een
verandering van de burgerlijke staat in een socialistische maatschappij. Het feit dat
de UP via democratische verkiezingen aan de macht is gekomen, onderscheidt de
Chileense revolutie van alle tot nu toe bekende modellen. Dit houdt nl. in dat ze
radicale veranderingen wil aanbrengen zonder buiten de wet te treden, dat ze door
de burgerlijke staat geschapen middelen wil gebruiken om diezelfde staat volledig
om te vormen. Geleidelijk wil men het binnenlands en buitenlands monopolistisch
kapitaal, evenals het grootgrondbezit, doen verdwijnen. Deze etappe moet het
mogelijk maken de binnenlandse produktiemiddelen te ontwikkelen, de winsten
ervan te kanaliseren voor het welzijn van alle Chilenen, vooral van de misdeelden,
en de arbeiders werkelijk in de macht te laten delen. Het doel op lange termijn is de
ontmanteling van het hele burgerlijke apparaat, maar in de tussentijd zijn elementen
van het kapitalisme te gebruiken. Deze moeten echter ondergeschikt blijven aan
de nieuwe verhoudingen in het produktieproces van de staatsbedrijven. De regering
van de UP noemt zich daarom niet socialistisch; zij bereidt de weg voor naar het
socialisme.

Een stuk geschiedenis
Aan de verovering van Chili's ‘Tweede Onafhankelijkheid’ zal een lange en bloedige
strijd van de arbeiders uit de salpeter- en kopermijnen zijn voorafgegaan. Wat
vandaag gaande is, heeft een lange geschiedenis.
Koper werd in Chili reeds in 1536 verwerkt, in de mijnen van Chuquicamata. De
Spaanse veroveraars gebruikten het voor hun wapenrusting. Een paar eeuwen lang
bleef het bij ambachtelijke produktie. Tot in de 19e eeuw Engeland aan de kust
verscheen en koper nodig had voor zijn pas ontloken industrie. Bronnen uit die tijd
vertellen van de onmogelijke omstandigheden waarin toen gewerkt werd. Een
mijnarbeider werd zelden ouder dan 24 jaar. Hij werkte 14 à 17 uur per dag, voor
de rest kon hij alleen nog slapen. Van een salaris was nauwelijks sprake: hij kreeg
wat waardebonnen die hij in de ‘pulpería’ van de mijneigenaar kon omwisselen voor
levensmiddelen, met aftrek van 30 à 40% van de nominale waarde. Een ‘peon’ die
de mijn ontvluchtte, vloog in de gevangenis. De mijneigenaar had het trouwens niet
veel beter. Meestal waren het kleine pioniers die bij ‘habilitadores’ geld moesten
lenen tegen buitensporige renten. Al gauw kon de ‘habilitador’ aldus de eigendom
opslorpen en werd een bankier die rijk werd met andermans werk. Bekend is de
‘habilitador’ Agustín Edwards, stichter van de Banco de Londres y America del Sur,
eigenaar van het dagblad El Mercu-
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rio, dat tot op heden de belangen van de clan Edwards verdedigt.
De uitbuiting van de arbeiders leidde al vroeg tot een scherp klassebewustzijn.
Tussen 1844 en 1889 hadden in het Noorden opstanden plaats in Copiapó,
langdurige stakingen in Chañarcillo en Coquimbo, in Antofagasta en Mejillones, in
Calama en Iquique. Steeds begon het conflict in de mijncentra, sprong over op
andere arbeiders en liep zo uit op massale golven van sociale beroering. Vanwege
hun omvang kunnen de grote stakingen van 1890 worden beschouwd als de eerste
algemene staking van de Chileense arbeidersklasse. Er vielen 1500 doden; later
zouden in de ‘pampa’ nog duizenden arbeiders zijn neergeschoten.
De ‘habilitadores’, bankiers en financiers, hadden zich opgewerkt tot echte
‘empresarios’ van het mijnwezen. Het waren Chilenen die hun eigen volk uitbuitten.
Enkelen onder hen (Edwards b.v.) richtten smelterijen op, hun banken drukten
biljetten, zij maakten zich het Engelse monopolistische kapitaal te vriend en
verleenden de Engelsen alle mogelijke faciliteiten. Onder elkaar verdeelden zij de
politieke en economische macht. De koperproduktie was in die tijd hoofdzakelijk in
handen van Chilenen. De Engelsen beheerden er slechts 20 à 30% van. Maar... zij
hadden de spoorwegen van de mijnen naar de havens in handen én de verkoop.
Zij beslisten over de prijs. Tussen 1820 en 1900 kochten zij de totale produktie op,
bijna twee miljoen ton.
De opeenvolgende Chileense regeringen lieten de mijneigenaars en het
buitenlandse kapitaal rustig alle winsten opstrijken. Er werd alleen een belasting
van 2 à 4% geëist op de export. Niemand hield zich bezig met de
prijsschommelingen, er bestond geen enkele wetgeving voor kapitaaloverdracht.
Dit gebrek aan interesse was het gevolg van de strijd tussen de grootgrondbezitters
en de nieuwe industriële kapitalisten. Staat en grootgrondbezitters konden leven
op kosten van de mijnen.
In 1882 begonnen de Verenigde Staten naar de kroon te dingen op de kopermarkt.
De reusachtige mijnreserves van Michigan, ontdekt in 1850, werkten op volle toeren.
De uitbreiding van de Amerikaanse industrie en de crisis van het oudere Engelse
kapitalisme, samen met de crisis van de structuren in de Chileense maatschappij
(burgeroorlog in 1851, nationalistische hervormingspogingen in 1889-1890) waren
voor het Chileense koper catastrofaal. Het Chileense aandeel in de wereldproduktie
zakte van 30,07% in 1879 tot 5,5% in 1900. Hand over hand drong het economisch
imperialisme binnen. De volgende factoren droegen daartoe bij:
1 De concurrentie heeft voor Chili rampzalige gevolgen.
2 De grote kapitaalbelangen gaan zich concentreren in vier grote groepen:
Anaconda Copper Co, Kennecott Copper Co, Phelps Dodge Co, American
Smelting.
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3 Onder elkaar verdelen deze de markt. In Chili nemen de Guggenheim Brothers
in 1909 de controle over van de Braden, maar 6 jaar later gaat dit eigendom
over naar het Kennecott-concern. In 1912 komt de Chile Exploration Co tot
stand met kapitalen van Guggenheim, maar in 1923 neemt de Anaconda dit
bedrijf over en het wordt ingeschakeld in het Amerikaans monopolistisch
systeem. Tenslotte installeert in 1920 de Andes Copper Co zich in Chili en
daarmee zijn alle bekende koperreserves in Chili in handen van Amerikaanse
belangen.
4 Dit alles was mogelijk omdat Chileense bankiers en politici het toelieten, omdat
zij er persoonlijk munt uit konden slaan.

Arbeidersbeweging
‘Europa stuurt ons kapitaal om onze rijkdommen uit te buiten en dan
vertrekt het weer onder voorwendsel van onstabiele wisselvoorwaarden.
Het is een leugen, arbeider, dat het kapitalisme vooruitgang brengt, het
brengt alleen maar woeker en uitroeiing’.
El Defensor de la Clase Proletaria, 9 juni 1903.
Het nationale bewustzijn van de Chileense arbeidersklasse groeide. De strijd had
de discipline doen toenemen. Tussen 1891 en 1900 hadden 300 stakingen plaats.
De Democratische Partij, die in 1887 was opgericht, had reeds enkele
vertegenwoordigers in het parlement. Een van hen was Malaquias Concha. Rond
dezelfde tijd ontstond ook de Autonome Democratische Partij, onder leiding van
Luis Emilio Recabarren, de grote held van de arbeidersbeweging, die ook de
Socialistische Arbeiderspartij zou stichten. Het was de tijd van de eerste
weerstandsbewegingen, waaruit de vakbonden zouden ontstaan.
De druk van de arbeiders en de algemene crisis in de Chileense maatschappij
brachten ook de middenklasse tot een anti-imperialistische houding. Reeds in 1893
sprak de Conventie van de Liberaal Democratische Partij zich uit voor ‘een
weloverwogen nationalisatie’ van salpeter, koper en steenkool. In september 1902
schreef El Defensor de la Clase Proletaria: om de bodemrijkdommen van het land
te nationaliseren, moeten er in het presidentiële paleis, de Moneda, echte
vertegenwoordigers van het volk komen, die geen andere belangen hebben te
verdedigen dan die van de bezitlozen. De Chileense arbeiders zijn dus al lang op
weg naar de Moneda. De voornaamste etappes van die lange weg zijn de volgende:

1904-1922: De arbeiders organiseren zich
1904:

Eerste ‘Mancomunal Obrera’ (vorm van
vakbond), waar doelstellingen
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en strategie van de sociale strijd worden
bestudeerd; vanaf het begin is de
nationalisatie van de bodemrijkdommen
een van de voornaamste eisen.
1907:

Stakingen, die duizenden doden eisen;
op 21 december 1907 worden 3.600
arbeiders van de salpetermijnen gewoon
doodgeschoten op bevel van Generaal
Silva Renard, 2.000 overlevenden
worden gedeporteerd naar Peru. Vanaf
dit moment zien de arbeiders duidelijker
dan ooit dat ze alleen iets kunnen
bereiken als zij zich verenigen.

1909:

Na twee jaar hevige onderdrukking wordt
het Comité van de Grote
Arbeidersfederatie van Chili gesticht
(FOCH).

1914:

Wereldoorlog I brengt welstand in Chili:
de wereldmarkt heeft behoefte aan
salpeter en koper. De strijd van de
arbeiders verzacht.

1918:

Het einde van WO I legt de helft van de
salpetermijnen lam en betekent het
bankroet voor vele kleine kopermijnen.
Werkloosheid leidt opnieuw tot
protestacties; het antwoord van de
regering: massale executies.

1919:

Derde Nationale Conventie van de
FOCH, onder leiding van Luis Emilio
Recabarren. De arbeidersbeweging
neemt een nieuwe wending, gaat meer
belang hechten aan de klassenstrijd,
minder aan de economische eisen.

1921:

Vierde Nationale Conventie van de
FOCH: de organisatie treedt toe tot de
Rode Internationale van Vakbonden, die
zetelt in Moskou; haar doel wordt: ‘een
einde te maken aan de uitbuiting van de
mens door de mens’ en de privé
eigendom van de produktiemiddelen af
te schaffen. Het buitenlandse kapitaal
gaat de koperindustrie steeds meer
beheersen. Volksvertegenwoordiger
Valdés beschuldigt de Chile Exploration
Company van valse belastingaangifte:
ze beweert slechts een kapitaal van 4
miljoen dollar in het land te hebben,
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terwijl haar kapitaal in werkelijkheid de
200 miljoen dollar overschrijdt.

1922-1931: Dictatuur en massamoorden
1925:

President Arturo Alessandrini begint zijn
tweede ambtstermijn en op 5 juni wordt
La Coruña gebombardeerd: 1.900 doden.
De FOCH wordt opgeheven in het
Noorden, hetgeen gepaard gaat met
geweldpleging tegen zijn leiders; de
arbeiders maken zich klaar voor het
tegenoffensief. Dood van Recabarren,
de grote vakbondsleider. Oprichting van
de eerste grote vakbond van de
mijnindustrie, ‘Sindicato Sewell y Minas’.

1927:

De dictator Ibañez komt aan het bewind
en vernietigt met geweld alle
volksorganisaties en hun leiders.
Oprichting van de CRAC, een
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terreurorganisatie, gericht tegen de
vakbeweging, die tot 1936 moet
onderduiken.
1931:

De grote economische wereldcrisis. In
Chili: 130.000 werklozen. Tussen 1922
en 1931 werd voor 592 miljoen dollar
koper uitgevoerd. Daarvan ging 445
miljoen dollar het land uit naar
buitenlandse aandeelhouders; de
belastingen die ze betaalden, bleven
beneden 1% van de nettowinsten.

1936-1952: De arbeiders organiseren zich opnieuw
1936:

Op een Congres van Syndicale Eenheid
wordt de ‘Confederacion de Trabajadores
de Chile’ gesticht. Van bij het begin meer
dan 300.000 aangeslotenen. In 1937
vormt de CTCH samen met de
communisten, socialisten en radicalen
het eerste Volksfront, en speelt een
belangrijke rol in de
verkiezingsoverwinning van Aguirre
Cerda, de eerste ‘President van het Volk’.
Hij verhoogde de belastingen voor de
koperproducenten: 12% van de winst.
Toen hij overleed en het Volksfront
verdween, was de CTCH de eerste om
weer onderdrukt te worden.

1948:

De Wet op de Verdediging van de
Democratie, gericht tegen de
communistische partij, legt het werk van
de vakverenigingen gedeeltelijk stil.
Opnieuw moeten ze onderduiken, tot in
1953 de ‘Central Unica de Trabajadores’
(CUT) wordt gesticht. Dank zij een
akkoord met de regering van González
Videla bevriezen de koperproducenten
de prijs (24,5 dollarcent per pond). Zo
worden de Amerikaanse troepen in Korea
van goedkoop koper voorzien. Chili
verliest op die manier 300 miljoen dollar.

1951:

Een Conventie met Washington wordt
afgesloten (Convenio de Washington):
de Chileense staat mag voor eigen
rekening 20% van de produktie verkopen;
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Chili mag geen koper verkopen aan
socialistische landen; Chili moet het
belastingsysteem van het koper
verlichten; de maatschappijen staan Chili
een prijsverhoging toe van 3 cent per
pond. Daarmee staat de prijs op 27,5
cent. Op de beurs te Londen stijgt de
prijs tot 35 cent. Grote
volksvergaderingen protesteren tegen
deze misbruiken.
1952:

Salvador Allende is voor de eerste maal
kandidaat voor het presidentschap. Als
senator dient hij een wetsontwerp in voor
de nationalisatie van het koper. Het wordt
verworpen door de rechtse
vertegenwoordigers. De regering dient
een ontwerp in voor een nieuw
belastingregime. Het volk laat steeds
duidelijker zijn protest horen, tot de
regering verplicht is het Convenio de
Washington ongedaan te maken. De prijs
van het koper wordt vastgesteld op 35,5
cent. De
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‘Confederacion de Trabajadores del
Cobre’ wordt opgericht, die zich aansluit
bij de CUT.

1965-1970: Periode van de ‘chilenización’ van het koper
1965:

Balans van de ‘Nuevo Trato’ of het
nieuwe koperregime 1956-1965: 42%
van de uitvoer is niet naar Chili
teruggekeerd onder de vorm van
belastingen, winsten of investeringen. De
buitenlandse maatschappijen maken
1.341 miljoen winst. In 1965 begint de
periode van de Overeenkomsten en de
‘chilenización’. Wet no. 16.425: Chili doet
concessies aan de buitenlandse
maatschappijen opdat zij hun produktie
zouden verdubbelen. Na het verstrijken
van de overeengekomen periode is de
produktie verhoogd met 7,7% en heeft
Chili een schuld van 530 miljoen dollar.
Chili koopt 51% van de aandelen van
Kennecotten betaalt daarvoor 81 miljoen
dollar, terwijl volgens de boekhouding
van het bedrijf het totaal aan aandelen
slechts 65,7 miljoen dollar bedraagt. De
administratie blijft in handen van de
Kennecott. Twintig jaar lang mogen de
belastingen niet worden verhoogd. Aan
de Anaconda worden 16 voordelen
toegestaan (vrijstelling van invoerrechten,
verlaging van de belasting, enz.).

1969:

Eerste balans van de nieuwe
overeenkomsten: de Anaconda haalt
80% van haar winst over de hele wereld
uit Chili, terwijl ze slechts 17% van haar
kapitaal in Chili heeft geïnvesteerd; de
Kennecott 25% van haar winst, 5,6%
geïnvesteerd. Toen ze nog alle aandelen
van El Teniente in haar bezit had, kon
de Kennecott rekenen op een winst van
17% van de investeringen. Toen ze nog
slechts 49% van de aandelen bezat, op
een winst van 56%.

1970:

De publieke opinie komt op de hoogte
van het feit dat tussen 1965 en 1970 de
netto-winsten van de bedrijven verhoogd
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zijn met 56% en dat Chili ten gevolge
daarvan 14 Amerikaanse maatschappijen
had aangetrokken met een investering
van 213 miljoen dollar. In 1964 haalden
de buitenlandse maatschappijen
1.000.000 dollar uit het land aan winst
en afschrijvingen; dank zij de
‘chilenización’ was dat cijfer in 1969
opgelopen tot 1.350.000 dollar.

1971: Het jaar van de nationalisatie
De nieuwe regering van Allende wilde direct overgaan tot de nationalisatie van het
koper: de contracten en wetten die de vorige administratie had nagelaten, bleken
echter zo ingewikkeld, dat het onmogelijk was ze teniet te doen door een gewone
wet. De enige oplossing was een grondwetsherziening. Op 23 december 1970
diende Allende daartoe een ontwerp in. In de
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kamer, waar de regering geen meerderheid heeft, werd het nog enigszins gewijzigd.
De oorspronkelijke tekst sprak van de nationalisatie van ‘goederen’; dat werd
vervangen door ‘bedrijven’, zodat nu ook de schulden van de bedrijven door Chili
overgenomen moeten worden. Het definitieve ontwerp werd op 11 juli 1971 door
beide kamers goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, d.w.z. door alle partijen,
ook door de oppositie. Daarmee had de regering een geldig juridisch instrument in
handen voor de volledige nationalisatie van de grote mijnen. Commissies namen
onmiddellijk het beheer over van de Amerikaanse bedrijven.
De grondwet voorziet schadeloosstelling, met dien verstande echter dat de
1
President, alvorens de ‘Contralor General’ uitspraak doet over het te betalen bedrag,
hiervan mag aftrekken wat in de wet ‘rentabilidades excesivas’ of buitensporige
winsten wordt genoemd. Deze buitensporige winsten werden door Allende op 28
september als volgt vastgesteld: Chuquicamata 300 miljoen dollar; El Salvador 64
miljoen; El Teniente 410 miljoen. Om deze sommen te berekenen werd uitgegaan
van wat een normale winst genoemd kan worden. Er werd zorgvuldig nagegaan
welke winst dezelfde bedrijven de laatste vijftien jaar elders in de wereld hadden
gemaakt. In zijn totale internationale verrichtingen, met uitsluiting van Chili, maakte
de Anaconda b.v. een gemiddelde winst van 3,67%; in Chili bedroeg die winst
21,51%. De Kennecott maakte elders in de wereld, met uitsluiting van Chili, een
winst van 9,95%; in Chili een winst van... 52,87%!
Op 13 oktober maakte de Contralor General van de Republiek bekend dat de
maatschappijen Chuquicamata, El Salvador en El Teniente een negatief saldo
overhadden, m.a.w. nog 388 miljoen dollar aan de Chileense Staat verschuldigd
waren. Om tot dat cijfer te komen werden de ‘overdreven winsten’ afgetrokken van
de waarde die de bedrijven hadden volgens hun eigen boekhouding. Aan de
maatschappijen Exótica en Andina daarentegen zal Chili wel een indemnisatie
betalen, resp. 10 en 18 miljoen dollar.
Tegen deze hele procedure kunnen, volgens de grondwet, zowel de Amerikaanse
bedrijven als de Chileense republiek in beroep gaan. Op 28 oktober werd met deze
etappe begonnen en het beroep wordt op dit ogenblik bestudeerd. Er is geen
tijdslimiet voorzien voor de uitspraak. Maar één ding is zeker: Chili zal niets of bijna
niets betalen voor zijn eigen mijnen. Daarbij mag men het volgende niet vergeten:
- de hele procedure - grondwetsherziening, beroep, berekenen van de
schadeloosstelling - is langs wettelijke wegen gebeurd, met instemming van alle
sectoren van de Chileense samenleving;

1

Contralor General: voorzitter van de Contraloría, een onafhankelijk orgaan dat waakt over de
wettelijkheid van het land.
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- Chili moet wel de schulden betalen die de bedrijven op hun passief hadden op het
ogenblik van de nationalisatie (700 miljoen dollar);
- Chili heeft tijdens de vorige administratie al 81 miljoen dollar betaald aan El
Teniente en 197 miljoen aan Chuquicamata en El Salvador, voor de opkoop van
51% van de aandelen; dat is méér dan de waarde, toen in de boekhouding
aangegeven;
- Chili werd een eeuw lang uitgebuit door buitenlandse maatschappijen;
- De mijnen die Chili nu overneemt, verkeren in slechte staat. De Amerikaanse
maatschappijen hebben de nationalisatie zien aankomen; in de tijd van de
‘chilenización’ hebben ze zoveel mogelijk uit de mijnen gehaald en er zo weinig
mogelijk in geïnvesteerd. In Chuquicamata b.v., de grootste open kopermijn van de
wereld, hebben ze alle afvalsteen laten liggen, wat de verdere werkzaamheden
belemmert. In El Teniente was geen watertoevoer voorzien voor uitbreiding van de
produktie. Chili zal direct minstens 120 miljoen dollar moeten investeren om de
genationaliseerde bedrijven rendabel te houden.
De nationalisatie gaat gepaard met andere initiatieven, die van groot belang zijn
voor de ontwikkeling van het land. Een verkoopsysteem wordt uitgewerkt op
wereldschaal, zodat Chili voor het eerst rechtstreeks deel krijgt in de verkoop van
zijn eigen produkt. De relaties met andere koperproducerende landen (Peru, Zambia
en Zaïre) worden versterkt. De Chileense universiteiten richtten een comité op voor
technische hulp aan het mijnwezen. Coldelco (Kopercorporatie) en Enami (Nationale
Mijnmaatschappij) zullen samenwerken in de opbouw van een eigen technologie.
Verschillende voorstellen van kapitalistische en socialistische landen van Europa
worden bestudeerd in verband met technische bijstand, voor een betere exploitatie
en verwerking van het koper. Nieuwe markten gaan open, met name de socialistische
landen.
Met de Verenigde Staten heeft Chili getracht goede vrienden te blijven. Anibal
Palma, Ondersecretaris voor Public Relations, verklaarde: ‘De opperste beslissing
van het hele Chileense volk om de kopermijnen te nationaliseren, mag niet worden
beschouwd als een aanval op de regering en het volk van de Verenigde Staten. We
hebben onze wetgeving toegepast en gehandeld in overeenstemming met Resolutie
no. 1803 van de Verenigde Naties’. Maar toen het bedrag van de schadeloosstelling
bekend werd gemaakt, eiste het State Department dat deze maatregel zou worden
herzien. Washington noemde de Chileense beslissing een ‘ernstige internationale
overtreding’. Deze officiële stellingname moedigde de grote ‘empresarios’ van het
koper aan, de regering van Allende gewoon uit te maken voor een bende dieven.
De verhouding tussen Chili en de Verenigde Staten is er sindsdien niet op
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verbeterd. Reeds voor het bedrag van de schadeloosstelling bekend was, had de
Eximbank een lening die Chili vroeg voor de aanschaf van vliegtuigen, afgewezen.
In oktober besloot het Congres tot een strengere toepassing van de maatregel
Hickenlooper, die alle hulp schorst aan landen die geen voldoende schadeloosstelling
bieden voor genationaliseerde bedrijven.
Chili is, zoals alle ontwikkelingslanden, voor de verkoop van zijn grondstoffen
afhankelijk van de prijs op de wereldmarkt. De prijs van het koper staat op de
Londense beurs op zijn laagste peil sedert jaren, tussen 45 en 52 dollarcent, terwijl
tussen 1964 en 1970 jaargemiddelden werden geboekt van 58 tot 69 cent. Dit
betekent dat, niettegenstaande Chili dit jaar zijn koperproduktie enigszins verhoogd
zal hebben (van 540.000 ton in 1970 hoopt men te komen tot 570.000 ton eind
1971), het minder inkomsten zal ontvangen.
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Eufrosino Ramirez
(Casa Verde - Chuquicamata)
We moesten de hete koperen platen
met de handen opnemen en ze dan doorgeven
aan de mechanische schop. Ze waren gloeiend heet,
zo zwaar als de aarde, we waren uitgeput.
Wanneer we de platen van het erts vervoerden,
viel er soms een op een voet, en brak die voet,
of op een hand, en maakte van die hand een stomp.
Dan kwamen de gringos op ons af en zeiden:
‘Neem die platen vlugger op en ga dan naar huis’.
Met veel moeite en om vlugger naar huis te kunnen
deden we wat ze zeiden. Maar dan kwamen ze terug:
‘Nu werken jullie minder, dus verdienen jullie minder’.
Toen zijn we in staking gegaan, in Casa Verde.
Tien weken duurde de staking en toen we het werk weer opnamen,
gooiden ze mij eruit, met een voorwendsel: ‘waar zijn je werktuigen?’
Kijk naar deze handen, ze zijn louter eelt,
eelt gemaakt door het koper.
Luister naar mijn hart,
heb je niet de indruk dat het opspringt?
Het koper heeft het verbrijzeld
en ik kan met moeite lopen van hier naar daar
op zoek naar werk, hongerig, en werk vinden doe ik niet:
het lijkt wel of ik krom loop,
met onzichtbare koperen platen op de rug, die me kapot maken.
Pablo Neruda, in Canto General
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Chileense mijnwerkers aan het woord
Frieda Hermans
De kranten in Chili brengen regelmatig informatie over moeilijkheden en successen
in de genationaliseerde bedrijven. De ‘rechtse’ pers luidt de alarmklok: ‘de produktie
is gedaald, de kostprijs gestegen’ - ‘machines stuk door nalatigheid van arbeiders’
1
- ‘er is geen gezag meer’ - ‘staking van de supervisores’ . De ‘linkse’ pers ontkent
niet dat er moeilijkheden zijn, maar schrijft die toe aan de overgangsperiode. Ze
maakt gewag van sabotage door bepaalde groepen, ze vestigt de aandacht op de
vrijwilligers die buiten hun uren gratis werken om de produktie op te voeren, op de
voor de Unidad Popular (UP) gunstige verkiezingsuitslagen in de vakbonden.
Deze tegenstrijdige berichtgeving is normaal. De overwinning van de Volksregering
heeft de klassenstrijd niet doen verdwijnen, integendeel. De tegenstelling tussen
2
de burgers, wier belangen zijn aangetast, en de arbeiders komen duidelijker tot
uiting. De revolutie is hier zonder geweld gekomen en heeft een democratisch regime
geïnstalleerd. Dat betekent dat de arbeidersklasse dagelijks tegen de reactionaire
krachten moet blíjven ingaan, die alle vrijheid van handelen hebben bewaard.
Om een zo duidelijk mogelijk inzicht te krijgen in deze weg naar het socialisme,
hebben wij een bezoek gebracht aan de mijnen El Teniente en Andina en daar
gesprekken gehad met arbeiders. Deze hebben natuurlijk niet de waarde van een
representatieve steekproef. Vooraf hadden wij in Santiago een gesprek met Pedro
Aguirre, voorzitter van de Administratieve Raad van de Maatschappij El Salvador.

Gesprek met Pedro Aguirre
Als voorzitter van de beheerscommissie die de Amerikaanse beheerders vervangt,
ervaart Aguirre de moeilijkheden die nu rijzen, als een uitdaging voor de revolutionaire
krachten van het Chileense volk. Er wordt namelijk

1
2

Supervisores: ingenieurs, technici en dgl..
In Chili spreekt men van de ‘trabajador’, waarmee men zowel de ‘obrero’, de arbeider, bedoelt
als de intellectueel, de kunstenaar, het kaderlid, kortom iedereen die leeft van wat hij verdient
door zijn werk.
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een dubbele eis gesteld: de produktie moet worden verhoogd (één van de leuzen
van de UP luidt: ‘ook de produktie opvoeren is revolutie’) en tegelijk moeten de
arbeidsverhoudingen worden veranderd. ‘Het gaat hier tegelijk om een
technologische, een administratieve en een humanitaire uitdaging. Op technologisch
en administratief gebied worden grote inspanningen gedaan. De plaatsen van de
buitenlandse technici zijn al ingenomen door Chilenen, de produktie is al gestegen.
Nu moeten wij ervoor zorgen dat de overgang van privé bedrijf naar staatsbedrijf
niet alleen betekent dat de ene baas vervangen wordt door de andere. De menselijke
verhoudingen in het bedrijf moeten grondig worden veranderd. De arbeiders moeten
werkelijk medezeggenschap krijgen. Dat is niet zo gemakkelijk te realiseren. De
arbeiders zijn daar niet genoeg op voorbereid. Sommige lagere kaders, die het met
eens waren met de nationalisatie, veroorzaken problemen. Om de produktie te
handhaven of te verhogen, is er tucht en orde nodig. Daar moeten o.m. de nieuw
opgerichte “produktiecomité's” voor zorgen. Anderzijds moeten die comité's de
bewuste participatie van de arbeiders stimuleren. Vele arbeiders zouden een
onmiddellijke deelname in de winst wensen. De vakbonden zijn immers gewend
economische eisen te stellen. Het is moeilijk ze te doen inzien dat ze nu niet langer
de traditionele rol van tegenstanders moeten spelen’.
Over het verschil tussen ‘supervisores’, administratief personeel en arbeiders:
‘De supervisores behoren tot de niet politiek bewuste middenkaders en verdedigen
vooral hun professionele status (vroeger werden zij in dollars betaald, nu in escudos,
hetgeen loonverlies betekent); ze worden misbruikt door de politieke oppositie. Het
grootste deel van het administratief personeel is tegen de UP. Jarenlang hebben
zij zich geïdentificeerd met de Amerikaanse administratie, die haar personeel met
zorg uit bepaalde kringen selecteerde. In de Maatschappij zitten ook een aantal
mensen die daar geplaatst zijn door de vorige regering. Dat maakt dat de regering
van de UP nu moet werken met kaders uit de vorige periode. De arbeiders hebben
zich als klasse verenigd in hun strijd voor economische eisen en collectieve
arbeidsovereenkomsten. Nog lange tijd zullen zij voortgaan met het stellen van
looneisen en eisen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Zo dreigen zij
echter de afhankelijkheidsrelatie van arbeider tot patroon te bestendigen, terwijl de
situatie toch grondig gewijzigd is’.
‘De rol van de vakbonden is onverenigbaar met die van de produktiecomité's. De
vakbonden zijn reformistisch, ze interesseren zich alleen voor de economische
behoeften van de arbeiders. De produktiecomité's daarentegen houden zich ook
bezig met de deelname van de arbeider aan het beheer van de mijnen, zij beperken
zich niet alleen tot het economisch aspect. Toch blijft het bestaan van vakbonden
en politieke partijen in de bedrijven onver-
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mijdelijk. Het zal moeilijk zijn, de verschillende basisorganisaties in een harmonische
structuur van participatie te verenigen. De vakbonden en politieke partijen moeten
zelf tot een nieuw inzicht komen en meewerken aan de mentaliteitsverandering van
de arbeiders. De voornaamste hindernis in het nieuwe proces is wel degelijk het
gebrek aan bewustzijn in de arbeidersklasse. Dit maakt de werkelijke deelname en
het veranderen van de menselijke verhoudingen in het bedrijf moeilijk. Maar een
en ander komt toch al op gang. De participatie begint vorm te krijgen en leidt al tot
verhoging van de produktie’.

Gesprekken met arbeiders
We bezochten de mijnmaatschappijen El Teniente en Andina, beide gelegen in het
Andesgebergte. Een trein van de maatschappij bracht ons in twee uur van Rancagua
3
naar Sewell, het hoogst gelegen punt van het mijncomplex El Teniente . Het laatste
uur rijd je door terreinen afgebakend door de maatschappij, onder houten tunnels
die in de winter de sneeuwlawines moeten opvangen. Eerst kom je voorbij de
smelterij en de ‘concentrador’, om tenslotte in Sewell aan te komen, waar de
mijnschachten beginnen en de mijnwerkers hun huizen hebben. Het enige panorama
van het dorp is rook, oud ijzer, kale bergen. La Andina ligt op 3800 m hoogte, midden
in de sneeuw. Je komt er langs een van de mooiste bergwegen die je je kunt
voorstellen. La Andina is een middelgroot bedrijf (75.000 ton per jaar), maar heeft
grote toekomstperspectieven.
Hoe ervaren de arbeiders de veranderingen in het bedrijf? Vooral wat de
participatiestructuren betreft. De participatie moet worden geïnstitutionaliseerd op
alle niveaus van het nationale leven en in het bedrijfsleven. In de genationaliseerde
bedrijven zorgen daar de produktiecomité's voor. Hun taak is: de arbeiders bewust
maken van het belang van de sociale eigendom van de produktiemiddelen, zodat
zij waken over het materiaal en de installaties; middelen zoeken om de
produktiekosten te verminderen en hierover gesprekken bevorderen; alle arbeiders
de mogelijkheid verlenen tot integrale vorming; de deelname op alle niveaus
bevorderen, enz..
Zes vertegenwoordigers van de arbeiders nemen deel in de beheerscommissie,
het opperste orgaan van het bedrijf. Deze commissie vertegenwoordigt anderzijds
de Staat en beschikt over beslissingsmacht. Haar besluiten zijn bindend voor alle
arbeiders. De Commissie bepaalt ook het algemene beleid van het bedrijf. Daarbij
moet ze rekening houden met de nationale planifi-

3

Met de ontginning van deze mijn werd in 1904 begonnen door de Braden Copper Co. met
Amerikaans privé kapitaal. Tien jaar later gingen de aandelen over naar de Kennecott
Corporation. In 1966 kocht de Chileense Staat 51% van de aandelen op.
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catie. Alle arbeiders worden bereikt via de Algemene Vergaderingen van de
produktie-eenheden en van de Vergaderingen van Arbeiders.
Hoe ervaren de arbeiders deze structuren? De antwoorden van arbeiders,
vakbondsleiders en ‘supervisores’ hebben we gegroepeerd rond vijf thema's: de
vakbonden, de produktiecomité's, de politieke partijen, de produktieverhoging, de
algemene bewustwording.
1. De vakbonden. Nu de ‘patroon’ vertrokken is uit de genationaliseerde bedrijven,
zou men een veranderde houding mogen verwachten van de vakbonden tegenover
het nieuwe beheer van de mijn. Is dat inderdaad het geval?
‘De vakbond staat ten dienste van de arbeiders en moet hen verdedigen
bij de patroon die hen wil uitbuiten. Zo is het altijd geweest’. - ‘Vroeger
hield de vakbond zich bezig met het verbeteren van de
arbeidsvoorwaarden. Nu is dat niet meer zo belangrijk. Nu moet bewustzijn
worden gewekt en gezegd dat de arbeider moet werken en het materiaal
met zorg behandelen. De vakbond heeft als taak de produktiestrijd te
leveren’. - ‘De vakbonden moeten niet verdwijnen, maar ze moeten wel
ophouden uitsluitend looneisen te stellen, stakingen te leiden. Zo heb ik
het tenminste begrepen, maar de meesten hebben het zo nog niet
begrepen. De vakbond moet een school worden, een organisatie die de
arbeiders op de hoogte moet houden van alles wat er in Chili gebeurt.
Vroeger, toen we eisen stelden, vochten we tegen de “gringos”, uit wie
we alles moesten halen wat er uit te halen was. Nu is dat anders en we
zouden dat allemaal moeten leren inzien. Ik heb het begrepen, want ik
heb er cursussen over gevolgd, daar heb ik dat geleerd’.
Vakbondsleiders vertellen ons:
‘De nieuwe taak van de vakbond zou kunnen bestaan in het inschakelen
van ons allen in een nieuw proces. De arbeiders hebben nu politieke
macht. We moeten die macht toepassen in de sociale sector, waar de
arbeiders deelnemen in het beheer van de bedrijven, zodat deze
veranderingen alle arbeiders ten goede komen. Vroeger was er strijd,
harde strijd tegen het kapitalisme. Nu is er nog altijd strijd, maar anders:
de vakbonden doen voorstellen, zeggen welke voordelen ze wensen voor
de arbeiders, en de kameraden in het beheer van het bedrijf moeten dan
maar zeggen in hoeverre ze aan die eisen kunnen voldoen’. - ‘De vakbond
bewaart zijn volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de nieuwe
structuren. Zijn taak is: controle uitoefenen over alwat in het bedrijf
gebeurt. Hij moet steeds de veroveringen van de arbeiders verdedigen,
maar zal natuurlijk ook meewerken aan het bevorderen van de
produktieverhoging’.
Vele arbeiders en vakbondsleiders vermelden het gebrek aan eenheid tussen de
verschillende vakbonden. In El Teniente bijvoorbeeld zijn er 9 verschillende
vakbonden. Waarom?
Een vakbondsleider: ‘Omdat het kapitalistisch systeem daar baat bij had. De grote
zorg van de arbeiders hier in El Teniente is nu het vormen van één enkele vakbond
met arbeiders en administratief personeel samen, niet om samen tegen
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de regering te vechten, want de regering is op weg naar het socialisme, maar om
waakzaam te zijn tegenover het imperialisme’.
Een arbeider: ‘Er zijn te veel verschillen tussen de vakbonden voor arbeiders en
die voor het administratief personeel. De politieke ideeën lopen uiteen. Zij komen
nooit bij ons, wij nooit bij hen. Wij hebben niets te winnen bij één gezamenlijke
vakbond. Wij zullen nooit samengaan’.
Een vakbondsleider: ‘Eén enkele vakbond, van arbeiders en administratief
personeel, is vooral een streven van de basis. De leiders zijn het daarmee dikwijls
niet eens, ze zijn bang dat ze hun job verliezen. In ons eerstkomend Congres gaan
we daarover ruzie maken’.
2. De produktiecomité's. Een vakbondsleider:
‘Zodra de regering van de UP de macht had overgenomen, ontstonden
hier vanzelf allerlei produktiecomité's in alle produktiesectoren, zo maar,
door de arbeiders zelf opgericht. Maar de laatste tijd zijn de CUT (vakbond)
en het bedrijf tussenbeide gekomen om anarchie te vermijden. Natuurlijk
moet ieder arbeider in zijn sectie, in de smelterij, in de schachten, rekening
houden met bepaalde algemene reglementen, maar elk produktiecomité
kan zelfstandig bepalen hoe in iedere sectie de produktie opgevoerd zal
worden’.
Niet alle arbeiders beseffen even goed wat zo'n produktiecomité voor hen eigenlijk
betekent:
‘De produktiecomité's werken parallel met de vakbonden, maar zijn wel
autonoom. Ik begrijp het wel, ik heb er een foldertje over gelezen, maar
ze begrijpen het nog niet allemaal. Velen dachten dat het comité hun
persoonlijk voordeel zou brengen. Ik heb begrepen dat dat niet het geval
was, integendeel. Iedereen die het eens is met de regering, zelfs als hij
niet voor deze regering gestemd heeft (want de regering heeft gezegd:
“het heeft geen belang vanwaar een arbeider komt, het enige wat belang
heeft is dat hij een arbeider is”), dus iedere arbeider voelt zich door deze
regering aangesproken. Als Chileen heb ik een ander Chileen, de regering,
goed begrepen. En in een van de komende Algemene Vergaderingen zal
ik dat ook zeggen’. - ‘Zo'n comité dient om materiaal te sparen: spijkers
bijvoorbeeld werden vroeger weggegooid, nu worden ze opnieuw gebruikt.
De kameraden zeggen ons wat we te doen hebben. En als wij een idee
hebben, luisteren ze daar ook naar’. - ‘Ik doe er niet aan mee. Ik werk
hier al acht uur en dan ga ik naar huis. Zij vergaderen onder elkaar. Die
comité's moeten ervoor zorgen dat alles goed gaat en dat er niets
misloopt’.
3. De politieke partijen. Bewustmaking, ‘concientización’, moet de participatie van
de arbeider aan het revolutionaire proces stimuleren. Deze taak wordt vooral
waargenomen door de militanten van de politieke partijen, met alle gevaren vandien.
Hoe handelen deze politieke partijen binnen het koperbedrijf? Hoe reageren de
arbeiders erop?
Een vakbondsleider: ‘De politieke kaders vallen min of meer samen met
die van de vakbond. Vroeger werd een vakbondsleider gekozen door zijn
kame-
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raden en zijn politieke partij zorgde voor zijn scholing. Maar een communist
kon zich in het bedrijf nooit als zodanig laten kennen. Als hij naar de
vergaderingen van zijn partij ging, mocht niemand dat weten. Nu hoeft
hij zich niet meer te verbergen. Overal waar militanten zijn worden nieuwe
cellen gevormd. Zo gaan de kameraden zich steeds meer inschakelen in
het revolutionaire proces en worden zij steeds bewuster’. - ‘Er bestaan
nog wel conflicten tussen de verschillende partijen binnen het bedrijf. Wie
zal de macht krijgen over de arbeidersbeweging? Maar niet meer zoals
vroeger. We beschouwen elkaar niet meer als vijanden, eerder als
twistende broeders. Elke partij voert haar eigen propaganda, maar
allemaal inspireren ze zich aan hetzelfde programma van de UP. Ze
vechten allemaal tegen dezelfde vijand’.
Een supervisor van La Andina houdt er een andere opinie op na:
‘De CUP's (Comités Unidad Popular) bestaan uit mensen die pas bij de
UP zijn aangesloten. Ze gedragen zich opportunistisch en oneerlijk. Dat
vloeit zeker voort uit hun bruuske verandering van politieke ideologie. Ze
spreken van deelname in de strijd voor produktieverhoging, maar terwijl
wij hierboven tot aan onze hals in de modder zitten, overuren maken die
niet worden betaald, lopen zij rond zonder iets produktiefs te doen’.
Ook over de politieke opinievrijheid bestaan tegenstrijdige meningen.
Een arbeider van El Teniente: ‘Hier is de UP in de meerderheid en de
anderen houden hun mond. Als ik van de Partido Nacional (rechts) of van
de Christendemocraten zou zijn, zou ik ook mijn mond houden. Doe ik
dat niet, dan word ik geboycot’. Een andere: ‘Hier kan iedereen vrij zeggen
wat hij denkt. Er zijn hier kameraden die niet tot de UP behoren. Zij hebben
geen enkel probleem. Ieder is vrij. Ik ben het niet eens met een hele boel
dingen die hier gebeuren, heb heel veel kritiek, maar ik kan dat allemaal
zeggen in de Algemene Vergadering’.
Wat de uiterst linkse partijen betreft, die heel actief zijn op het platteland en in de
slums van de steden, zegt een vakbondsleider:
‘Tot nu toe is de MIR (Movimento de Izquierda Revolucionaria) hier niet
doorgedrongen; de arbeiders willen van die uiterst linkse groepen niets
weten. Wij, kameraden-arbeiders, hebben jarenlang moeten vechten om
een Volksregering aan het bewind te krijgen, een regering van de
arbeiders. Nu moet de MIR ons niet komen vertellen hoe men een
volksregering aan het bewind moet brengen of hoe wij moeten strijden.
Dat kunnen wij hun zelf wel vertellen. Zij hebben geen eelt op hun handen
zoals wij. Als ze ergens vaste voet krijgen, dan alleen omdat ze profiteren
van het feit dat de compañeros ideologisch niets weten’.
4. Produktieverhoging. De UP staat voor een dubbele uitdaging: de produktie moet
worden opgevoerd en tegelijk moeten de arbeiders participatie krijgen. Het ene kan
in strijd komen met het andere, het ene kan het andere op de achtergrond schuiven.
De verhoging van de produktie hangt overigens niet uitsluitend af van de arbeiders
en hun bewustzijn. Er komen technische problemen bij kijken, men heeft af te
rekenen met sabotage van
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oppositiegroepen, de mijnen die de Amerikanen achterlieten verkeren in slechte
staat, machineonderdelen moeten nog steeds uit de Verenigde Staten komen, enz..
In El Teniente is de produktie dit jaar gedaald vanwege een aantal technische
problemen. In de andere mijnen is ze gestegen. Wat denkt de arbeider over deze
aspecten en problemen?
‘Ik wist niet dat de produktie hier gedaald was. Wij hebben de produktie
doen stijgen. Als ze gedaald is, dan is dat te wijten aan “buiten” (de
smelterij). Wij werken hier harder dan ooit’. - ‘Als de produktie gedaald
is, dan is dat te wijten aan alles wat de Amerikanen hier achtergelaten
hebben’. - ‘De eerste maanden was de produktie misschien lager. Er was
sabotage’. - ‘Alle kameraden hebben gedaan wat ze konden om de
produktie op te voeren. Ieder waakt over de anderen. De luilakken worden
op het matje geroepen in het produktiecomité. We houden enkele
beambten en supervisores in de gaten, dat ze ons niet boycotten’. - ‘De
supervisores zijn in staking geweest en in die tijd hebben wij de produktie
verhoogd! We wilden hun laten zien dat we ze niet nodig hebben’.
Een supervisor van La Andina (vóór de staking):
‘De strijd voor de produktie werd hier gevoerd met een technisch bekwame
equipe, die werkte met veel plichtsbesef, in een uitstekend klimaat van
wederzijds vertrouwen en eerbied. In geen enkel mijncentrum van het
land is de politiek van de regering om de arbeiders te doen deelnemen
in het produktieproces zo goed geslaagd als hier. We hebben daar
allemaal aan meegewerkt, zowel arbeiders als supervisores’.
Sabotage en provocatie zijn in de mijnen dagelijkse kost. Dat dit met politieke
bedoelingen gebeurt, is duidelijk. Een vakbondsleider van El Teniente:
‘Onzichtbare handen trachten de produktie te boycotten. We kunnen
niemand persoonlijk beschuldigen, maar we weten dat er groepen zijn
en zelfs organisaties. We weten dat de beweging Patria y Libertad (uiterst
rechts) invloed heeft in de “Rol Especial” (dat zijn alle mensen die vroeger
in dollars werden betaald). Onlangs hadden we problemen met de
“espesadores”, heel gevoelige machines waarin de koperbrij dikker wordt
gemaakt. Valt daar een vreemd voorwerp in, dan stokt de machine. Die
dingen kunnen er natuurlijk per ongeluk in vallen, maar het leek meer op
sabotage. Ook de nieuwe machines, nog gebouwd door de Braden, doen
aan sabotage op lange termijn denken. Hoe was het mogelijk investeringen
te doen met zo weinig planning? Wij dragen er nu de gevolgen van. Ze
hebben bijvoorbeeld machines gebouwd die veel water nodig hebben,
maar er is hier bijna geen water. Enkele dagen geleden heeft iemand
geprobeerd de rubberen transportband door te snijden: de band was 3
cm ingesneden aan beide kanten. Een arbeider die zo'n band zou willen
vernielen, zou hem ineens hebben doorgesneden. Nu was de bedoeling
duidelijk dat die band het pas enkele uren later zou begeven, een soort
tijdbom’.
Arbeiders: ‘Er was een tijd dat er in het groot gesaboteerd werd en
openlijk. De vroegere bazen zijn met het beste erts gaan lopen. Hout en
afval hebben ze overal laten liggen. Dat moeten we nu eerst allemaal
opruimen om voort te kunnen werken’. - ‘De meeste supervisores zijn
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rustiger. Ze hebben blijkbaar ingezien dat het nutteloos is te vechten
tegen de grote meerderheid van de arbeiders’.
5. Algemeen bewustzijn. In de arbeidersklasse en de vakbonden bestaan dus nog
altijd tegenstellingen. De graad van bewustzijn is niet bij iedereen dezelfde. Nu Chili
zelf over zijn koper beschikt, hadden velen verwacht dat dat direct loonsverhoging
mee zou brengen. Maar de algemene problemen van het land maken dat onmogelijk:
de prijs van het koper op de wereldmarkt is zelfs gedaald. Heeft de mijnarbeider
ook oog voor de algemene belangen van het land? Zien zij zichzelf als een
geprivilegieerde groep (ze verdienen meer dan de meeste fabrieksarbeiders)? Zijn
zij bewust in een nieuw proces te leven?
‘Er is hier niets veranderd. Alles is zoals vroeger’. - ‘We produceren meer,
nu zouden wij ook meer moeten verdienen. Dat is normaal. Zolang ze
dat niet verstaan, zullen we altijd luilakken blijven. Dat Chili schulden
heeft, is onze schuld niet. Dat is de schuld van één enkele klasse, die
vroeger alle privileges had. De revolutie kan toch niet alle offers op de
arbeiders schuiven’. - ‘Om meer te produceren moet men eerst meer
verdienen’. - ‘Waarom zou er geen geld zijn voor loonsverhoging? Vroeger
werden een hoop mensen in dollars betaald; wat daarmee nu wordt
uitgespaard, kan naar ons gaan’.
Vakbondsleiders getuigen soms van een meer algemeen bewustzijn:
‘Wij willen geen geprivilegieerde groep zijn. Dat zegt de reactionaire pers
van ons. Onze strijd is altijd een strijd tegen het imperialisme geweest en
elke overwinning die wij op dat gebied hebben geboekt, was een
overwinning voor het hele land. Op het ogenblik mogen wij niet verder
gaan dan wat de regering en het land kunnen toestaan. Elke verovering
die verder gaat, is geen overwinning meer voor het hele land. Dan
handelen we tegen de belangen van de andere arbeiders’. - ‘Er bestaan
tegenstellingen tussen de arbeiders onderling, tussen de arbeiders en de
beambten. Heel weinig arbeiders willen het houden zoals vroeger, ze zijn
bijna allemaal voor verandering. Maar sommigen hebben nog niet
begrepen waarin die verandering bestaat, dat de menselijke verhoudingen
moeten veranderen, voor iedereen’.
Een Vakbondsleider van het administratief personeel in La Andina over het bewustzijn
van de supervisores:
‘Een twintigtal supervisores nemen nu ook deel aan de vakbond. Zo
verdwijnt stilaan de negatieve indruk die een groep van hen gelaten had
na de staking. Die gebleven zijn na de staking, zijn gebleven uit
vaderlandsliefde. Ze kunnen meer verdienen in het buitenland. Nu zijn
de verhoudingen sterk verbeterd’.
Een supervisor van La Andina daarentegen:
‘Na de staking zijn er velen van ons ontslagen. Die gebleven zijn, durven
niet meer openlijk over de regering spreken. Er zijn mensen ontslagen
die dat niet verdienden. Minder bekwame technici hebben hun plaats
ingenomen. Hun enige verdienste is dat ze lid zijn van de UP. Er zijn er
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ook voor de UP. Zelf werk ik voort zonder veel geestdrift. Op het eind van
het jaar gaan er velen weg. Als ingenieur en technicus krijg je veel mooie
aanbiedingen in het buitenland’.
Wie houdt zich bezig met ‘bewustzijnsvorming’ in de mijn? Wat doen de vakbonden
ervoor? De politieke partijen?
‘De vakbond komt naar ons en deelt ons een en ander mee; wij moeten
maar zien wat we ervan verstaan. We zijn gewend ons werk te doen,
anders niets’. - ‘De vakbondsleiders interesseren zich alleen voor de job
die ze in de wacht moeten slepen. Hebben ze die, dan houden ze zich
met ons niet meer bezig. Ik ben van de UP, maar ik kan u zeggen dat er
dingen zijn die slecht gaan. Ze willen dat we de produktie verhogen, maar
leveren ons geen materiaal. Een hoop bureaucraten’. - ‘Elke week komen
we een kwartiertje samen, ze leggen ons dan uit hoe de zaken in elkaar
zitten. Vroeger gebeurde dat nooit. Zo is er in El Teniente bijvoorbeeld
niet genoeg water, daar wisten we vroeger niets van. Het bedrijf geeft
ons ook een weekblad, zo weten wij wat er aan de hand is, ook elders’.
‘Vroeger wensten velen niet toe te treden tot een politieke partij en durfden
geen politieke teksten lezen: de oligarchie had hen bang gemaakt voor
“communisme” en “politiek”. Maar nu ze zien dat er echt iets verandert,
dat het programma van de UP wordt uitgevoerd, gaan steeds meer
mensen zich ervoor interesseren. We kunnen nu ook “linkse” kranten
lezen, vroeger kwamen die nooit in het mijndorp. Enkelen beginnen
marxistische teksten te lezen’. - ‘Hier in het bedrijf bestaat er nog geen
onderricht in politieke zaken, maar er is een krant, El despertador Minero
(het ontwaken van de mijnwerker) waarin arbeiders schrijven en anderen
aan bewustzijnsvorming doen’. - ‘Over drie, vier jaar, hebben de arbeiders
zich volledig in het proces ingeschakeld’.

Om te besluiten
Een traditie van strijd, het gevoel uitgebuit te worden, zijn handen en longen te
verkopen voor enkele pesos, de gewoonte neergeslagen te worden zodra men iets
anders wil dan werken, gehoorzamen zwijgen, de wetenschap dat eigen initiatief
nergens toe dient: generaties lang is dit het enige bewustzijn geweest van deze
mensen. Het is duidelijk dat dat niet in één jaar kan veranderen. De participatie van
de arbeider is aarzelend, de taak van de vakbond is nog niet duidelijk opnieuw
bepaald, de technici staan voor een moeilijke overgangsperiode, de politieke partijen
treden schoorvoetend uit de schaduw.
Ook de overheid aarzelt: produktie of deelname? Op lange termijn sluiten die
twee elkaar niet uit, integendeel. Op korte termijn moet echter een moeilijk evenwicht
worden gezocht. Het gevaar, dat teveel aandacht wordt besteed aan de produktie
en dat de participatiestructuren van bovenaf worden opgelegd, is niet denkbeeldig.
De Chileense weg naar het socialisme is een moeizame weg. Maar voor wat er
reeds gerealiseerd is, kan niemand de ogen sluiten.
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Duitse ‘Ostpolitik’ van 1919-1970
L.L.S. Bartalits
I

De Duitse buitenlandse staatkunde werd in de jaren twintig gekarakteriseerd door
het streven naar het herstel van de verloren positie als grote mogendheid in Europa.
Door de geheime samenwerking tussen Reichswehr en het Rode Leger werd het
voeren van een actieve, tegen Polen gerichte, buitenlandse politiek vergemakkelijkt.
In Berlijn achtte men het herstel van de gemeenschappelijke grens tussen Duitsland
en Sovjet-Rusland voorwaarde voor de versterking van beide mogendheden.
Een militair bondgenootschap met Sovjet-Rusland was het beste middel om het
Poolse en Tsjechoslowaakse ‘vraagstuk’ in overeenstemming met de Duitse belangen
op te lossen. Bovendien dacht men in Berlijn dat daardoor de herziening van het
1
verdrag van Versailles afgedwongen kon worden . Het grote keerpunt in de
Duits-Russische betrekkingen kwam eerst in 1922 als gevolg van de ondertekening
van het verdrag van Rapallo; ondanks het demonstratieve karakter van deze
overeenkomst betekende deze niet de eenzijdige oriëntatie van de Duitse politiek
op het Oosten. Veel meer was dit akkoord een ‘Akt der Notwehr’ om niet geheel
2
aan de Westelijke mogendheden uitgeleverd te zijn . Dit eerste naoorlogse
zelfstandige politieke handelen van Duitsland werd door het in 1926 ondertekende
verdrag van Berlijn gevolgd.
Het in 1925 ondertekende verdrag van Locarno met de vijanden uit de eerste
wereldoorlog garandeerde het behoud van de status quo en de vrede in Europa en
vormde voor Duitsland de eerste stap op weg van het herstel van zijn positie als
grote mogendheid op het continent. De ‘de facto’ erken-
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Enige beschouwingen op grond van de publikaties van Hans-Adolf Jacobsen, Misstrauische
Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1919-1970, Droste Verlag, Düsseldorf, 1971, 504 pp., DM.
25, -; van P.W. Fabry, Die Sowjetunion und das Dritte Reich, Seewald Verlag, Stuttgart, 1971,
485 pp., DM. 45, -; en van D. Cycon, Es geht um die Bundesrepublik. Ein kritische Wertung
der Aussenpolitik Willy Brandts, Seewald Verlag, Stuttgart, 1971, 300 pp DM. 22, -.
Cf. R. Wohlfeil, Reichswehr und Republik 1918-1933, Frankfurt, 1970.
Cf. H.G. Linke, Deutsch-Sowjetische Beziehungen bis Rapallo, Köln, 1970.
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ning van de westgrenzen van Duitsland betekende echter niet, dat Berlijn zijn streven
met betrekking tot de herziening van de oostgrenzen had opgegeven.
Minister Stresemann geloofde aan de mogelijkheid Polen door middel van
economische druk te dwingen tot het teruggeven van de corridor naar Oost-Pruisen.
De verdragen van Rapallo en Berlijn moesten de verwezenlijking van deze
doelstelling vergemakkelijken. Ook tijdens de diplomatieke besprekingen over
Duitslands toetreding tot de Volkerenbond slaagde minister Stresemann erin, de
vrijheid van handelen van de rijksregering op het terrein van haar Oostpolitiek niet
3
te laten beperken .
In Duitsland zelf heerste verdeeldheid tussen verschillende belangengroepen
over de ‘Ostpolitik’ en in het bijzonder wat betreft de samenwerking tussen Duitsland
en Sovjet-Rusland. De legerleiding, het ‘Auswärtiges Amt’ en vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven keurden de politieke en economische samenwerking met de
Sovjet-Unie goed, terwijl onder andere de sociaal-democraten en kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders een oriëntatie op het westen, in casu Frankrijk en
Groot-Brittannië, als conditio sine qua non beschouwden voor de actieve Duitse
4
buitenlandse politiek .
De op samenwerking met de Sovjet-Unie gebaseerde Duitse ‘Ostpolitik’ werd na
Hitlers machtsaanvaarding in 1933 gewijzigd. Duitslands ‘Brückenstellung’ tussen
Oost en West werd opgeheven. Terwijl de buitenlandse politiek van de
Weimar-republiek door de Brits-Franse garantie van de westgrenzen en een
samenwerking met de Sovjet-Unie gekarakteriseerd was, maakte Hitler de
betrekkingen met de Sovjet-Unie geleidelijk aan losser. Tevens volgde hij een politiek
van toenadering tot Polen. Op 26 januari 1934 werd het Duits-Poolse
5
niet-aanvalsverdrag gesloten . Als antwoord sloten Frankrijk, Tsjechoslowakije en
6
de Sovjet-Unie in 1935 een bondgenootschap .
Sinds 1935 legde Hitler met steeds meer succes de nadruk op de positie van
Duitsland in Centraal Europa als bolwerk tegen het bolsjevisme. Een van zijn
scherpste redevoeringen tegen het communisme hield hij op de Reichsparteitag in
dat jaar. Het uitbreken van de Spaanse burgeroorlog in 1936 bood de rijksregering
een welkome gelegenheid om Duitslands defensieve rol tegen het expansiestreven
van het wereldcommunisme te onderstrepen en de belangstelling van de wereldopinie
te richten op de verdediging van Europa door Duitsland en zijn bondgenoten. Het
in september 1936 met

3
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Cf. H.L. Dijck, Weimar Germany and Soviet Russia 1926-1933, New York, 1966.
Cf. W. Laqueur, Deutschland und Russland, Berlin, 1965.
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Japan en in 1937 met Italië gesloten anti-Comintempact was een manifestatie van
7
het militante anti-communisme van deze regeringen .
In tegenstelling tot Hitlers anti-communistisch programma wilde Von Neurath de
zgn. Rapallo-politiek voortzetten. Daarom hield hij in 1933 een arrangement met
Polen noch voor mogelijk noch voor wenselijk. Volgens de ‘Reichsaussenminister’
moest de Rapallo-politiek voortgezet worden, al was het maar omdat de Sovjet-Unie
de grootste afnemer was van de Duitse industriële produkten.
De ‘Ostpolitik’ werd echter na januari 1933 niet meer door gematigde politici en
hoge functionarissen van het ‘Auswäartiges Amt’ bepaald. De beslissingen werden
in de ‘Dienststellen’ van de NSDAP en in het ‘Reichspropagandaministerium’
genomen. Deze twee organisaties vertegenwoordigen echter verschillende
concepties met betrekking tot de Oost-Europapolitiek. Alfred Rosenberg verklaarde
reeds in 1938 dat op het terrein van de Ruslandpolitiek geen ‘planmässige Linie’
gevolgd werd. De ‘Reichsleiter’ en latere minister voor de bezette ‘Ostgebiete’
waarschuwde dus reeds in 1938 voor een mogelijke competentiechaos op het terrein
van de ‘Ostpolitik’. Zijn voorstel van juni 1938, om in het belang van een ‘einheitliche
Bearbeiding und Bewertung der östlich mit dem Bolschewismus verbundenen
Probleme’ een ‘Zentralstelle’ voor de partij en rijksregering te creëren, werd niet
verwezenlijkt.
Na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941 was de door Rosenberg voorspelde
competentiechaos inderdaad een feit geworden. Geen ‘Dienststelle’ van de staat
of van de NSDAP had over de details van een toekomstige ‘Neuordnung’ van Europa
en over een verdeling van de Sovjet-Unie consequent doorgedacht.
Intussen behaalde Hitler het ene succes na het andere op het terrein van de
buitenlandse politiek. Na de ‘Anschluss’ met Oostenrijk in maart 1938 concentreerde
hij zich op het ‘Tsjechoslowaakse probleem’. Hij slaagde erin met Mussolini's hulp
het verdrag van München af te dwingen op 29 augustus 1938. Daarmee was een
belangrijk bolwerk op weg naar het oosten gevallen. Ook deze door de westelijke
mogendheden goedgekeurde stap van Hitler vormde slechts weer een uitgangspunt
voor een nieuwe expansie, terwijl de Sudetenduitsers voor Hitler een instrument
8
vormden om zijn einddoel te verwezenlijken . Kort na de bezetting van Praag op 15
maart 1939 begon de Duitse diplomatieke campagne tegen Polen.
Sinds 1935 oefende Hitler min of meer intensieve druk op Warschau uit om
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een gemeenschappelijke strijd tegen de Sovjet-Unie te voeren. Hij moest echter
zijn pogingen begin 1939 opgeven, omdat de Poolse leiders er niet aan dachten
zich tot instrumenten van de agressieve nationaal-socialistische politiek te laten
9
degraderen . Bovendien hoopte men in Poolse regeringskringen als ‘dritte Kraft’ in
Europa een onafhankelijke politiek te kunnen voeren. Daarom wezen zij niet alleen
Hitlers voorstel inzake een gemeenschappelijke strijd tegen de Sovjet-Unie af, maar
eveneens zijn voorstel voor een ‘vreedzame oplossing’ van de vraagstukken van
Danzig en de corridor. Tegelijkertijd verklaarden de Britse en Franse regeringen dat
zij bereid waren de grenzen van Polen te garanderen. Hitlers antwoord was de
opzegging van het Brits-Duitse marine-akkoord, het Pools-Duitse niet-aanvalsverdrag
van 1934 en, nadat het Memelgebied bij het ‘Grootduitse Rijk’ was ingelijfd, het
sluiten van een militaire overeenkomst met Italië.
Intussen onderhandelden de Duitsers in Moskou om tegen Polen de vrije hand
te krijgen. Vrijwel direct na het begin van de geheime diplomatieke besprekingen
verklaarden de Russen zich bereid tot een militaire samenwerking met de Duitsers
tegen Polen. In tegenstelling tot de Britse en Franse regeringen aarzelde Hitler geen
ogenblik om de door Stalin gevraagde prijs te betalen, te weten: erkenning van de
invloed van de Sovjet-Unie in de Baltische landen, in Oost-Polen en in Bessarabië.
De succesvolle afsluiting van deze besprekingen werd gemarkeerd door het door
Molotov en Von Ribbentrop in Moskou ondertekende niet-aanvalsverdrag tussen
Duitsland en de Sovjet-Unie. Duitsland gaf daarmee Oost-Europa gedeeltelijk aan
het ‘communisme’ prijs. Met andere woorden, Hitler was de gangmaker van zijn
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grootste ideologische tegenstander in Europa geworden . De Sovjet-Unie, die tot
1938 alle moeite had gedaan om door middel van de totstandkoming van een
Europees collectief veiligheidssysteem de omsingeling door de fascistische
mogendheden te ontlopen, ondersteunde Nazi-Duitsland tot de zomer van 1941
door middel van leveranties van belangrijke grondstoffen.
In het kader van zijn politiek om de ‘Vormachtstellung’ van het Derde Rijk
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Cf. H. Graml, Europa zwischen den Kriegen, München, 1969.
Volgens Fabry plande Hitler aanvankelijk geen oorlog tegen de Sovjet-Unie. ‘Die
antibolschewistische Propaganda diente ihm mehr dazu, politisches Kapital herauszuschlagen,
sein Vorgehen gegen die Juden zu tarnen, Sympathien für das Dritte Reich zu wecken’ en
tenslotte ‘Zugeständnisse im Westen zu erlangen’. Het op 23 augustus 1939 ondertekende
verdrag tussen Von Ribbentrop en Stalin beschouwt Fabry zeer terecht als het startsein voor
de aanval op Polen. De auteur slaagde er ook in te bewijzen, dat Hitlers ‘Polen-Krieg mit
vollem Wissen und Zustimmung des Kremls erfolgte’. In zijn hoofdstuk ‘Erwerbsgemeinschaft
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Wagner met de woorden ‘Der Abschluss dieses Vertrages hat uns tatsächlich gerettet. Ohne
die Sowjetunion konnte Hitler seinen Krieg weder politisch noch wirtschaftlich führen’.
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in Midden- en West-Europa streefde Hitler een militaire alliantie met de Sovjet-Unie
na. Eerst na het bezoek van Molotov aan Berlijn in november 1940 manifesteerde
zich duidelijk, volgens Fabry, dat ‘es nicht gelingen konnte, die widersprechenden
Zielsetzungen unter ein Dach zu bringen’. Daarom besloot Hitler, toen hij er niet in
slaagde Groot-Brittannië de stilzwijgende erkenning van zijn veroveringen af te
dwingen, Europa onder zijn leiding te consolideren, nl.: de ‘Neuordnung’ van het
continent in de geest van de nationaal-socialistische ideologie door middel van
geweld te voltooien.
Met de geplande veldtocht tegen de Sovjet-Unie heeft zich de kwalitatieve omkeer
van de oorlog tot radicalisering en ideologisering voltrokken. In de ogen van Hitler
en zijn medewerkers was de komende oorlog in het Oosten ‘mehr als nur ein Kampf
der Waffen’. Het ging hier om een conflict tussen twee tegenover elkaar staande
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wereldbeschouwingen .
In de veronderstelling dat ook de Sovjet-Unie in een snelle veldtocht veroverd
kon worden, ontwierpen de Duitse leiders geen plannen om de Sovjet-Unie met
medewerking van de Russen, Oekraïners en andere volkeren te verslaan en het
land van het ‘bolsjevistische systeem’ te bevrijden. Veel meer leidde de
nationaal-socialistische bezettingspolitiek die catastrofale ontwikkeling in het Oosten
in die tenslotte beslissend heeft bijgedragen tot de militaire nederlaag van Duitsland
en de betrekkingen met de Sovjet-Unie voor altijd met een zware hypotheek heeft
belast.
Samenvattend mag de nationaal-socialistische ‘Ostpolitik’ als een voorbeeld van
modern barbarisme worden gekarakteriseerd. Deze politiek heeft de Duitse
betrekkingen met de volkeren van Oost-Europa zeer negatief beinvloed en elk
verzoek van de Bondsrepubliek om de wederzijdse contacten te normaliseren lange
tijd nagenoeg onmogelijk gemaakt.

II
Na de onvoorwaardelijke capitulatie was de verantwoordelijkheid voor Duitsland
een aangelegenheid van de vier grote mogendheden. Terwijl de westelijke
geallieerden het universele principe der democratie als doelvoorstelling
vertegenwoordigden, maakte de Sovjet-Unie van de gunstige historische situatie
gebruik om haar marxistisch-leninistisch ordeningssysteem door middel van het
hanteren van revolutionaire methoden te verbreiden. De door de Amerikanen
verwachte ‘ene wereld’ aan het einde van de tweede wereldoorlog bestond dus niet.
Vanaf 1946 zich verscherpende tegenstellingen en het bij het uitbreken van de
oorlog in Korea culminerende
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Oost-Westconflict met Washington en Moskou als antagonistische centra maakten
een oplossing van het Duitse vraagstuk onmogelijk.
Naar alle waarschijnlijkheid wilden de Russen in een of andere vorm Duitsland
als een politieke en economische eenheid handhaven. Hun politiek moest echter
mislukken vanwege de economische, politieke en ideologische tegenstellingen en
het daaruit resulterende wantrouwen tussen de geallieerden. Rekening houdende
met deze achtergronden had de door Adenauer gevoerde ‘Ostpolitik’ van wantrouwen
tegenover de Sovjet-Unie een consequente afwijzing van het communisme tot
gevolg. De plannen van de geallieerden, die West-Duitsland in een westelijk
alliantiesysteem wilden integreren, stemden dus met de voorstellingen van de
toenmalige bondskanselier overeen.
Om de geloofwaardigheid van zijn Westpolitiek niet in gevaar te brengen, zag
Adenauer af van een actieve ‘Ostpolitik’. Om deze reden wees hij vermoedelijk ook
het Sovjetvoorstel van 10 maart 1952 af, waarin een vredesverdrag met Duitsland
werd aangeboden. Ook Adenauers bezoek aan de Sovjet-Unie in september 1955
en de resultaten daarvan - vrijlating van de Duitse krijgsgevangenen, aanknoping
van diplomatieke betrekkingen tussen Bonn en Moskou - bleven een tussenspel in
de grote politieke context.
Deze politieke context omvatte als een van de belangrijkste formules de politiek
van de ‘kracht’ tegen het communistische blok. Natuurlijk kon er geen sprake zijn
van een Westduitse politiek van ‘kracht’, maar slechts van een gemeenschappelijke
westelijke politiek die zich op het potentieel van de Verenigde Staten baseerde. Niet
toevallig was Konrad Adenauer bevriend met J.F. Dulles. Naar de voorstelling van
de toenmalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken moest een militair
sterk en economisch welvarend West-Europa de bindingen tussen de Sovjet-Unie
en haar ‘satellieten’ losser maken. Naar analogie hoopte Adenauer door middel van
Westintegratie van de Bondsrepubliek ook de Duitse hereniging te kunnen bereiken.
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Met andere woorden ‘bevrijding’ van de DDR van de communistische overheersing .
Op 13 augustus 1961 maakte Walter Ulbricht met het opbouwen van de muur
dwars door Berlijn een symbolisch einde aan de naoorlogse Duitse en internationale
politiek. De definitieve integratie van beide Duitslanden in een westelijk en in een
oostelijk alliantiesysteem werd een feit. Duitsland was verdeeld en zou dat geruime
tijd blijven. De regering van Adenauer vertegenwoordigde daarentegen nog steeds
de opvatting, dat een echte ontspanning tussen Oost en West in Europa slechts
dan zou worden bereikt
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indien niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaken van deze spanning, bv. de
verdeling van Duitsland, uit de weg werden geruimd. Om de westelijke landen en
de staten van de derde wereld tenminste af te houden van een de facto tot een de
jure erkenning van de status quo over te gaan klemde Bonn zich vast aan het oude
instrumentarium: Hallstein-doctrine, ‘Alleinvertretungs-Anspruch’, niet-erkenning
van de Oder-Neisse grens, enz..
Rekening houdende met de veranderde internationale situatie kwamen echter
sinds 1963 nieuwe impulsen van minister van buitenlandse zaken Schröder op het
terrein van de ‘Ostpolitik’. Deze bewindsman leidde de zgn. politiek van beweging
in; bruggen te slaan naar Oost-Europa om de DDR binnen het socialistische blok
te isoleren. Weliswaar wilde ook Schröder de alleenvertegenwoordigingsaanspraak
van de Bondsrepubliek niet opgeven, maar hij pleitte ervoor, de Hallstein-doctrine
niet meer zo star te handhaven. Vooral op het terrein van de handelsbetrekkingen,
resp. economische en technologische samenwerking, werden tijdens zijn
ambtsperiode bilaterale relaties met de socialistische landen verbeterd. De
belangrijkste resultaten van deze politiek waren de uitwisseling van handelsmissies
met Polen in september 1963, met Roemenië in maart 1964, met Hongarije in juli
1964 en tenslotte met Bulgarije in oktober 1964.
In zijn regeringsverklaring van 13 december 1966 toonde bondskanselier Kiesinger
zich bereid tot het voeren van een meer realistische ‘Ostpolitik’. Er begon een druk
diplomatiek verkeer tussen Bonn en verschillende Oosteuropese hoofdsteden. In
januari 1967 reisde staatssecretaris Lahr naar Hongarije. In de zomer van 1967
bracht Egon Bahr een bezoek aan Praag. Een van de resultaten van dit bezoek
was de uitwisseling van handelsmissies met Tsjechoslowakije.
Ook op ministerieel niveau werd de zgn. bezoekdiplomatie een belangrijke factor
in de ontspanning. Minister van buitenlandse zaken Brandt vloog bijvoorbeeld naar
Roemenië en in de zomer van 1968 naar Joegoslavië. Omgekeerd brachten de
plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken van Bulgarije en de Roemeense
minister van buitenlandse zaken, Manescu, bezoeken aan Bonn. De volgende stap
was de aanknoping van diplomatieke betrekkingen met Roemenië in 1967 en met
Joegoslavië in 1968.
In beide gevallen werd de Hallstein-doctrine omzeild met de zgn.
‘Geburtsfehler’-theorie. Bonn verklaarde dat de Oosteuropese landen tijdens de
jaren vijftig door hun afhankelijkheid van Moskou niet anders konden doen dan de
DDR erkennen. Daarentegen beoogde de Hallstein-doctrine die landen te straffen
die vrijwillig de DDR hadden erkend. Deze achterdeur maakte de accreditering
mogelijk van Roemeense en Joegoslavische ambassadeurs in Bonn.
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Ook op andere gebieden deed de regering van de grote coalitie moeite om de
politieke betrekkingen met de socialistische landen te verbeteren. Bonn bood opnieuw
uitwisseling van wederzijdse ‘Gewaltverzicht’-verklaringen aan. Dit zou vooral
tegenover Polen een voor beide regeringen aanvaardbare weg openen. In april
1968 schreef Brandt dat door een wederzijds afzien van geweld de Poolse grenzen
konden worden erkend, tot er een definitieve vredesregeling zou komen. Ook
tegenover Moskou nam Bonn het initiatief. In juli 1967 kwam een lang gesprek
tussen Brandt en Zarapkin tot stand. In 14 punten werden de mogelijke
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onderhandelingsobjecten tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie vastgelegd .
Samenvattend mag worden gezegd dat de bondsregering van de grote coalitie
de fundamenten heeft gelegd van een nieuwe Duitse ‘Ostpolitik’. Na de verkiezingen
kon de nieuwe bondsregering daar aanknopen waar de ontspanningspolitiek
tegenover Oost-Europa in augustus 1968 tot stilstand was gekomen. Brandt en zijn
minister van buitenlandse zaken Scheel verklaarden reeds tijdens de
onderhandelingen over de regeringsvorming dat zij naast binnenlandse politieke
hervormingen vooral op het terrein van de buitenlandse politiek nieuwe wegen wilden
bewandelen.
Uitgangspunt van de conceptie met betrekking tot het nieuwe Duitsland en de
‘Ostpolitik’ was het inzicht dat de verdeeldheid van Duitsland nog lange tijd zal blijven
bestaan. Het doel op lange termijn blijft weliswaar de ‘Gewährung des
Selbstbestimmungsrechtes’ voor het gehele Duitse volk. De doelstelling op korte
termijn moet echter de samenwerking van beide delen van Duitsland zijn. Om deze
te bereiken werd door de regering Brandt / Scheel een strategie van zich ‘gegenseitig
bedingenden Zugeständnisse’ ontworpen.
Tegenover de Sovjet-Unie betekende dit, dat na ondertekening en ratificatie door
de Bondsregering van het non-proliferatieverdrag onderhandelingen zouden worden
aangeknoopt over een wederzijds afzien van geweld in de wederzijdse betrekkingen.
Bonn verwachtte van deze bilaterale besprekingen bovendien dat de Sovjet-Unie
van zijn interventierecht krachtens het handvest van de Verenigde Naties tegenover
de Bondsrepubliek zou afzien en zij rekende ook op de zowel psychologisch als in
politiek opzicht belangrijke officiële verklaring van Moskou, dat de Bondsrepubliek
geen politiek van revisionisme en revanchisme voert tegenover de Oosteuropese
landen.
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Tegenover Polen was Bonn tot een bilaterale grensregeling bereid zonder echter
op de definitieve regeling van een vredesverdrag vooruit te lopen. Van Warschau
werd als tegenprestatie de erkenning van de principiële saamhorigheid van de Duitse
‘Nation’ verwacht.
Een volgende belangrijke en door de CDU/CSU-oppositie fel bestreden doelstelling
van de nieuwe bondsregering was een toenadering tussen beide Duitse staten
mogelijk te maken. In Bonn wordt thans de DDR als een van de twee staten van de
Duitse ‘Nation’ beschouwd. Een volkenrechtelijke erkenning van de DDR wordt
echter door Bonn afgewezen, omdat voor de Bondsrepubliek de DDR geen
buitenland kan zijn. Wanneer de regering in Oost-Berlijn op grond van deze condities
bereid zou zijn met Bonn samen te werken, dan zal de bondsregering een erkenning
van de DDR door derde staten niet proberen te verhinderen.
Korte tijd nadat de regering Brandt haar ‘Ostpolitik’ had geconcipieerd en
diplomatieke gesprekken met Moskou en Warschau over normalisering van de
bilaterale betrekkingen aangeknoopt had, ging de DDR tot een tegenoffensief over.
Op een persconferentie presenteerde W. Ulbricht zijn ontwerp voor een regeling
van de betrekkingen tussen Bonn en Oost-Berlijn. Ulbrichts verdragsontwerp voorzag
de aanknoping van diplomatieke betrekkingen op grond van wederzijdse
volkenrechtelijke erkenning en uitwisseling van ambassadeurs. Wat West-Berlijn
betreft eiste hij opnieuw de status van een zelfstandige politieke eenheid. Na de
ontmoeting tussen Brandt en Stoph op 19 maart 1970 in Erfurth volgde een tweede
gesprek tussen beide regeringsleiders op 25 mei 1970 in Kassei. Daarmee begon
de dialoog tussen de Duitsers van verschillende ideologische overtuiging. De
tegenstellingen tussen beide delegaties waren echter te groot om over vraagstukken
van enig belang te kunnen onderhandelen.
Zo stond het jaar 1970, op het gebied van de buitenlandse politiek, in het teken
van de Duits-Poolse en Duits-Russische onderhandelingen over normalisering van
de bilaterale betrekkingen - begeleid door heftige debatten in de Bondsdag over de
politiek van de regering Brandt-Scheel. Vooral Brandt, die intussen door de
Nobelstichting werd geëerd om zijn wezenlijke bijdrage voor de vrede niet alleen in
Europa, maar in de gehele wereld, gold voor de oppositie als de bondskanselier
van de nationale uitverkoop.
Na intensieve beraadslagingen was de bondsregering bereid het recht van het
Poolse volk op veilige grenzen te erkennen. De Oder-Neisse grens werd echter
slechts namens de Bondsrepubliek erkend. De regering van een herenigd Duitsland
is aan deze verplichting niet gebonden.
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De op 8 december 1969 begonnen gesprekken tussen Bonn en Moskou werden
van 30 januari tot 18 februari, van 3 tot 21 maart en van 12 tot 22 mei 1970
voortgezet. Na een voorafgaand overleg met de Westelijke mogendheden
publiceerde het bondskabinet op 7 juni 1970 richtlijnen voor de verdere
onderhandelingen. Rekening houdende met deze richtlijnen confereerde minister
Scheel van eind juli tot begin augustus met Gromyko. Op 7 augustus kon Scheel
het verdrag paraferen dat zowel de Duitse nationale belangen als de vrede in Europa
zou moeten verzekeren. Enkele dagen later, op 12 augustus, ondertekende Willy
Brandt in Moskou het akkoord over samenwerking en het afzien van geweld tussen
de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie.
In tegenstelling tot de beweringen van Dieter Cycon is het verdrag van Moskou
geen uitverkoop van Duitsland en afhankelijk maken van de Bondsrupubliek van
de Sovjet-Unie, maar een produkt van wederzijdse bereidheid tot compromis. Met
dit akkoord werd de grondslag voor een normalisering van de betrekkingen tussen
de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie gelegd. Het verdrag betekent geen nieuw
Rapallo. De bondsregering heeft onmiskenbaar zowel de verankering van de
Bondsrepubliek in het westelijke alliantiesysteem alsook het recht van het Duitse
volk op ‘Selbstbestimmung’ onderstreept. Bovendien hebben de leden van de Duitse
delegatie de Sovjet-leiders duidelijk gemaakt dat Bonn dit verdrag eerst dan zal
ratificeren als de vier mogendheden een bevredigende oplossing van het vraagstuk
West-Berlijn bereikt hebben.
Wat de toekomst betreft, stelt Dieter Cycon terecht vast dat het van groot belang
is een ‘Ostpolitik’ te voeren waarbij Bonn niet alleen geïsoleerd zal handelen. In dit
verband zou de Bondsregering meer dan tot op heden met de belangen en
gevoeligheden van haar bondgenoten rekening moeten houden.
Tenslotte blijft het de grote opgave zowel van de bondsregering als van de
C.D.U./GS.U.-oppositie een consequente politiek van vreedzaam vergelijk te volgen
en daarbij met het feit rekening te houden dat het jaar 1945 een nieuwe
wereldpolitieke situatie geschapen heeft; wat de Duitsers in het belang van de vrede
in Europa moeten aanvaarden. Immers, zonder de agressieve overrompeling van
geheel Europa door het nationaal-socialistische Duitsland zouden de militaire,
politieke, economische en culturele grenzen tussen Oost en West niet langs de Elbe
liggen. Zelfs de meest felle critici van de huidige bondsregering moeten weten dat
met geweld of door middel van een politiek van ‘kracht’ dit niet ongedaan kan worden
gemaakt.

Streven. Jaargang 25

465

Van geestelijke gezondheidszorg naar maatschappijkritiek!?
J.L.J. Lumeij
Wij hebben nu enkele jaren lang uitvoerig kennis kunnen nemen van nieuwe ideeën
ten aanzien van de geestelijke gezondheidszorg. De protagonisten van deze ideeën
gaan ervan uit, dat niet de cliënt maar de maatschappij ziek is; dat instellingen met
een curatieve doelstelling het paard achter de wagen spannen of althans zich een
Sisyphus-taak op de hals halen; dat het rendement van die instellingen gering is en
dat de enige werkelijk effectieve manier om geestelijke gezondheidszorg te bedrijven
is: het kwaad in de wortel aan te pakken, dat wil zeggen de maatschappij te
veranderen, te hervormen, te vernieuwen. Daartoe zou de geestelijke
gezondheidszorg tot een politieke stellingname moeten komen. Dit is klare taal. Het
is de bedoeling van dit artikel om na te gaan in hoeverre de bovengeschetste situatie
overeenkomt met de werkelijkheid en om de voorgestelde ontwikkeling in de g.g.z.
of andere koerswijzigingen vanuit methodologisch standpunt te onderzoeken.

Doelstelling der geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheid is gebaseerd op menswetenschappen. Menswetenschappen
zijn interpretatieve, geen exacte wetenschappen. Menswetenschappelijke
interpretaties zijn niet los te denken van de politieke en levensbeschouwelijke
opvattingen van de wetenschapper. Ze worden daardoor gekleurd. Deze opvattingen
zelf zijn buiten-wetenschappelijk. Het zijn de apriori's die niet uit de wetenschap,
maar onder meer uit de micro- en macrosociale opvoedingssituatie voortkomen.
Het is wel mogelijk, dat er later vanuit de wetenschap een feed-back tot stand komt.
Als men wetenschappelijk te werk wil gaan, dan moeten de apriori's zo helder
mogelijk geëxpliciteerd worden.
De doelstelling kunnen we als volgt omschrijven: geestelijke gezondheidszorg
beoogt met behulp van menswetenschappen gunstiger voorwaarden te scheppen
voor het welbevinden van de mensen, zodat de mensen gelukki-
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ger kunnen worden of een beter leven krijgen (variant op Weyel, De mensen hebben
geen leven). Deze omschrijving van de doelstelling klinkt wat pretentieus, maar
geeft in ieder geval de richting aan. Wat menselijk geluk inhoudt, bepaalt niet de
g.g.z., maar de cliënt. De g.g.z. is een dienstverlenende, geen norm-bepalende
instelling. De cliënt bepaalt of hij van haar diensten gebruik wil maken. (De enige
uitzondering hierop vormt de betrekkelijk zeldzame situatie waarbij een cliënt, mede
door toedoen van de g.g.z., tegen zijn wil met in-bewaring-stelling of rechterlijke
machtiging opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis). Geestelijke
gezondheidszorg is niet de enige weg naar menselijk geluk en er is geen enkele
reden om aan te nemen dat het de belangrijkste is. Wie zich de ellende van de jaren
'30 herinnert, weet hoe belangrijk een deugdelijk economisch beleid kan zijn. Ook
religie en politieke ideologie zijn erop gericht. Maar de g.g.z. probeert het met behulp
van de menswetenschappen. Voor de geloofwaardigheid van de g.g.z. is het van
belang dat zij zich strikt daaraan houdt.
De g.g.z. kan op verschillende punten aangrijpen: bij de individuele mens, bij
cliëntsystemen (bv. het gezin, de commune), in de werksfeer, schoolsfeer en
vrije-tijdssfeer van cliënten, en tenslotte op het niveau van plaatselijke, regionale
en landelijke gemeenschappen, ja zelfs op mondiaal niveau.
Qua methodiek is de g.g.z. voornamelijk gericht geweest op het verhelderen van
motieven en van tussenmenselijke relaties, meer dan op het poneren van stellingen.
Zelfs bij gemeenschapsgerichte activiteiten kan eerstgenoemde zeer functioneel
zijn. Zo kan men zich gemakkelijk voorstellen dat een mental health consultant,
verbonden aan het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, in internationale
crisissituaties veel kan bijdragen tot een constructieve besluitvorming, met enorme
politieke consequenties. Dit zijn gedachten die sterk leven in Amerikaanse
mental-healthkringen. Van de andere kant lijkt in het politieke vlak de ponerende
benadering zeker ook zijn plaats te hebben. Maar dan moeten wij heel goed weten
waar we over spreken. Het materiaal dat we aandragen, kan niet hard genoeg zijn.
Het moet voor de politici en voor onszelf duidelijk zijn, dat wij spreken uit ervaring,
op basis van menswetenschappelijke research, en dat we niet doende zijn onder
het mom van de wetenschap onze persoonlijke ideologie uit te dragen.
Dit is een globale schets van de g.g.z.; de onderdelen hiervan zullen in het
volgende nog uitvoerig aan de orde komen.

‘Medisch model’
Tot op dit punt zijn in deze schets van wat g.g.z. is en beoogt een aantal
sleutelwoorden niet voorgekomen, te weten medisch, ziek, gezond, curatief,
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cureren. De vraag of iemand of iets ziek is, is niet gerezen, laat staan de vraag wie
of wat er dan ziek is. Misschien zijn er lezers die deze woorden niet eens gemist
hebben. Eigenlijk hebben we ze ook helemaal niet nodig. Om echter de indruk te
vermijden dat ik mij op een gladde manier van netelige vragen probeer te ontdoen,
wil ik er toch op ingaan.
Men zegt (en maakt het verwijt), dat in de g.g.z. het medisch model gehanteerd
werd en wordt. Wat is dat eigenlijk: het medisch model? De term wordt gebruikt
alsof de betekenis zonder meer vaststaat. Intussen is er al misverstand hierover
geweest tussen van der Hart en Weyel (maandblad geestelijke volksgezondheid,
1971, no. 2, p. 78). In zijn proefschrift beschreef Trimbos al meer dan 10 jaar geleden
het gebied der g.g.z. als dat der psychische stoornissen bij de gezonde mens. Je
zou zeggen: exit medisch model. Ik was het daar toen niet mee eens. Terwijl Trimbos
het verschil ziek - gezond kwalitatief noemde, zag ik deze begrippen aan de uiteinden
van een continuüm van kwantitatieve verschillen, met een arbitrair gekozen, dus
eigenlijk irrelevante scheidingslijn (maandblad g.v., juni 1961). De medische
invalshoek werd door mij sterk gerelativeerd. De werkers in de g.g.z. denken al
sinds jaar en dag veel en veel meer in termen van psycho-sociale interactie dan in
medische termen. Daarvoor hebben zij tenslotte de multidisciplinaire teams
gecreëerd. En dat er medische implicaties zijn, dat wil zeggen aspecten waarvoor
men een psychiater in het team nodig heeft, wil ik ook nu nog volhouden. Eén dag
op een sociaal-psychiatrische dienst zal waarschijnlijk iedereen hiervan overtuigen.
Trimbos (maandblad g.v., juli-augustus 1971, pp. 313-314) geeft een zeer
duidelijke omschrijving van de betekenis die hij toekent aan de term medisch model.
Maar als hij zegt dat het officiële psychiatrisch model anno 1971 het medisch model
is zoals door hemzelf gedefinieerd, dan is dat regelrecht onwaar. In zijn begrip
medisch model worden de waarnemingen met elkaar in verband gebracht uitsluitend
door het natuurwetenschappelijk causaliteitsbeginsel. Welnu, reeds in 1927 heeft
een markant vertegenwoordiger van de ‘officiële psychiatrie’, L. van der Horst
duidelijk aangetoond dat je in de geneeskunde met het causaliteitsbeginsel niet
uitkomt (Tweeërlei kenvorm in de medische wetenschap, in Org. Chr. Ver. Nat. en
Geneesk., 1927). Dit inzicht is algemeen in psychiatrische kring en het is al lang
geleden doorgedrongen in andere medische vakgebieden. Iedere huisarts ervaart
dagelijks dat hij niet (alleen) natuurwetenschappelijk werkt. Hij weet dat hij met
personen te maken heeft. Als men derhalve wil betogen, dat de g.g.z. nog te sterk
medisch georiënteerd is, dan is in zulk betoog het begrip medisch model van Trimbos
onbruikbaar.
In alle ernst meen ik te moeten constateren, dat Trimbos met de cartesiaanse
erfenis niet klaar gekomen is. Tien jaar geleden was zijn proefschrift
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voor mij eveneens aanleiding daarop en op de gevaren daarvan te wijzen (maandblad
g.v., juni 1961, p. 213). Nu (maandblad g.v., juli-augustus 1971, p. 314) schrijft hij:
‘Het belangrijke verschil tussen een medische en een psychische ziekte is dat de
aktie in de geneeskunde gericht is op lichamen terwijl de psychiatrie zich richt op
personen. (cursivering J.L.J.L.). De criteria voor een medische ziekte zijn
physico-chemisch, terwijl de criteria voor een psychiatrische ziekte sociaal en ethisch
zijn. De psychiatrische belangstelling voor lichamelijke mechanismen en voor farmaca
is gericht op hun invloed op de psyche en het gedrag. Het omgekeerde geldt voor
de geneeskunde waar belangstelling voor de psyche en het gedrag tot doel heeft
het lichaam te begrijpen en te veranderen. Alles als erfenis van het cartesiaans
dualisme’.
Toegegeven, in medische kring komt de persoon nog wel eens in het gedrang.
(De ziekenfondsen honoreren de specialisten vooral voor technische verrichtingen;
de aandacht aan de persoon besteed is dan toegift). Toch wordt door Trimbos erg
tekortgedaan aan al die artsen die wel degelijk persoonsgericht zijn, doelbewust,
omdat zij weten dat zij mensen behandelen, niet lichamen of lichaamsdelen. Waarom
dan deze groteske vertekening? Het kan natuurlijk enerzijds het bekende
mechanisme zijn van eerstvertekenen-dan-bekritiseren met het oog op de
contrastwerking, maar afgezien daarvan lijkt Trimbos zelf au fond slechts dualistisch
te kunnen denken. Lichaam, medisch, fysico-chemisch, natuurwetenschappelijk,
dat zijn termen die voor hem bij elkaar horen. Aan de andere kant staat dan het
begrippencomplex: persoon, psychisch, sociaal, ethisch, geestelijke stroming,
geesteswetenschappelijk. Maar hij slaagt er niet in om tot een totaal-conceptie te
komen. Integendeel, hij is voortdurend bezig deze twee begrippencomplexen uit
elkaar te drijven, enerzijds door dualistisch denken te signaleren waar het in feite
niet aanwezig is, anderzijds door zelf wegen aan te wijzen die het dualistisch denken
in de hand werken. In zijn conceptie van de g.g.z. is voor het lichaam geen plaats.
Gezien het enorme belang van een monistische mensbenadering in de g.g.z. (wie
twijfelt daar nog aan?) wil ik het gevaar, dat schuilt in deze inbreng van Trimbos,
nogmaals met klem signaleren.
De sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (s.p.v.'s), in congres bijeen te Bunnik
op 10 juni 1971, hebben getoond veel beter te begrijpen waar het hier om gaat.
Unaniem wilden zij in de nieuwe opleiding voor s.p.v.'s, naast de aanzienlijke
uitbreiding van de sociaal-wetenschappelijke kanten, de Aopleiding of althans een
deel daarvan gehandhaafd zien. Ook Lit heeft het duidelijk geformuleerd in een
artikel in Handelsblad - N.R.C. van 18 augustus 1971, getiteld Van dik hout zaagt
men planken, zulks naar aanleiding van de recensie van Foudraines boek Wie is
van hout... Bij Lit vond ik
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ten aanzien van Foudraine dezelfde kritiek die ik reeds op papier had staan ten
aanzien van Trimbos, zowel inzake de vertekening van de werkelijkheid als het
weder-invoeren van het dualisme. (Voor degenen die het niet mochten weten: ik
tref goed gezelschap, gezien het baanbrekend werk van Lit op het gebied van
psychisch-lichamelijke interacties. In zijn proefschrift heeft hij op overtuigende wijze
de socio-psychogene factoren aangewezen bij de ziekte van Parkinson, die
gedurende een halve eeuw daarvóór beschouwd werd als een hersenziekte sec,
gezien de zeer duidelijke specifieke veranderingen in de hersenen die daarbij
optreden. Dit heeft hem echter niet in de verleiding gebracht om nu verder maar net
te doen alsof die anatomische veranderingen niet bestonden!).
Met dit al zijn we met het begrip medisch model niet veel verder gekomen. Als je
erover gaat nadenken blijkt het niet mee te vallen de contouren scherp te krijgen.
Je komt dan al gauw op de begrippen ziek en gezond en daarmee in diep water.
Zover wil ik in het bestek van dit artikel niet gaan, temeer omdat we het m.i. wel
zonder de term medisch model kunnen stellen. Ik krijg de indruk dat deze term
eerder een emotionele dan een rationele functie heeft en onder meer gebruikt wordt
om misnoegen uit te drukken ten aanzien van zelfgenoegzame artsen, die menen
te weten wat ziek en wat gezond is in de maatschappij. Wij komen dan op twee
sleutelwoorden van een andere orde:

‘Aanpassingsmodel’ en ‘conflictmodel’
Men zegt (en maakt het verwijt) dat de g.g.z. het aanpassingsmodel hanteert. De
maatschappij wordt als vaststaand gegeven geaccepteerd. De mens die eraan kapot
gaat, wordt door de g.g.z. ziek verklaard en moet gecureerd, dat wil zeggen
aangepast worden. Sterker nog: de g.g.z. bevestigt0 door deze stellingname de
maatschappij in haar ziekte en werkt zodoende anti-therapeutisch. Om weer
constructief-functioneel te worden zou de g.g.z. het conflictmodel moeten gaan
hanteren. Onder deze critici bevinden zich wederom Trimbos (inleiding studiedagen
Centrum Katholieke Vooren Nazorgdiensten 1970, maandblad g.v. januari 1971 en
juli-augustus 1971), en verder Milikowski (De Nieuwe Linie, 1969) en anderen.
Wat zijn nu de feiten? Inderdaad speelt het begrip aanpassing in de g.g.z. een
belangrijke rol, maar zeker niet in de zin zoals bovengenoemde critici bedoelen. De
g.g.z. heeft evenzeer voortdurend te maken met conflict, conflict tussen ouders en
kinderen, conflict tussen echtgenoten, tussen kinderen en scholen, tussen
werknemers en werkgevers. Wat de g.g.z. altijd beoogd heeft is het destructieve
verstarde conflict te veranderen in een
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constructief dynamisch conflict. Aanpassing is altijd gezien, niet als een passief
gebeuren aan een partij (dit is weer een karikatuur), maar als een actief proces bij
alle betrokken partijen. De g.g.z. heeft in principe nooit partij gekozen, niet voor
kinderen tegen ouders, niet voor ouders tegen kinderen, niet voor de ene echtgenoot
tegen de andere, zelfs niet voor werknemers tegen werkgevers, maar ook niet voor
werkgevers tegen werknemers, ook al werd dit principe soms losgelaten. En wat
de scholen betreft: de l.o.m.-scholen, die op vele plaatsen op initiatief vanuit de
g.g.z. en g.g.d.'s tot stand kwamen, zijn even zovele getuigen van het feit dat de
aanpassing echt niet aan een kant, in dit geval het kind, gezocht werd. Wanneer de
critici der g.g.z. nu zeggen dat het conflictmodel gehanteerd moet worden, dan vraag
ik mij af of ze niet gezien hebben wat er al die tijd gebeurd is. Men kan dit een
outsider als Milikowski vergeven, maar Trimbos weet toch wel beter.
Toegegeven moet worden dat deze grondhouding der g.g.z. in de laatste vijf jaren
geprononceerder uit de verf gekomen is dan voorheen en consequenter toegepast
is. Op medisch opvoedkundige bureaus bv. was men al heel lang gewend het naar
voren geschoven kind te zien als symptoom van de gezinsproblematiek, maar
gezinsbehandeling is een meer consequente gevolgtrekking hieruit dan ‘behandeling’
van het kind tegelijk met ‘begeleiding’ van de ouders.
Maar, zo hoor ik de critici zeggen, jij hebt het maar steeds over microsociale,
hooguit meso-sociale structuren, wij hebben het over macro-structuren, de
maatschappij en nog eens de maatschappij. Inderdaad, het sociale veld dat wij in
verband brengen met onze cliënt, is geleidelijk groter geworden. Het een volgt uit
het ander op logische, chrono-logische wijze. De ontwikkeling is continu. De
promotors van het congres ‘te gek om los te lopen’ zullen deze realiteit op den duur
niet kunnen maskeren, ook al hebben zij een heel grote klok geluid en alle
reclamemiddelen gebruikt die ze maar konden betalen - de typische werkwijze van
begeesterden - om het begin van een nieuwe tijd te markeren en met hun slogans
er in te hameren dat het oude irrelevant is, met andere woorden dat de ontwikkeling
discontinu dient te zijn. Vooralsnog wil het mij voorkomen dat het vuur langer blijft
branden als de emotionaliteit minder hoog oplaait en de brandstof wat substantiëler
van gehalte is.
Als wij de chronologische ontwikkeling in de g.g.z. in het oog houden, dan betekent
dit, dat wij ons nu niet alleen maar gaan bezighouden met het conflict individu microsocietas, maar tevens met het conflict individu - maatschappij (en het conflict
microsocietas - maatschappij), een heel oud conflict, maar momenteel bijzonder
actueel. Dit betekent dat we de lijn die we gevonden hadden, doortrekken,
consequent, tot het uiterste. Het bete-
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kent (als ik de terminologie van de critici even mag overnemen), dat wij het
conflictmodel blijven hanteren, maar nu in groter verband.

Conflict individu-maatschappij
Een oud conflict, aan den lijve ondervonden onder meer door de oud-testamentische
profeten. Meer recentelijk, toen de moderne psychotherapie vorm begon te krijgen,
lag het voor de hand dat dit conflict in de therapeutische situatie zou opduiken. Van
de werken van de aartsvaders der psychotherapie zijn in dit verband wellicht die
van C.G. Jung het meest relevant. Terwijl de psycho-analyse van Freud toch
voornamelijk gericht was op de conflicten binnen de micro-societas, is in de
analytische psychologie van Jung van meet af de verbinding gelegd naar het
collectieve. Naar schatting was het rond het begin der jaren '20 dat in de analytische
psychologie het begrip individuatie uitvoerig uitgewerkt werd, waarbij als doel der
therapie naar voren kwam dat de cliënt zijn eigen authentieke identiteit zou vinden.
Maar ook in andere vormen van psychotherapie is het toch altijd zo geweest dat
het succes van de behandeling onder meer gemeten werd aan de mate waarin de
cliënt vrijer geworden was en in staat tot het maken van eigen, persoonlijke keuzen.
Ook in de g.g.z. hebben deze gedachten sterk doorgewerkt.
Op dit punt kunnen dus de huidige zogenaamde alternatieve instellingen, zoals
de jeugd-advies-centra, gericht als ze zijn juist op de eigen identiteit van de jongeren,
dankbaar gebruik maken van de ideeën die in de laatste halve eeuw in de psychiatrie
en in de g.g.z. ontwikkeld zijn.
Ook vanuit deze hoek bezien kan ik met de beste wil van de wereld niet inzien,
dat een op het individu of cliëntensysteem gerichte, dus casuïstischtherapeutische
benadering, systeembestendigend zou werken. Eerder het omgekeerde.
Toegegeven, de psychotherapeuten en psychohygiënisten hebben niet rechtstreeks
de maatschappij in behandeling genomen (ofschoon bv. de T.V.-zittingen van
Trimbos van een aantal jaren geleden wel als zodanig gezien kunnen worden), maar
men kan zich toch moeilijk voorstellen, dat de psychotherapie geen invloed gehad
heeft, in bevorderende zin, op de onttaboeëring, op de ontwikkeling in de
seks-beleving, de verandering der maatschappelijke normen, het loskomen van de
autoriteitsproblematiek, dit alles op mondiale schaal. Ik kan die systeembestendiging
nergens plaatsen, tenzij men misschien bedoelt, dat de psychotherapie en de g.g.z.
maatschappij-desintegratie helpen voorkomen. Het is inderdaad hun wezenskenmerk,
dat zij het conflict niet alleen dynamisch, maar ook hanteerbaar willen houden, ook
al worden door de therapeutische bemoeienis soms heftige gebeurtenissen
ontketend. De g.g.z. beoogt opheffing van communicatie-stoornissen, wil een
anti-Babel zijn. Als zodanig heeft zij een
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bindende, niet een scheidende functie. Dit is iets anders als ‘lijmen’, ‘mooi houden’
of ‘verdoezelen van maatschappelijke problemen’. Voor degenen die zich in de
praktijk met conflictologie hebben beziggehouden, is dit verschil evident.
Toch is hier een kanttekening op zijn plaats. Het is bekend dat er mensen zijn die
er in geloven dat de belangrijke vernieuwingen slechts langs revolutionaire weg tot
stand kunnen komen, dus via een fase van algehele desintegratie. Het is hun goed
recht om dit te geloven, al zullen de daadwerkelijke revolutionairen van het
geweldplegende type zich hebben te bezinnen op de interpretatie, dat hun ideologie
het alibi is voor hun agressie, de witte vlag die de lading moet dekken. In ieder geval
zal men dit moeilijk kunnen verkopen als een wetenschappelijk gefundeerde
oplossing van de huidige problematiek. Het is een politieke ideologie. Ik ga er in
mijn betoog van uit dat de g.g.z. nog steeds wetenschappelijk te werk wil gaan. Op
de antithese ideologie - wetenschap zal aan het einde van dit artikel nog nader
ingegaan worden.
Wat hier ook van zij, het is ongetwijfeld zo dat het conflict individu - maatschappij
in onze dagen verontrustende vormen aangenomen heeft, zodanig dat men soms
wel eens vreest dat de situatie inderdaad uit de hand gaat lopen, met desastreuze
gevolgen voor beide partijen in het conflict. Het is ook zo dat de gevestigde
instellingen voor g.g.z. in het algemeen niet in staat geweest zijn deze ontwikkelingen
voldoende op te vangen, met het gevolg dat nieuwe instellingen verrezen zijn om
het manco enigermate op te heffen. De g.g.z. heeft dus die boot gemist. Het is nu
van belang dat zij zo snel mogelijk aansluiting krijgt bij deze nieuwe instellingen,
daar immers de doelstellingen identiek zijn, al zijn de werkwijzen nog zeer
verschillend. De g.g.z. zal het conflict individu - maatschappij ter hand moeten nemen
en daarbij het oog gericht moeten houden naar beide kanten. Indien ooit, dan is op
dit moment de casuïstische bemoeienis van belang, nu er zoveel mensen zijn die
in nood verkeren. Bovendien zullen wij als goede conflictologen toch ook de
verantwoordelijkheid van beide kanten uit aan bod moeten laten komen. Men kan
zich nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn die ernstig menen dat we de casuïstiek
nu moeten laten schieten. Men kan het toejuichen dat sommigen zich specifiek gaan
toeleggen op preventieve psychiatrie of ‘community psychiatry’, maar het denigreren
van instellingen die zich nog met casuïstiek bezighouden, acht ik zeer bedenkelijk.
Als iemand wil stellen dat deze instellingen sociaal irrelevant zijn en weinig rendement
opleveren, zal hij toch eerst dit rendement op een of andere wijze moeten evalueren.
Indien het conflict individu - maatschappij ooit weer in een rustiger fase komt, zal
de behoefte aan casuïstische bemoeienis misschien weer verminderen. Naast de
casuïstische bemoeienis zal de g.g.z. zich inderdaad
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moeten toeleggen op methodieken waarbij de maatschappij als zodanig object van
bemoeienis wordt, want het is wel duidelijk dat een dergelijke schaalvergroting
specifieke methodische vragen oproept.

Wegen tot maatschappij-verandering
Als we iets willen veranderen, dan moeten we eerst weten wat het voor iets is dat
we willen veranderen. Daarna kunnen we pas nagaan waarom we het willen
veranderen, in welke zin wij het willen veranderen en tenslotte op welke wijze.
De maatschappij is het geheel van structuren, instituties, organisatievormen,
culturele patronen en normenstelsels waarin wij leven. De maatschappij is een
abstractie. Zij is meer dan de som der individuen. Wel wordt zij door de individuen
gedragen, in stand gehouden en veranderd. De maatschappij is anoniem, zij heeft
geen adres. Je kunt haar niet tot de orde roepen en verantwoordelijk stellen. Je kunt
alleen individuen verantwoordelijk stellen. De maatschappij is traag, inert. Zij
weerstreeft verandering. Toch schijnt zij ook spontaan te veranderen, althans zonder
dat wij weten welke krachten die verandering teweegbrengen of waar die verandering
toe leidt of toe dient. Onlangs werden in Kenya schedelresten gevonden van de
soort homo habilis, een vroege voorloper van homo sapiens, twee miljoen jaren
oud, tezamen met werktuigen en lavablokken, in een cirkel geplaatst, mogelijk het
begin van urbanisatie. Deze homines deden niet aan maatschappijverandering,
neen, zij schoven blokken en maakten werktuigen. Maar hun maatschappij
veranderde hierdoor ingrijpend. Onder meer werd zij weerbaarder: survival of the
fittest. De maatschappij verandert nog steeds zonder dat er bewuste intenties aan
te pas komen, zelfs tegen bewuste intenties in. Ook de atoomgeleerden van onze
eeuw waren niet bezig met maatschappij-verandering. Zij waren gebiologeerd door
de geheimen van het atoom en wilden het deze geheimen ontfutselen. Maar hun
maatschappij veranderde hierdoor, eveneens ingrijpend. De maatschappij is nog
steeds niet bewust hanteerbaar en reguleerbaar: wie kan voorspellen hoe zij er over
tien jaar uit zal zien, of over duizend of een miljoen jaar? Toch is in de loop van de
ontwikkeling van homo sapiens de mogelijkheid ontstaan van bewuste deelname
aan maatschappij-verandering. Homo sapiens ervaart deze mogelijkheid als opdracht.
Wij kennen de oorsprong niet van deze veranderings (verbeterings)drift in homo
sapiens, wij kunnen slechts constateren dat hij er is en dat hij als evolutieve kracht
toch waarschijnlijk van betekenis is. Dit willen wij althans blijven geloven. Ik hoop
hiermede bij wijze van eerste schets het verschijnsel maatschappij voldoende
omschreven te hebben, voldoende althans voor de opzet van dit artikel, voldoende
ook om
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te bevroeden dat we het over iets hebben dat we eigenlijk niet kunnen bevatten of
omvatten en waar we ons gemakkelijk aan kunnen vertillen.
De vraag waaróm we de maatschappij zouden willen veranderen, is hiermee al
voor een deel irrelevant geworden, zeker in de strikt-rationele vorm en context waarin
ik haar geplaatst had. De maatschappij verandert, of we willen of niet. De krachten
die die verandering bewerkstelligen, doorgronden wij niet, al kunnen wij er wel iets
over zeggen. Het kunnen externe factoren zijn, bv. het optreden van ijstijden, maar
de meeste krachten lijken toch van binnen uit te werken, vanuit de individuen of het
collectivum der individuen. Wij kunnen een aantal factoren aanduiden, maar wie zal
zeggen welke de meest bepalende zijn? Wie van de volgende drie bv. zou de meeste
invloed uitoefenen: een mode-ontwerper, een oliemagnaat of de paus? Bovendien
lijken al deze factoren nauw met elkaar verbonden. Wij komen dan al gauw op vage
aanduidingen als ‘de geest des tijds’, waaraan vooralsnog weinig
doelbewust-intentioneels te onderkennen valt.
De maatschappij verandert, of wij willen of niet, en wij, homo sapiens, werken
mee aan die verandering, of wij willen of niet, drijvend op de gang der geschiedenis,
soms trachtend geschiedenis te maken, dus intentioneel de richting te bepalen.
Maar ook in dat geval blijkt achteraf vaak dat onze intenties slechts rationalisaties
waren die de werkelijke drijfkrachten verhulden. De geschiedenis is pas achteraf
interpreteerbaar. Bovendien blijkt achteraf vaak, dat we de verkeerde weg ingeslagen
waren en dat terugkeer niet meer mogelijk is. Wat willen wij dan nog?
En toch... wij mensen zijn de enigen die verantwoordelijk gesteld kunnen worden,
dus wij moeten wel. Of niet? Als wij bewust willen leven, en dat willen wij toch wel,
dan staan we voortdurend voor keuze-situaties, zowel in ons persoonlijk leven als
op maatschappij-niveau. We kunnen de keuze maken of haar ontwijken. In beide
gevallen verandert er iets, met alle risico's van dien. Niet-kiezen is ook kiezen. In
beide gevallen is de verantwoordelijkheid even groot. Het gaat er dus om of we de
loop der gebeurtenissen over ons heen willen laten komen of dat we actief de gang
van zaken mede willen bepalen; of we de zaak overlaten aan God of Duivel of
Kosmos of Niets, of dat we ons ermee gaan bemoeien, hoe dan ook, daarmede de
verantwoordelijkheid expliciet accepterend. Sommigen van ons kiezen voor dit
laatste. Het is niet duidelijk wat voor deze keuze het motief kan zijn. Misschien is
het voldoende om te zeggen dat je je dan prettiger voelt, handelend in
overeenstemming met je Zelf. Als dit niet voldoende is, dan moet die keuze toch
waarschijnlijk gezien worden als een akte van geloof, van overgave dus, want ik zie
niet hoe zo'n keuze verder nog motiveerbaar zou zijn.
Homo sapiens heeft als soort de opdracht aanvaard. De beroepsverande-
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raar (term van Trimbos, maandblad g.v., januari 1971, p. 18) is al heel oud. De
eerste waar ik weet van heb, is Mozes geweest. Toch is zijn ouderdom ook maar
betrekkelijk. Indien we de tijd sinds homo habilis stellen op een dag, dan kwam
Mozes om 3 min voor 24 u. Indien we de tijdsspanne van de hele biologische evolutie
op een dag stellen, dan kwam homo habilis om 3 min. voor 24 u. en Mozes om 2/5
sec. voor 24 u. Over betrekkelijkheid gesproken.
Mozes wist wat hij veranderen wou en het waarom en het hoe. Israël had het rot
in Egypte en hij had weet van een beter land. Hij kreeg Israël mee. Maar in de
woestijn kregen ze spijt: waren we maar bij de vetpotten van Egypte gebleven. Ze
waren van de regen in de drup gekomen. U ziet hoe hachelijk het kan zijn om in te
grijpen in de loop der geschiedenis. Maar er was meer: het verbond met Jahweh,
essentieel deel van Mozes' nieuwe maatschappij-conceptie. Hij hanteerde zogezegd
het religieuze model, ten volle gebruik makend van zijn eigen visionaire
begaafdheden en van de religieuze gevoeligheid van Israël. Als zodanig onderscheidt
hij zich van de beroepsveranderaars die wij voor ogen hebben. Wij willen het immers
proberen vanuit de g.g.z., dus vanuit de menswetenschappen.
Wat we willen, is eigenlijk onvoorstelbaar pretentieus: op wetenschappelijke wijze
de loop der geschiedenis naar onze hand zetten en in constructieve zin ombuigen,
terwijl we in de verste verte niet weten welke krachten deze loop bepalen, laat staan
hoe we ze kunnen beïnvloeden. Bij iedere stap die we doen, lopen we gevaar mis
te kleunen. Het is nog niet zo lang geleden dat we rotsvast overtuigd waren dat
industrialisatie alleen maar een zegen was, dat kunstmest alleen maar een zegen
was, dat het verdelgen op grote schaal van schadelijke insecten alleen maar een
zegen was. Nu ligt de rekening voor ons en wat voor rekening. Ze loopt nog steeds
op en is nagenoeg onbetaalbaar geworden. Omdat we zoals altijd slechts een
beperkt deel van het probleemveld in het vizier hadden, hadden we uiteraard veel
over het hoofd gezien. Ik kom zodoende tot de conclusie dat we ons om te beginnen
voor een lange tijd bijzonder bescheiden zullen moeten opstellen, dat wil zeggen
dat wij ons concentreren op kleine deelaspecten, waarvan we dan menen dat we
ze enigszins kunnen overzien. Ten aanzien van deze deelaspecten zouden wij op
een bepaald moment een directief geluid kunnen laten horen. Voor de rest zal de
meest constructieve rol voor ons waarschijnlijk gelegen zijn in het ‘begeleiden’ van
de ontwikkelingen, dat wil zeggen dat we zo goed mogelijk observeren, dat we
trachten te verhelderen, ruimte te scheppen, destructieve factoren te signaleren,
knelpunten op te lossen. Qua grondhouding dus in feite dezelfde als bij ons werk
in het casuïstische vlak, qua methodiek waarschijnlijk heel anders. In de meeste
probleemvelden zullen beide benaderingswijzen, de begeleidende en de
voorlichtend-direc-
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tieve, aangewezen zijn, in wisselende mate, afhankelijk van de aard van de
problematiek.

Voorbeelden
Als voorbeeld van een problematiek met betrekkelijk veel min of meer overzienbare
deelaspecten zou ik de onderwijsproblematiek willen noemen. Wij weten iets over
leerprocessen en de factoren die deze beïnvloeden. Wij kunnen zinnige dingen
zeggen over leerlingenschalen en over de verhouding leraar - leerling, over
verschillen in leer-rendement bij leerlingen of studenten die in een passieve rol
gedrongen worden, en anderen die actief mogen participeren (inspraak). Wij weten
ook iets over de problematiek van jongeren welke niet direct te maken heeft met
het leerproces, maar daar wel van invloed op is. Bovendien is dit hele terrein
toegankelijk voor verder onderzoek. Het is wetenschappelijk bewerkbaar. De
resultaten zouden gebruikt kunnen worden bij gerichte sociale actie in directieve
zin, al zal de methodiek hiervan nog nader uitgewerkt dienen te worden. Met name
zal onderzocht moeten worden welk soort acties weerstand-verhogend en welke
weerstand-verlagend werken. Wij staan immers voor de ongebruikelijke opgave om
onze wetenschap te verkopen zonder dat er, in de meeste gevallen, om gevraagd
wordt. Toch komen ook bij de onderwijsproblematiek fundamentele en
veelomvattende aspecten aan de orde, waarvoor dan de begeleidende benadering
aangewezen is.
Duidelijker is dit laatste het geval bij de ontwikkeling op het gebied van
leefgemeenschappen, gezin, commune. Hier kunnen wij kanttekeningen plaatsen.
Wij kunnen nadelen noemen verbonden aan de gangbare gezinsstructuur, wij kunnen
aanbieden experimentele leefgemeenschappen te begeleiden, wij kunnen trachten
de motieven waarom men nieuwe vormen zoekt, te verhelderen, wij kunnen onze
sociale actie hierop richten dat er ruimte komt voor experimenten, maar wij kunnen
niet voor de ene of de andere vorm gaan opteren. Daarvoor zijn er nog veel te veel
onbekende factoren in het veld.
Bijna uitsluitend begeleidend zal onze bemoeienis kunnen zijn met de problemen
die te maken hebben met de waardering van leven en dood: abortus, euthanasie.
Hier komt de evolutie van het ethisch normbesef aan de orde, een diep-ingrijpende
problematiek. Ook hier kunnen rationalistische oplossingen, waarin slechts een
beperkt deel van de totale problematiek verdisconteerd is, ertoe leiden dat wij vroeg
of laat de onbetaalbare rekeningen gepresenteerd krijgen. Ook hier zal de g.g.z.
niets anders kunnen doen dan te peilen welke waarden authentiek beleefd worden,
te bevorderen dat behalve de rede ook de intuïtie en het gevoel aan bod komen, te
voor-
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komen dat standpunten verhard worden, dat mensen onder druk gezet worden en
eraan mee te werken dat de discussie open blijft. Het is duidelijk dat een dergelijke
taak een enorme openheid vereist van de beroepsveranderaar. Indien hij zich niet
los kan maken van eigen ideologie, zal hij in een dergelijk hulpverleningsproces niet
doeltreffend kunnen functioneren.
Tenslotte wil ik nog noemen het problemencomplex met de probleemkernen macht
en verdrukking, verinstitutionalisering en vervreemding, nationalisme en oorlog,
kapitaal en hongersnood. Het is waarschijnlijk het meest fundamentele en meest
universele probleemgebied van alle en tevens het moeilijkst onder controle te krijgen.
Het lijkt er op dat wanneer je hier iets aan wil veranderen, je eerst de natuur van de
mens zou moeten veranderen. De gedachte dringt zich op dat de mens zijn eigen
innerlijke problematiek, de problematiek van zijn drifthuishouding, projecteert in het
collectieve, de maatschappij. De persoonlijke onmacht en verantwoordelijkheid en
schuld zouden anders wellicht al te pijnlijk gevoeld worden. De maatschappij wordt
zodoende de zondebok. Een kleine tweeduizend jaar geleden is er een groot
beroepsveranderaar geweest die ten aanzien van al deze problemen zeer zinnige
dingen gezegd en gedaan heeft. Even leek het er op dat zijn zending zou lukken
en dat wij met een sprong voor een groot deel uit deze problematiek zouden komen.
Ik wil nu niet trachten de balans op te maken van tweeduizend jaar Christendom.
Dat lijkt me erg moeilijk. Wel kunnen wij zeggen dat de problemen door Jezus
aangepakt nog springlevend zijn. Ook daar zullen we nu vanuit de g.g.z. verder aan
moeten werken, hoe dan ook, al is het voorlopig slechts stamelend.
Alle hier genoemde probleemvelden zijn landelijk, de meesten zelfs mondiaal van
omvang. Het gaat om de evolutie van het mensdom. De concrete vraag rijst op welk
niveau ze het meest efficiënt aangepakt kunnen worden. Het mondiale niveau zal
de Nederlandse g.g.z. voorlopig kunnen uitsluiten. Dan blijven over het landelijke,
het regionale en het plaatselijke niveau. Ofschoon er zeker aanleiding is tot
maatschappij-bemoeienis op al deze niveaus, lijkt een aanpak op landelijk niveau
het snelst realiseerbaar en het meest doeltreffend; snel realiseerbaar omdat de
g.g.z. op landelijk niveau het best georganiseerd is, doeltreffend omdat actie op
landelijk niveau uiteraard een grotere uitwerking heeft dan regionale of plaatselijke
actie. Ik zou daarom willen pleiten voor de oprichting van een landelijk instituut voor
geestelijk-hygiënische maatschappij-bemoeienis, bemand met beroepsveranderaars
of beroepsveranderaars-in-wording, uit meerdere disciplines gerecruteerd. Een
dergelijk instituut zou wellicht het best aangehaakt kunnen worden aan het Nationaal
Samenwerkings-Orgaan voor de g.g.z.. Maatschappij-bemoeienis van enige omvang
op regionaal en plaatselijk niveau
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zal waarschijnlijk moeten wachten totdat de tijd rijp is voor de werkelijke
totstandkoming van regionale instituten voor de g.g.z..

Verhouding ideologie-wetenschap, slotbeschouwing
Menswetenschappen zijn niet waardevrij, exacte wetenschappen wel.
Exactwetenschappelijk onderzoek kan wel door waarde-oordelen verstoord worden
(bv. bij de opponenten van Galileï). Er treden dan blinde vlekken op. Dit is echter
corrigeerbaar. In het algemeen kunnen in de exacte wetenschappen de
waarnemingen waardevrij geschieden. Het zijn elementaire zintuigelijke
waarnemingen; de waargenomen verschijnselen zijn vaak van nauwkeurig meetbare
kwantitatieve aard. De waarnemingen worden met behulp van de
hypothetico-deductieve methode en het causaliteitsbeginsel in een logisch systeem
geïntegreerd, eveneens een waardevrije procedure. De bevindingen uit de exacte
wetenschappen kunnen voor waardevolle en voor onwaardige doelen gebruikt
worden. De exacte wetenschap kan met waardevolle en onwaardige oogmerken
beoefend worden. Maar dat is iets anders. De exacte wetenschap als zodanig blijft
waardevrij.
De menswetenschappen niet. In de menswetenschappen bestaan ook
waarnemingen van elementaire aard. Daarnaast hebben wij echter vaak te maken
met verschijnselen die slechts als ‘Gestalt’ waargenomen worden, dat wil zeggen
als betekenisvol geheel, dat niet in elementen analyseerbaar is en dat zich als
onmiddellijk-evident presenteert. Bij deze waarnemingen kan het subjectieve aandeel
van de waarnemer (zijn persoonlijkheidsaard, zijn ideologie) een belangrijke rol
spelen (‘Keine Gestalt ohne Gestalter’: Wilhelm Stern). Ook als wij de waarnemingen
met elkaar in verband gaan brengen, treedt dit subjectieve element op. Het
causaliteitsbeginsel is hier slechts op beperkte schaal van toepassing; veel meer
zijn we aangewezen op de interpretatie of duiding, het aangeven van invoelbare in
tegenstelling tot oorzakelijke verbanden, waarbij we niet kunnen spreken van een
waardevrije procedure.
Dit subjectieve element in de menswetenschappen is een handicap. Door het
waarde-apriori wordt het zicht op de realiteit beperkt. De communicatie tussen de
beoefenaars met verschillende apriori's wordt ernstig gehinderd, zo niet verhinderd.
Zij komen soms tot tegenovergestelde conclusies. Deze handicap kan beperkt
worden doordat de beoefenaar zijn eigen waardeapriori expliciteert, analyseert en
uiteindelijk relativeert. Hij kan dan de realiteit vanuit verschillende gezichtspunten
gaan bekijken. Zijn wetenschap wordt daardoor waardevrijer. Ofschoon hij er van
uitgaat dat de menswetenschappen nooit helemaal waardevrij te krijgen zijn, zal hij
daar toch naar moeten blijven streven, want in dit streven ligt de kern van het verschil
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tussen wetenschap en ideologie. Wie deze eis naast zich neerlegt, zich beroepend
op het feit dat menswetenschappen toch immers niet waardevrij zijn, kan niet
pretenderen wetenschap te beoefenen, omdat hij zich dan niet meer van de profeet
onderscheidt. Hij is dan profeet geworden en, als hij de wetenschappelijke pretentie
volhoudt, zelfs een valse profeet. De interpretatieve wetenschap, hoezeer haar
interpretaties ook ideologisch gekleurd mogen zijn, blijft gericht op de waarneembare
realiteit, op het empirisch onderzoek. Daarin ligt haar doelstelling. Zij heeft op zichzelf
geen andere taak, geen zending, al kan zij wel in het kader van een bepaalde
opdracht gebruikt worden.
Wetenschap wordt ‘beoefend’, ideologie wordt ‘aangehangen’. De ideologie heeft
wel een zending. Voor de aanhanger van een ideologie heeft de ideologie iets
‘heiligs’. Hij is gericht op de bevestiging van zijn ideologie. Dáártoe zal hij zijn
waarnemingen kiezen en rangschikken. Dá'arvoor zal hij ook zijn ‘logica’ inzetten.
Zodoende vindt hij de paaseieren die hij zelf gelegd heeft. Voorbeelden hiervan zijn
de godsbewijzen en de ‘logische’ afleiding van ethische normen uit ‘natuurwetten’,
redeneringen die toewerken naar een reeds van te voren in de waarde-beleving als
vaststaand aangenomen conclusie. Dit alles houdt geen veroordeling of afwijzing
in van ideologieën of godsdienstige overtuigingen, het dient slechts ter definiëring
van het verschil tussen ideologie en wetenschap en als waarschuwing tegen degenen
die hun ideologie omhangen met de mantel der wetenschap. Dezen zouden veel
overtuigender kunnen zijn, wanneer ze zeiden dat hun ideologie ontleend was bv.
aan een visioen. Het is hier niet de plaats om na te gaan waarin ideologieën hun
oorsprong vinden en waaraan zij hun overtuigingskracht ontlenen; in ieder geval
niet in de eerste plaats in en aan de wetenschap. Wat heeft dit alles voor
consequenties voor de praktijk van de g.g.z.? In de casuïstische therapeutische
situatie werken wij niet alleen met onze inzichten, maar begeven wij ons tevens als
persoon in een relatie. Wij laten ons affectief engagement toe, omdat wij weten dat
het therapeutisch waardevol is. Onze persoon is ons therapeutisch medium. Als we
onze persoon toelaten in de relatie, dan laten we ook onze apriori's toe. Daarnaast
distantiëren wij ons van de relatie en proberen wij te observeren wat er gebeurt. We
kunnen dan verschillen opmerken in waarde-apriori's tussen cliënt en therapeut.
Het kan van belang zijn deze uit te spreken om te verhoeden dat de cliënt ongemerkt
de apriori's van de therapeut overneemt, hetgeen cliënts weg naar beleving van
eigen identiteit kan bemoeilijken. Als we alleen maar observeren, blijft de relatie
steriel. Als we ons alleen maar engageren, dan doen wij niet meer als de
lievelingstante van de cliënt. De beste therapeuten zijn zij die het juiste midden misschien zelfs synthese - vinden tussen engagement en distantie.
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Het wil mij voorkomen dat ook in dit opzicht de lijn doorgetrokken kan worden naar
het vlak van het conflict individu - maatschappij. In mijn uiteenzetting van mogelijke
bemoeienissen vanuit de g.g.z. met de maatschappij is verschillende malen de term
sociale actie gevallen. Ik heb daar steeds mee bedoeld: actie in het politieke vlak,
doch bepaald geen politieke actie. Onder dit laatste zou ik willen verstaan: actie
waarvan motief én inhoud voortkomen uit eigen politieke overtuiging, dus uit een
ideologie. Ik kom nu tot de kern van mijn betoog. Mijn hoofdstellingen waren:
1) ideologie en levensbeschouwing zijn buitenwetenschappelijke apriori's;
2) menswetenschap is niet los te denken van ideologie, doch is in wezen iets
anders;
3) g.g.z. is toegepaste menswetenschap, dus niet: in praktijk gebrachte ideologie;
4) g.g.z. is gericht op menselijk geluk; wat dat inhoudt wordt niet door de g.g.z.
maar door de cliënt, t.w. het individu, de klein-gemeenschap, de maatschappij
bepaald.
De vraag is, zijn deze stellingen mijn persoonlijke apriori's of zelfs alleen maar
nutteloze kentheoretische gedachtenspinsels, of zijn het formuleringen die ten eerste
noodzakelijk zijn om helder te krijgen wat we aan het doen zijn en ten tweede
formuleringen waarvan de juistheid voor iedereen zonneklaar is?
Slechts de derde stelling wil ik hier nog nader voorzien van ‘argumenten’ (of
rationalisaties?), twee argumenten uit het ongerijmde. Ten eerste: als wij in ons
werk ons primair laten leiden door onze ideologie, hoe kan dan tevens voortdurend
het oog gericht blijven op de eigen identiteit van de cliënt? Brengt de ideologische
stellingname niet met zich mee, dat de g.g.z. van een dienstverlenende een
norm-bepalende instelling wordt? Ten tweede: als wij niets anders willen zijn dan
ideologisch begeesterden of profeten, dan zouden wij een eigen politieke partij of
een nieuwe kerk moeten stichten. De behoefte daaraan lijkt niet groot! Bovendien
zouden wij dan voor de moeilijkheid staan van de ideologische verdeeldheid tussen
de werkers in de g.g.z.. De noodzakelijke consequentie zou zijn dat er meerdere
g.g.z.- partijen of -kerken zouden komen, een nieuwe verzuiling dus.
Wij hebben dit onlangs weer meegemaakt. De F.I.O.M. (federatie van instellingen
voor ongehuwde moeder-zorg) publiceert een rapport (Draagkracht en Draaglast)
waarin ten aanzien van abortus een in onze maatschappij vrij extreem standpunt
ingenomen wordt: de zwangere bepaalt uiteindelijk zelf of de vrucht al dan niet
verwijderd wordt. (Of dit standpunt inderdaad in onze maatschappij ‘vrij extreem’ is,
zou door sociologisch onderzoek ‘hard gemaakt’ kunnen worden). Daarna gaat de
stichting tot
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bescherming van het ongeboren kind over tot het oprichten van een eigen
dienstverlenend apparaat ten behoeve van zwangeren. De F.I.O.M. tracht door
overleg achteraf met genoemde stichting tevergeefs dit tegen te houden. De twee
partijen hadden elkaar reeds in uitersten gedreven - gepolariseerd zou men kunnen
zeggen - en het is zoals altijd niet meer na te gaan welke van de twee partijen
begonnen is met het toespitsen van de tegenstelling.
Ik weet niet wie het voor het eerst gezegd heeft, maar telkens opnieuw, in allerlei
verbanden, worden wij met de neus gedrukt op de blijkbaar onontkoombare realiteit:
wij bouwen één wereld of wij bouwen geen wereld. Alom komen wij mankracht
tekort, versnippering kunnen wij ons niet meer veroorloven. In onze casuïstische
bemoeienis zijn wij er vertrouwd mee dat leden of leden-groepen van een
cliëntsysteem elkaar in uitersten drijven (ma gedoogt niet dat dochter een vriendje
heeft, daarna komt dochter zwanger thuis) en we zijn er steeds op uit dit mechanisme
te verhelderen, omdat wij het ‘ongezond’, afbrekend, heilloos vinden, voor beide
partijen. Ligt het niet voor de hand, dat wij ook deze lijn doortrekken in het
macro-sociale vlak en dat wij in de eerste plaats onszelf hoeden voor dit mechanisme
en daarom de versplintering in principe afwijzen?
Voor degenen onder ons die in instellingen met levensbeschouwelijke signatuur
gewerkt hebben, zijn de hier ontwikkelde gedachten misschien beter invoelbaar dan
voor anderen. Zij hebben namelijk al eerder met dit bijltje gehakt, in het recente
verleden. Ook toen hebben ze ervoor op de bres moeten staan dat in de g.g.z. de
cliënt zoveel mogelijk gevrijwaard werd van levensbeschouwelijke of ideologische
beïnvloeding. Zij zijn nu wel op hun hoede voor herhaling van de geschiedenis. In
dit verband is het niet van belang of de cliënt het individu is of de maatschappij.
En toch... wij kunnen bij onze bemoeienis met de maatschappij het sociaal-politieke
engagement met missen, net zo min als het persoonlijke engagement in de
casuïstische bemoeienis. Het is nauwelijks voorstelbaar dat iemand zich wil
bekwamen in het vak van beroepsveranderaar zonder sociaal-politiek geëngageerd
te zijn, noch dat hij op dit gebied iets zou kunnen uitrichten zonder dat engagement.
Hij blijft gevangen in het spanningsveld tussen sociaal engagement en
wetenschappelijke distantie. Waarschijnlijk is het ook hier zo, dat de beste
beroepsveranderaar degene is die het juiste midden weet te vinden.
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Movie Memories
Dirk Lauwaert
Ik praat heel graag over Amerika en Amerikaanse films. Onlangs was daar weer
iemand door geïrriteerd en zei: ‘Jij praat altijd maar over Amerika, maar in feite ken
je Amerika helemaal niet’. En ineens besefte ik dat ik al die tijd nooit over een
werkelijk bestaand Amerika, maar over een imaginair Amerika had gesproken.
Amerika is voor mij niet een reeks feiten (alleen maar een bijzondere combinatie
van een reeks feiten, met lacunes en ‘foute’ verbindingen), niet een reeks namen
of sensaties (alleen maar een zeer eigenwijze keuze uit namen en sensaties), geen
samenleving afgebakend door een geschiedenis en een maatschappelijke structuur
(maar juist een stijl om daarmee te leven, een tragische doorzichtigheid van de
contradicties). Amerika is een model, een referentiekader, een sleutel, een code.
Geen realiteit, maar een project, een programma. Het functioneert voor me heel
vaak als een soort woorden- boek, met ‘entries’ en verklaringen.
Amerikaanse teksten die ik thuis krijg, lees ik op een heel bizarre manier: Esquire,
Time, Variety en Life, heel onregelmatig en eigenlijk heel slecht. Toch kan ik ze niet
missen. Het zijn in de eerste plaats voorwerpen die van elders komen, die een breuk
teweegbrengen in mijn werkelijkheid. Die stapel papier van 150 pagina's met veel
publiciteit, met teksten en illustraties en een layout zoals je die hier niet vindt: er
gaat een ‘saveur’ van uit waar het me eigenlijk om te doen is. Ik koop Esquire niet
om geïnformeerd te zijn (ik ben dan ook heel slecht ‘geïnformeerd’ over de Verenigde
Staten), maar om deelachtig te zijn. Esquire functioneert niet als een trechter
(waardoorheen informatie moet komen van ginds tot bij mij), als een
communicatie-instrument, maar is een werkelijkheid op zichzelf. Mij interesseert
niet de werkelijkheid achter Esquire, maar Esquire zelf, als stijl, als dynamiek, als
proces.
Net zo kijk ik naar Amerikaanse films. Als ik vanuit Amerikaanse films extrapoleer
naar maatschappelijke structuren en mythen, dan wil ik daarmee eigenlijk helemaal
niets zeggen over het werkelijke Amerika, maar over
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een mythisch Amerika waaruit de cinema put. Als mythe heeft Amerika altijd de
bijsmaak van iets onbereikbaars (Hollywood als droomfabriek). Maar die
onbereikbaarheid kan verschillende vormen aannemen. Ze kan erg letterlijk zijn,
met scherpe frustratiegevoelens en intense begeerten. Ze kan ook figuurlijk worden
beleefd, als een element in een proces, niet als iets waar je naar verlangt, maar als
iets dat het verlangen stimuleert.
Soms heb ik de indruk dat het cinema-publiek en de cinema zelf steeds heen en
weer schuiven tussen een letterlijk en een figuurlijk beleven van die onbereikbaarheid,
tussen een speelse en een pijnlijke frustratie.

Filmgeschiedenis wordt doorgaans beschouwd als een erudiet, academisch
onderwerp: als geschiedenis van films; zelden als een existentieel onderwerp: als
de geschiedenis van je (eerste) bioscoopervaringen. De academische
filmgeschiedenis doet meestal alsof film een constante is, waarvan de datering
slechts een middel is om orde te brengen in de grote hoeveelheid. En alsof alle films
altijd op een identieke manier bekeken kunnen worden: om het even waar, in om
het even welke volgorde. Een existentiële filmgeschiedenis is meer dan een
geschiedenis van films: een geschiedenis van ervaringen. En daarin zitten net zo
goed de bioscoop als je eigen levensgeschiedenis.
Ik ben vaak verhuisd. Het eerste huis dat ik me herinner, was een huis uit de tijd
van de eeuwwisseling. Een herenhuis met errond de industriële infrastructuur van
die tijd: een spoorwegbrug, een waterweg en in de verte hoge stortplaatsen; een
tram voor de deur en enkele straten verder, maar achter immense sociale barrières,
de huisjes van kleine middenstanders en arbeiders. In die tijd zag ik voor het eerst
een film. Ik herinner me nog vaag het buitenverblijf waar die eerste séance plaatshad.
Ik herinner me dat alles verduisterd werd, dat ik op de schoot werd genomen, dat
een grote houten bak midden in de kamer was opgesteld en dat smalle banden
‘film’ op spoelen werden gereed gerold. Ik bewonderde de man die dat allemaal in
elkaar kon steken. Op een piep-klein schermpje verschenen mijn eerste
cinema-beelden, hortend, want de projector werd met de hand gedraaid. Van wat
ik zag, herinner ik me niets meer. Het meest fascineerden me de banale elektrische
lamp die in de grote houten kist zat en de krachtige lichtbundel die uit de bak kwam.
Ik herinner me ook dat alles zo voelbaar voor ons, kinderen, was georganiseerd;
dat de volwassenen meer plezier hadden aan ons enthousiasme dan aan de films
zelf. De vreugde was toen al geforceerd en verdeeld.
Later, als tiener, leefde ik op ‘de buiten’. De meest nabije stad lag onbereik-
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baar ver. Er naartoe gaan was een expeditie. En het was slechts een provinciestadje.
Maar er waren vier bioscopen; die speelden alleen ‘slechte’ films en gaven alleen
avondvoorstellingen. Maar vóór ik nu en dan echt naar de bioscoop ging, had ik in
de lagere school wat schoolvoorstellingen meegemaakt. Dan werd de grote turnzaal,
waar ik anders altijd zoveel angsten doorstond, omgevormd tot een drukke, feestelijke
ruimte. De kinderen waren uitgelaten, de lichten in de zaal gingen aan en uit, er
werd gefloten en geroepen, er waren kleine, mooie meisjes en mijn zusje mocht
naast me zitten in de zaal van de jongensschool. Ik trilde van opwinding en
enthousiasme omdat de feestelijkheid het soms toch kon winnen van de angst. (De
dag daarna stond de zaal nog vol stoelen en ik berekende dan altijd of het
gymnastiekuur niet zou worden overgeslagen). De school tegen de cinema!
Daar heb ik ondermeer het beleg van het Alcazar door boze republikeinen en
communisten gezien, en een Lassie-film, die tijdens de oorlog speelde, in
Noorwegen, en Disney's Sneeuwwitje, in kleuren. Maar geen van deze films heeft
me erg beïnvloed. Het belangrijkste van alles was de verwachting, de voorbereiding,
de zomeravond als het licht nog scheen vóór je de zaal binnenging en het al donker
werd toen je buitenkwam. En al die mensen om je heen, bereikbaarder dan ze ooit
in het werkelijke leven zijn.
Leek de schoolvoorstelling veel op een traditioneel feest, waar je je collectief op
voorbereidde, waar doelbewust aan een materiële mise-en-scène moest worden
gewerkt (het uitzetten van stoelen, het opstellen van projector en doek, het toetrekken
van gordijnen), dan was dat heel anders in de echte bioscoop. Daar lag de
feestelijkheid vast in een blijvende infrastructuur: stoelen, zaal, doek, gordijnen voor
het doek, de vensterloze ruimte en de uitnodigende entrée waren er altijd. Niet de
permanentie van die tekenen van feestelijkheid was soms zo triest, wel het feit dat
die tekenen zo vaak helemaal verloren lagen in de stad: 's ochtends en 's middags
kon niemand erbinnen. Een bioscoop zou eigenlijk permanent, vierentwintig uur op
vierentwintig, open moeten zijn; er zouden altijd enkele mensen in de zaal moeten
zitten.
In die provincie-bioscoopjes zag ik het liefst historische spektakelfilms. Een Michael
Strogoff met Curd Jurgens en een onvergetelijke Geneviève Page en de Sissi-films.
Die legden geen zware druk op me zoals 'n ander soort films waar ik ook door werd
aangetrokken. Naar La Strada, East of Eden, Liebelei (met Romy Schneider) ging
ik kijken met angst. Ik kon het niet laten ernaar te gaan kijken, maar ik voelde me
verre van feestelijk. Het was een karwei. Mijn emoties zouden weer eens worden
gekruisigd, ik voorzag de triestheid achteraf, alsof ik dagen daarna nog de problemen
van de hoofdfiguren samen met de mijne mee zou moeten sjouwen. Waarom ik dan
toch
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ging? Een innerlijke dwang, een soort maatschappelijk Über-ich, een culturele norm
dreef me de bioscoop in. En zoals met alle heldendaden en grote opofferingen (want
dat waren die bioscoopbezoeken): het belangrijkste gebeurde achteraf, als je via
eindeloos praten en doorbomen een fraai hekje had geplaatst rond de hoofdfiguren
en rond je eigen emoties. Die bezigheid leek op het schrijven van een heiligenleven:
een subtiele casuïstiek woog motieven tegen elkaar af, zuiverde de handelingen
van de held, raffineerde zijn lijden, stelde hiërarchieën op van waarde en goedheid.
Hiermee heb ik het jarenlang moeten doen. De gang naar de bioscoop viel samen
met een verfijnde jacht op heftige inleving en kansen op eindeloos doorbomen.
Bergman deed het schitterend, maar ook Antonioni, Bunuel en Fellini: probleemfilms.
Van mijn eerste spektakelfilms herinner ik me vooral de onvermijdelijke
verliefdheden. Het mooiste was mijn imaginaire liaison met Geneviève Page. Het
gehele Michael Strogoff-verhaal heb ik in een dik schrift opnieuw proberen op te
schrijven om in woorden elke scène nog eens te kunnen overdoen, om het hele
verhaal te re-organiseren naar mijn eigen verlangens. Het verhaal heeft altijd een
belangrijke functie vervuld van afscherming én rechtvaardiging van mijn gevoelens.
De trieste en fascinerende preutsheid van de jaren veertig en vijftig zijn een
essentieel bestanddeel geworden van mijn emoties.
Zowel de films van die tijd als het publieke image van de cinema en de stars
(onovertroffen is de sex-appeal van Ciné-Revue) waren monumenten van
sublimaties, stijlfiguren en suggesties. Het erotische maakte altijd de omweg van
het sentimentele, het dramatische, het tragische. De stars van die tijd waren niet
mooi, ze waren in de eerste plaats doordrongen van verhalen: de verhalen van hun
personages, maar ook de sensatieverhalen over henzelf. Nu zijn er geen stars meer,
nu functioneert de roddel niet meer als een extra-kwaliteit; nu denkt niemand nog
aan het leven van de acteur: de acteur is een executant, een uitvoerder. Vroeger
waren stars opgenomen in een louteringsproces, waar het hele publiek lering uit
trok; nu hebben acteurs alle morele functie en betekenis verloren.
Stendhal beschrijft in zijn Rome, Naples et Florence hoe hij van stad tot stad gaat,
ondermeer om er elk plaatselijk operagezelschap te beluisteren. Elke middelgrote
stad hield er een eigen operagebouw, -gezelschap, -stijl en -school op na. De
verhouding tussen stadsleven en opera was in elke stad verschillend.
Het spektakel en de ontspanning kunnen ook anders worden gevoed:
rondtrekkende kennissen, circus, theater- en cabaret-groepjes die van plaats tot
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plaats trekken. De plaatselijke cafés daarentegen zorgden weer voor het vaste,
blijvende element in de ontspanningswereld. In westerns kun je soms zien dat er
naast de plaatselijke saloon ook rondtrekkende amuseurs zijn. Met de eerste is een
voorzichtig evoluerende verhouding mogelijk; de tweede dragen het avontuur met
zich mee, zijn beweeglijk, onbetrouwbaar, aantrekkelijk én angstwekkend. Zij zijn
anders, ze komen van buiten, ze horen er nooit bij, ze kunnen je bedriegen omdat
ze straks toch weggaan en nooit meer terug hoeven te komen.
De cinema is begonnen als rondtrekkende kermisattractie maar heeft zich heel
vlug vastgezet in zaaltjes. En elke film was anders, toonde beelden uit verre steden,
toonde je de zee tot in het dichtste vasteland, sneeuw als het buiten zomer is en
zon als het winter is. Je zit in een vaste bioscoopzaal, maar wat je ziet, komt van
ver, is onbereikbaar, gaat voorbij. Elke film is als één showgroep, die je voor één
weekje kunt bewonderen en dan nooit meer. De bioscoop-zaal is er, als teken van
de essentie van de cinema, als pand dat het mirakel elke dag opnieuw, ondanks
de vergankelijkheid voltrokken zal worden.
De plaatselijke opera, de saloon, je stam-café, het heeft allemaal iets te maken
met society-leven: ruimten waaraan gedragingen en rituelen vastzitten, die je speelt
met mensen die je kent, waar de vreemde altijd opvalt. In de rondtrekkende show
valt die solidariteit voor een deel weg, of wordt minstens anders. Men zet zich als
groep af tegen het vreemde lichaam, de show, en tegelijk wordt men erdoor
gefascineerd. Die ongelijk verdeelde fascinatie is het begin van de verdeeldheid
van het publiek.
Natuurlijk zijn er ook wel bioscoop-rituelen; maar die maak je grotendeels zelf,
alleen of met vrienden en ze zijn dikwijls verbonden aan heel bepaalde bioscopen.
Er zijn bijvoorbeeld uitnodigende bioscopen en steriele bioscopen. Bijna alle nieuwe,
moderne bioscopen zijn steriel. De kunst van het bioscoop-lopen is, als ze ontwikkeld
wordt, heel efemeer, de anderen merken er nauwelijks iets van, een ‘private joke’
voor ingewijden. Maar er zijn perioden in de bioscoop-geschiedenis (die je eigenlijk
nadrukkelijk zou moeten onderscheiden van de filmgeschiedenis) waarin de kunst
van het bioscoop-lopen sterk was ontwikkeld. Parker Tyler spreekt van een ‘élite
movie-going in the 40s’, ‘movie-going as a grotesque fun-game’.
Die nauwelijks bestaande bioscoop-rituelen behoren tot de essentie van de cinema.
Ook al zijn ze niet sociaal gesanctioneerd en al variëren ze van individu tot individu;
ze vormen eerder een stijl dan een sociale conventie. Je persoonlijke bioscoop-stijl
is jouw manier om naar een film te kijken, het instrument waarmee je een film bekijkt.
Er zijn heel pijnlijke manieren om naar de bioscoop te gaan; dikwijls hebben ze iets
te maken met de afwezigheid van een persoonlijke stijl. Zo heb ik bijvoorbeeld nog
steeds niet de
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juiste stijl gevonden om beroepsmatig naar de bioscoop te gaan. Maar dat stijlloos
naar de bioscoop gaan heeft ook direct iets te maken met de huidige cinema (en
de huidige bioscopen). Om een persoonlijke stijl te ontwikkelen heb je immers
preferenties nodig: je kiest de bioscopen uit waar je je thuisvoelt, je kiest je eigen
films. Dat kunnen policiers zijn of horror-films, Amerikaanse cinema of museumfilms,
sentimentele drama's of films met grote sterren erin. Je wordt een fan. Je hebt een
afgebakend universum waarin je je thuisvoelt, waarvan je de spelregels kent, waar
je niet op je hoede hoeft te zijn voor schokkende verrassingen (en je word dan
onmerkbaar weer een ‘habitué’). Maar nu zou ik niet meer weten van welke cinema
en van welke bioscopen ik zou moeten houden. Films worden niet meer voor fans
gemaakt. Er zijn geen gespecialiseerde bioscopen meer. Mijn stijlloosheid blijkt dus
eigenlijk de perfecte weerspiegeling te zijn van de onbeslistheid van de
bioscoopuitbaters en de filmproducenten.

Tekenend voor de evolutie van de nieuwe bioscoopgewoonten is een berichtje in
‘Le Monde’: een nieuw opgerichte Franse maatschappij voor publicitaire films,
‘Médiavision’, heeft een exclusief contract getekend met de 2.000 ‘belangrijke’
Franse bioscoopzalen; tweede- en derderangszalen zijn voor de maatschappij niet
interessant. De Braziliaanse luchtvaartmaatschappij Varig heeft zelfs een exclusief
contract voor publicitaire films met de Parijse bioscopen op de Champs-Elysées;
daar alleen komt het publiek dat Varig wil bereiken.
Deze exclusiviteitspolitiek speelt ook in de televisiepubliciteit. Veel maatschappijen
vinden het een overbodige uitgave om via de televisie een massaal publiek te
bereiken dat van de geadverteerde produkten of diensten toch nooit gebruik zal
maken. Ook de stijl van het adverteren kan onder exclusieve contracten aangepast
worden aan het publiek: geen universele stijl meer, maar een gerichte stijl. ‘Het
publiek’ bestaat niet meer; er bestaan publieken. De crisis van de cinema is een
trial-and-error-proces waarbij producenten en exploitanten proberen uit te vinden
welke die publieken zijn en hoe ze bereikt kunnen worden.
De laatste jaren heb ik regelmatig de schokkende indruk dat ik midden in een
speelfilm plotseling een toeristische commercial te verwerken krijg of een toeristische
folder zit door te bladeren. Natuurlijk heeft het exotische van in het begin een kapitale
rol gespeeld in het succes van de cinema. Maar toerisme is de banalisering van het
exotische. De toerist is een gedegenereerde, vervallen, een goedkope,
gedemocratiseerde kolonialist. Hij combineert kolonialistische mythen én
vrijblijvendheid en kortstondigheid. De toerist en de kolonialist zijn beiden op zoek
naar een nieuwe omgeving, een

Streven. Jaargang 25

488
nieuwe ruimte, nieuwe bewegingsvrijheid, expansie. In beide gevallen gebeurt die
expansie ten koste van anderen; beiden zijn voor verschillende aspecten van het
leven meedogenloos onverschillig. Maar de kolonialist is bereid de tol voor zijn
expansie te betalen: de schokkende confrontatie met het vreemde gaat hij niet uit
de weg; hij kent het gewicht van de tijd en de melancholie. Hij heeft de tijd om een
slecht geweten te ontwikkelen. Niet zo de toerist, die weg wil en toch weer niet weg
wil (en dus in zijn vakantieoord of op zijn reis-route graag alle comfort van thuis
terugvindt). Hij voelt niet het gewicht van de tijd, hij kent niet de regels van de
exploratie. Hij is een gemystifieerde kolonialist.
Toerisme is geen spontane en vanzelfsprekende sociale praktijk, maar het resultaat
van een zeer groot aantal factoren: de democratisering van de vakantie, de hoge
ontwikkeling van een technologische infrastructuur voor verplaatsing en van de
toeristische infrastructuur en vooral de ontwikkeling van een dwingende toeristische
behoefte. De behoefte aan fysieke verplaatsing lijkt me hoegenaamd geen natuurlijke
behoefte; avonturiers zijn tamelijk dun gezaaid. De toeristische industrie moet
eigenlijk twee contradictorische eisen inlossen. Van de ene kant moet ze de behoefte
aan vernieuwing, aan het exotische bevredigen, maar van de andere kant moet ook
het vertrouwde beschermd en gewaarborgd blijven. Een typische spektakel-opdracht,
lijkt me. Want ook daar moeten vervreemdende, opwindende elementen in evenwicht
worden gehouden door vertrouwde elementen.
Het toerisme doet alsof de wereld een bioscoopzaal is waarin allerlei films bedacht
kunnen worden. De wereld wordt opgetuigd en geplaasterd als een filmdecor, wordt
retorisch als een commercial. In de huidige cinema wordt deze toeristische wereld
nog eens weerspiegeld. James Bond is meer dan gadgets en luxe; het is de
nauwkeurige weerspiegeling van de moderne mythe van de toeristische
alomtegenwoordigheid en onveranderlijkheid.
En deze fantasieloze behoefte aan comfort en onveranderlijkheid tast op haar
beurt ook de bioscoop-inrichting aan. Alle bioscopen gaan op elkaar lijken; alle
inspanningen zijn gericht op comfort: zogenaamd makkelijke zetels en zelfs
air-conditioning. Vroeger richtte men zalen in met imposante en kitcherige reliëfs,
planten en gordijnen. Het decor appelleerde aan de fantasie, droeg bij tot het
stimuleren van illusies en verwachtingen. Comfort daarentegen heeft niets meer te
maken met fantasie, illusie of verwachting. Het is iets dat je tastbaar en nu beleven
en verifiëren kunt. Misschien is dat de reden waarom zovele mensen onverschillig
zijn voor het feit dat de films zo slecht en de plaatsen zo duur zijn: je zit er toch
gemakkelijk. ‘Je voelt je zitten’. Waar voor je geld eisen slaat niet meer op emoties,
spanning en opwinding, maar op een materieel object: comfort. De wereld is erg
letterlijk geworden.
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Het gewatteerde aambeeld
Hans Hermans
Anthony King: The British Prime Minister. - Macmillan, London, 1969,
221 pp., £ 1.
I
Engeland heeft de beoefenaren van het staatsrecht altijd als bij toverkracht
aangetrokken. Het moederland van de parlementaire democratie. Het enige Westerse
land dat het zonder een Grondwet stelt, als men tenminste afziet van de Magna
Carta uit de dertiende eeuw, die voor het overgrote deel niets méér bevat dan een
verzameling volkomen verouderde jurisprudentie. Het land waar het samenspel
tussen monarch, kabinet en volksvertegenwoordiging zich in de loop van enkele
eeuwen in allerlei vormen kon ontwikkelen.
Merkwaardig is echter, dat, hoe groot ook de belangstelling is voor dat Engelse
staatsrecht zowel in Engeland zelf als daarbuiten, dit verkenningsveld van de
rechtswetenschap nog altijd iets heeft van een oude wereldkaart met nog hier en
daar witte plekken, waar eilanden liggen of stukken binnenland die nog niet of
nauwelijks zijn onderzocht. En nóg merkwaardiger is, dat uitgerekend de figuur van
de Minister President, die juist zo'n belangrijke sleutelpositie in het Britse staatsbestel
bekleedt, tot deze witte plekken behoort.
Uiteraard besteden algemene verhandelingen over het Engelse staatsrecht wel
aandacht aan zijn positie; daar kunnen zij moeilijk omheen. Maar hoe zo'n man nu
Prime Minister wordt, wat hij in Downing Street uitvoert, langs welke kanalen hem
daar de informatie bereikt die hij nodig heeft om zijn beleid uit te stippelen, hoe zijn
bureau functioneert, hoe hij zijn kabinet samenstelt en hoe hij met de leden van dat
kabinet omspringt, in hoeverre hij zich met hun beleid en in het bijzonder met de
buitenlandse politiek bemoeit, hoe hij zijn partij en zijn fractie in het Lagerhuis naar
zijn hand zet, hoe hij de verschillende machtsgroeperingen in het maatschappelijk
leven, de publieke opinie tegemoet treedt, welke vorm zijn betrekkingen met het
staatshoofd aanneemt, hoe machtig - of hoe onmachtig - hij nu precies is, op al die
vragen blijft de staatsrechtelijke literatuur het antwoord nagenoeg geheel schuldig.
Over de persoon, de werkwijze, de politieke betrekkingen en de macht van de
Amerikaanse President, dagelijks in zijn bloedeigen Witte Huis omzwermd door
journalisten en omringd door me-
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dewerkers, die na zijn aftreden of na zijn dood, vaak zelfs al vóórdien, maar al te
gretig hun ervaringen te boek stellen, liggen de gegevens voor het grijpen. Maar
zelfs Jennings, die enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog een lijvig en
voortreffelijk gedocumenteerd boek schreef over de wijze waarop het Britse kabinet
functioneert - een boek dat nog steeds als standaardwerk wordt erkend - komt aan
deze vragen nauwelijks toe. Ook hij kan de figuur van de Prime Minister niet uit de
verf krijgen.
Anthony King nu, hoogleraar in het staatsrecht aan de Universiteit van Essex,
tracht met dit boek in deze lacune te voorzien. Enigermate. Zelf bepaalt hij zich tot
een inleiding van enkele bladzijden, waarin hij het probleem alleen maar stelt. Voor
het overige draagt hij alleen maar bouwstoffen aan waaruit de lezer zich een beeld
kan vormen van wat de Britse Prime Minister nu eigenlijk is. Maar hij doet dat in
tweeërlei opzicht verdienstelijk. In de eerste plaats doordat hij materiaal dat her en
der en soms moeilijk toegankelijk in de literatuur verspreid ligt, handzaam
bijeenbrengt. In de tweede plaats door de zorgvuldigheid waarmee hij dit materiaal
heeft uitgezocht. De tien verhandelingen die hij uit een grote verzameling boeken
en artikelen vergaarde, lonen een voor een aandachtige lezing.
Het zou te ver voeren en in een kort bestek ook onmogelijk zijn, om de inhoud
van al deze tien verhandelingen zelfs maar beknopt weer te geven. Daarom slechts
enkele grepen.
Verreweg de meeste schrijvers over het Britse staatsrecht houden zich met de
wijze waarop de Prime Minister wordt aangewezen, alleen bezig zover de monarch
in dit aanwijzingsproces een rol speelt. Die rol is echter in de loop van deze hele
eeuw slechts een of hoogstens twee keer beslissend geweest. Alle andere keren
kwam de aanwijzing van de Eerste Minister voort uit een wisselwerking tussen de
ambities van de parlementsleden der regeringspartij enerzijds en de populariteit
van de partijleider bij de kiezer anderzijds. Soms gaf het een, soms het ander de
doorslag naar gelang van de normen, aan de hand waarvan het Britse volk zijn
politici onder de omstandigheden van het ogenblik der verkiezingen beoordeelde
en naar gelang van de mate waarin de persoonlijkheid van de partijleider aan die
normen beantwoordde.
Een der belangrijkste bevoegdheden van de Minister President is de samenstelling
van zijn kabinet. Hij doet dat volkomen autonoom; hij is aan niets en niemand
gebonden, zelfs niet aan de samenstelling van het zogenaamde ‘schaduwkabinet’,
dat iedere partijleider om zich heen verzamelt zolang hij aan het hoofd staat van de
oppositie. Hij kan met zijn ministers en met de toewijzing van hun portefeuilles
schuiven en ritselen naar het hem uitkomt. Hij kan ze ook naar believen ontslaan
wanneer zij bijvoorbeeld hardnekkig een dissonant vormen in het kabinet, wanneer
zij niet tegen hun taak opge-
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wassen blijken of wanneer hij anderen heeft gevonden die hij beter acht. Atlee, die
over de manier waarop hij zijn kabinet formeerde, hoogst interessante bijzonderheden
vertelde aan zijn vroegere perschef, Francis Williams, in een interview dat in dit
boek is opgenomen, beschouwde de gave om ministers te kunnen ontslaan als een
der belangrijke eigenschappen waarover een Prime Minister moet beschikken. Hij
moet met andere woorden een keiharde vent zijn - en de meeste Prime Ministers,
Atlee zelf niet uitgezonderd, waren dat ook. Van de manier waarop zij met hun
ministers omsprongen, is een typerend voorbeeld bekend uit de tijd van Neville
Chamberlain's premierschap. Hij wilde op een gegeven moment Hore Belisha kwijt
als minister van Defensie. Hij zei hem dit ronduit en bood hem in ruil het ministerie
van Handel aan. Toen Belisha tegensputterde en aarzelde, voegde de Prime Minister
hem toe: ‘Belisha, jij bent een ambitieus man. Jij zult bepaald niet willen dat ik je de
wildernis instuur’. Belisha koos eieren voor zijn geld en aanvaardde zijn nieuwe
post. Ziedaar in een notedop het geheim van de Prime Minister's macht. Het
parlementslid dat carrière wil maken - en iedere politieke carrière loopt via het
parlement naar het kabinet - is op het vertrouwen en de gunst van de Minister
President aangewezen. Verspeelt hij dat vertrouwen en die gunst, dan blijft hij een
backbencher, een onbetekenende man tussen zijn honderden medeleden - en
daarmee uit!
Merkwaardigerwijs echter strekt de bevoegdheid van de Prime Minister om naar
believen zijn medewerkers te kiezen, zich niet of nauwelijks uit tot diegenen die hem
in zijn dagelijkse arbeid het meest nabij staan: zijn ambtelijke adviseurs en de leden
van zijn eigen staf in Downingstreet. Die mensen erft hij merendeels van zijn
voorganger. Keurige mensen, daar niet van. Mensen opgeklommen in de beste
tradities van de ambtenarij, hun minister dienend zonder aanzien van zijn persoon
of zijn politieke richting. Bekwame mensen ook, die de weg weten in het hele
ambtelijke apparaat en geen moeite hebben met het opleveren van alle gegevens
waarover de minister wenst te beschikken. Efficiënte administrateurs, aan wie hij
alle routinezaken met vertrouwen kan overlaten en die hem in beleidszaken gedegen
en wel-overwogen adviezen kunnen geven, steunend op lange ervaring. Maar het
zijn en blijven ambtenaren, die hun hoge post in den regel niet hebben bereikt door
hun fantasie de vrije loop te laten. En het is juist de inbreng van fantasie die de
Prime Minister bij het uitstippelen van zijn beleid het meest nodig heeft. De
Amerikaanse President heeft dat probleem al lang opgevangen. Hij omringt zich
aanstonds bij zijn optreden met een staf van persoonlijke adviseurs, die hij links en
rechts uit het bedrijfsleven, uit de wereld van de universitaire wetenschap of uit het
publiciteitswezen samenleest. Die staf moet hem niet zozeer gegevens en eventueel
juridisch gefun-
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deerde adviezen dan wel ideeën aandragen. Het zoeken is in Engeland de laatste
jaren, vooral onder de druk van Harold Wilson, naar een soortgelijke methode om
de Prime Minister van een persoonlijk door hemzelf uitgezochte staf te voorzien.
Tot zover Anthony King's bloemlezing.

Max Beloff: The Intellectual in Politics and other essays. - Weidenfeld
and Nicolson, London, 1970, 346 pp., $4,50.
II
De Prime Minister is een machtig man. Diegenen onder de beoefenaren van het
Engelse staatsrecht die hun aandacht hoofdzakelijk hebben gericht op het
functioneren van het kabinet in de negentiende en in de eerste decennia van de
twintigste eeuw, vertonen over het algemeen de neiging om die macht te
onderschatten, en voor wat de door hen bestudeerde periode betreft zijn er inderdaad
wel aanwijzingen, dat Engelands Eerste Minister het niet helemáál zo voor het
zeggen had als hedendaagse waarnemers van de Britse politiek het stellen. Maar
dat de Minister President van vandaag een machtig man is, daar valt nauwelijks
aan te twijfelen.
Zijn omgang met zijn ministers alleen al getuigt daarvan. Onder die ministers is
er één met wie hij dagelijks contact heeft: de Minister van Financiën, die als ‘Chief
Whip’ tevens namens de Minister President de dienst uitmaakt in het Lagerhuis. Hij
is bovendien de buurman van de premier; hij woont op 12 Downingstreet. Iedere
ochtend komt hij bij de Prime Minister op bezoek voor een bespreking over de
lopende zaken. Een bespreking die oneerbiediglijk door de oudere ministers wordt
aangeduid als het ‘gezamenlijk morgengebed’. Die andere ministers ontmoeten de
premier regelmatig in de vergaderingen van het kabinet. In deze vergaderingen
hebben zij echter niet zo bar veel in te brengen. Die vergaderingen worden gehouden
bij de Prime Minister thuis. De Prime Minister stelt de agenda vast. In hoeverre hij
daarbij rekening houdt met hun verzoeken om bepaalde problemen die hun
departement aangaan, daarin op te nemen, moeten zij maar afwachten. Staan hun
hartewensen niet op de agenda, dan hoeven zij er niet op te rekenen dat zij aan de
orde komen. Niets wordt in het kabinet ter tafel gebracht dat niet op de agenda van
de vergadering staat. Probeert een minister toch buiten de agenda om een van zijn
desiderata ter sprake te brengen, dan kan de Prime Minister hem het woord
ontnemen of eenvoudig de zaal verlaten, zodat de vergadering is opgeheven. In de
gedachtenwisseling over de punten die wèl op de agenda staan, krijgen de ministers
ook niet veel loopruimte. De Prime Minister zal hen wel aan het woord laten, maar
overeenkomstig Britse traditie, ook in andere dan politieke colleges,

Streven. Jaargang 25

493
geeft hij aan het einde van de discussies een ‘samenvatting’ zoals hij dat ziet - en
daarin formuleert hij dan tevens de te nemen besluiten. Daar blijft het dan bij, want
gestemd wordt er nooit. De Prime Minister heeft dus het laatste, het beslissende
woord. Een machtig man.
In een van de opstellen nu die Max Beloff, een Oxfords hoogleraar die zich een
reputatie heeft verworven door zijn boeken over de buitenlandse politiek van de
Sowjet-Unie en over de positie van Engeland in de wereld, in dit boek heeft
gebundeld, vergelijkt hij deze machtige man met die andere machtige man aan de
overkant van de oceaan: de President van Amerika. Ten aanzien van de buitenlandse
politiek is zo'n vergelijking al eerder, breedvoeriger en zeer verhelderend getrokken
1
door professor Waltz . Beloff benadert zijn vergelijking van een andere kant. Waltz
zocht naar de mate waarin het buitenlands beleid van Engeland en van Amerika
onder democratische controle staat ondanks de macht van President en Prime
Minister. Beloff richt zich op een vergelijking van die macht zelf. Zijn conclusies zijn
dan ook ietwat anders genuanceerd dan die van Waltz. In de vergelijking van Waltz
komen de Verenigde Staten er het best van af. De besluitvorming in de buitenlandse
politiek voltrekt zich dan naar zijn oordeel meer democratisch en daardoor ook meer
betrouwbaar dan in Engeland en bijgevolg is de persoonlijke macht van de
Amerikaanse President althans op het terrein van het buitenlands beleid geringer
dan die van de Britse premier. Beloff ziet het anders. Hij is óók van mening dat de
macht van de Prime Minister in de laatste halve eeuw aanzienlijk is toegenomen en
dat zijn plaats in het geheel van het staatsbestel dus langzamerhand meer is gaan
lijken op die van de man in het Witte Huis. Hij ziet ook de beperkingen van de
Amerikaanse President, voornamelijk voortkomend uit de omstandigheid dat de
leden van het Amerikaanse Congres, anders dan die van het Britse Parlement, veel
meer ieder op zichzelf kleine machtscentra vormen. Daardoor werkt het Amerikaanse
regeringssysteem veel inefficiënter dan het Engelse. Er wordt evenals in ieder
Amerikaans huishouden en in de hele Amerikaanse economie veel meer verspild.
Ook dát remt de President in de uitoefening van zijn macht. Maar aan elkaar gelijk
zijn President en Prime Minister nog niet. Daarvoor ontleent de President nog te
veel macht aan het feit dat hij, anders dan de Prime Minister, ook nog staatshoofd
is en aan de duidelijker aanwijsbaarheid van zijn populariteit.
Waar het Beloff echter om gaat is dat die toenemende machtspositie van de Britse
premier de noodzakelijkheid nog eens extra onderstreept om hem te omringen met
anderen dan ambtenaren. Die éne man die de macht in

1

Zie mijn artikel Democratie in de buitenlandse politiek, in Streven, augustus-september 1970,
pp. 1147-1158.
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handen heeft, kán niet alles weten. Hij blijft een mens. Het is voor hem van het
grootste belang om in voortdurend en levend contact te blijven met de wereld van
het academisch intellect - en het is voor die wereld een soort vaderlandse plicht om
niet met haar kritiek aan de kant te blijven staan, maar de Prime Minister naar
vermogen bij te springen met haar wetenschap.

J.H. Grainger: Character and style in English politics. - Cambridge
University Press, London, 1969, 291 pp., £ 2,50.
III
Wat voor mensen nu zijn in de loop der tijden met de, zo niet altijd even formidabele
dan toch steeds respectabele macht van de Prime Minister bekleed?
Waren het mensen van grote bekwaamheid, van hoge intelligentie, bezield van
werklust en ijver om hun vaderland en niets dan hun vaderland te dienen? Soms
wel, maar lang niet altijd. Engeland heeft ettelijke Prime Ministers gekend die
allerminst uitblonken door hun verstandelijke gaven. Anderen, die zich bepaald niet
uitsloofden en weer anderen, die in hun beleid het oog maar al te gretig mede richtten
op hun eigen belang van de maatschappelijke groep of de politieke partij waarvan
zij deel uitmaakten. Waren het grote redenaars; mensen die door het charisma van
hun persoonlijkheid tot de verbeelding van de kiezersmassa spraken; meeslepende
volksmensen? Enkelen gingen inderdaad wel een eind die richting uit. Lloyd George
en Gladstone bijvoorbeeld. Doch dat bleven er maar weinigen en het is zelfs zeer
de vraag of deze weinigen wel zo erg veel aan hun charisma te danken hadden bij
het bereiken van de politieke top. Er hebben zich in de politiek heel wat meer
boeiende demagogen geroerd die nimmer zelfs maar in de buurt kwamen van een
kans om de top te halen. Tal van Prime Ministers hadden zelfs in de meest
tumultueuze tijden - neem de jonge Pitt in de jaren van de Franse Revolutie of
Baldwin in de jaren van de wereldcrisis en de crisis van het koningschap - helemaal
geen charisma. Waren het dan mensen die een duidelijk omlijnde politieke ideologie
beleden; apostelen van een of ander ‘-isme’; propagandisten voor een of andere
heilstaat, waarvan de grondtrekken uitgestippeld lagen in hun filosofie of hun
wereldbeschouwing? Evenmin. Zij mochten zich aanhangers noemen van
conservatisme, liberalisme of socialisme, met het winnen van gelovigen hadden
hun verkiezingscampagnes weinig van doen. Dat gold ook voor de socialisten onder
hen. De ideologie van het socialisme, het marxisme, heeft Engeland pas vrij laat
bereikt. Te laat om de eigenlijke stoot te geven aan de arbeidersbeweging. De
arbeiders waren al lang in beweging toen het mar-
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xisme zijn eerste belijders vond. Zij hadden al politiek leren denken voordat zij
leerden marxistisch te denken. Zij oordeelden over een bewind, niet over een credo.
Maar wat voor mensen waren die Prime Ministers dan wèl? J.H. Grainger, die
aan de Nationale Universiteit van Australië politieke wetenschap doceert, loopt in
zijn boek de hele politieke geschiedenis van Engeland door van de
hovelingen-ministers en de ministers uit de landadel in de zeventiende eeuw tot
Churchill, Eden en de Labour-ministers van onze tijd om het antwoord op deze vraag
te vinden. In die lange geschiedenis passen zich de stijl van de Britse staatslieden
en het karakter van hun politiek steeds weer bij de voortdurend veranderende
omstandigheden aan. Maar nooit zo - en dat is volgens hem het kenmerk van de
Engelse politiek - dat zij zich abrupt van het verleden afwenden. In ieder tijdperk
vertoont de politieke stijl karaktertrekken die het uit vorige tijdperken heeft geërfd.
Geen enkele Britse Prime Minister kan zichzelf radicaal van het verleden afsnijden,
al ware het slechts omdat hij in zijn kabinet altijd leden moet opnemen uit beide
Huizen van het Parlement. Komt hijzelf uit het Lagerhuis, zoals in de loop van deze
eeuw gebruikelijk is geworden, dan kan hij zelf zijn beleid niet in het Hogerhuis
verdedigen; en dat geldt voor de andere ministers ook. Zij komen bij de Lords niet
binnen tenzij zij zelf tot de Lords behoren. Iedere minister uit het Lagerhuis heeft
dus óf een dubbelganger óf een Staatssecretaris uit de Lords - en omgekeerd. Die
wisselwerking tussen de voor het leven benoemde peers enerzijds en de telkens
opnieuw gekozen volksvertegenwoordigers anderzijds plaatst iedere Prime Minister
als het ware tussen verleden en toekomst in. Hij moet oog hebben voor beide. En
dat is ook wat het Engelse volk van de Prime Minister verlangt. Hij moet, zoals
Grainger het uitdrukt, een zeker gevoel voor traditie delen met het Engelse volk; hij
moet met name met het Engelse volk gemeen hebben dat hij weet wanneer het tijd
is om voet bij stuk te houden en wanneer het tijd is om concessies te doen. Maar
hij moet óók vooruitstrevend zijn. En ieder Prime Minister was dat ook op zijn eigen
manier. Dat geldt ook voor de veel verguisde conservatieve en liberale staatslieden
uit de vorige en uit het begin van deze eeuw. Allemaal hadden zij een beeld voor
ogen van een betere toekomst, waar zij hun beleid op richtten en het Britse volk
geloofde mèt hen in die toekomst.
Daarmee raakt men wederom een wezenlijk verschil tussen de Britse Prime
Minister en de Amerikaanse President. De man die in Amerika kandidaat staat voor
het presidentschap, moet het hebben van de mate waarin zijn persoonlijkheid de
kiezers aanspreekt. Van een communis opinio over de eisen die aan de bekleder
van het ambt moeten worden gesteld, is nauwelijks sprake en voor zover daaromtrent
opvattingen enige algemene geldig-
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heid bezitten, hebben zij meer betrekking op de persoonlijkheid van de man dan op
zijn bekwaamheid en geschiktheid voor het bekleden van het ambt. Zijn afkomst,
zijn levenswandel, zijn uiterlijke verschijning, zijn optreden, dat legt allemaal meer
gewicht in de schaal dan de eigenschappen die hij nodig heeft om aan het hoofd te
staan van het machtigste staatsapparaat ter wereld. Het gaat om de image van zijn
persoon. Die image kan kunstmatig worden opgewekt. Vreest een kandidaat of
vreest zijn partij dat hij niet het gewenste image bezit, dan worden de voetlichten
en de gekleurde schijnwerpers van de publiciteit zodanig op hem gericht dat hij het
gewenste image tenminste schijnt te bezitten. Zo werden notoire onbenullen tot
wijze zwijgers, lieden in welstand tot houthakkers uit een blokhut en gemene,
keiharde, eigenzinnige vechtjassen tot milde en vriendelijke, boven de partijstrijd
staande vaderfiguren omgetoverd. In Engeland is dat niet zo eenvoudig. Zeker:
daar wordt in de verkiezingsstrijd óók wel aan het image van de partijleiders gewerkt,
maar in de eerste plaats zijn die partijleiders mensen die zich meestal al enkele
tientallen jaren in de politiek hebben geroerd en daarbij geducht aan de weg hebben
getimmerd. Anders dan in Amerika duurt een verkiezingscampagne maar heel kort.
Te kort om een oude rot in de politiek opeens een ander image te verschaffen. En
ten tweede - en dat is het belangrijkste - gaat het in Engeland niet om het image
van de persoon maar om het image van het ambt. De Amerikanen bieden een
persoon die op hen de indruk maakt best een goede buurman te kunnen zijn, het
ambt van President aan. De Engelsen vergelijken de kandidaten die zich aanbieden
met wat zij van een Prime Minister verwachten. Dat is deels continuïteit, deels
toekomstvisie.
Het meest sprekende voorbeeld van de wijze waarop Engeland aan zijn Prime
Minister komt, is dat van Winston Churchill. Sir Winston had wel degelijk een image
voordat hij premier werd. Hij had zich in de politiek altijd gedragen als een
spring-in-het-veld. Een man met uitgesproken meningen over alles en iedereen.
Een man met stokpaardjes, die hij bereed met de doorzettingskracht van een jockey
in de Derby. Een man met een stalen wil. Maar geen man die overtuigingen kon
overbrengen. Als schrijver werd hij door de literaire critici niet al te hoog aangeslagen
en een getapt redenaar op grote volksvergaderingen was hij allerminst. Onder
normale omstandigheden zou hij de top nooit hebben bereikt. Toen het Engelse
volk echter eenmaal zag dat het in de strijd tegen een brutale, niets ontziende vijand
zo'n bullebak als Prime Minister nodig had, werd hij geroepen om de handen van
de Koningin te kussen - de ceremonie waarmee iedere minister van ouds zijn ambt
aanvaardt.
Grainger ziet wel veranderingen op til in de stijl en het karakter van de Britse
politiek. Veranderingen, deels verband houdend met het feit dat
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Engeland is teruggedrongen van het terrein der wereldpolitiek en zich bijgevolg
meer op zijn binnenlandse problemen moet concentreren. Deels ook veroorzaakt
door de toenemende invloed van andere opiniemakers dan de staatslieden. Hij ziet
daar ook een ernstige bedreiging in voor de traditionele waarden in het staatkundig
leven. Waarden die alleen behouden kunnen blijven wanneer de Prime Minister
zichzelf kan blijven: de man tussen verleden en toekomst.

Harold Wilson: The Labour Government 1964 -1970. A personal record.
- Weidenfeld and Nicolson and Michael Joseph, London, 1971, 836 pp.,
£4,80.
IV
Grainger noemt in het laatste hoofdstuk van zijn boek de Britse Prime Minister ‘het
gewatteerde aambeeld’.
Als men nu het lange en zeer gedetailleerde verslag leest dat Harold Wilson in
zijn omvangrijke boek uitbrengt over de bijna zes jaren van zijn bewind, dat nog
maar goed een jaar geleden, in juni 1970, ten einde kwam, dan vindt men daarin
keer op keer aanwijzingen die deze karakterisering van het ambt bevestigen.
Een aambeeld is hard - het is een massief blok staal dat onbeweeglijk, onwrikbaar
op zijn voetstuk staat in het middelpunt van de smidse.
Hard en onwrikbaar staat ook de Prime Minister in het middelpunt van de Britse
politiek. Hij moet om te beginnen een stalen constitutie hebben. Wilson heeft zijn
relaas klaarblijkelijk opgebouwd aan de hand van zijn dagboeken. Ergens waar hij
zijn zoveelste trip naar Washington beschrijft, vertelt hij dat hij onderweg in het
vliegtuig de problemen die hij daar gaat behandelen nog eens met zijn adviseurs
doorneemt en verzucht dan: ‘maar verder in staat te zijn tenminste te eten, een
beetje slaap te vangen en rustig wat te werken aan de achterstand van stukken in
mijn rode tassen, daarmee kwam ik na wekenlang het dichtst bij wat een Prime
Minister zich als de hemel kan voorstellen’. Zijn hele boek getuigt in zijn volle omvang
van meer dan 800 bladzijden van niets anders dan één rusteloze en tomeloze
bezigheid, waarin honderden besprekingen, conferenties, reizen in binnenen
buitenland, parlementaire debatten één voortdurende, nimmer onderbroken
rondedans vormen rond tientallen problemen die in één wilde warreling telkens weer
in andere gedaanten opduiken en de volle aandacht van de Prime Minister eisen.
Tijd voor rustig werken of studeren, tijd voor huiselijke ontspanning is er niet of
nauwelijks bij. De weekends op Chequers, bedoeld als een buitenverblijf waar Prime
Ministers een beetje op verhaal kunnen komen, zaten al even vol en wemelden van
de gasten.
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Zonder een stalen gestel kan een Prime Minister zijn ambt eenvoudig niet aan.
Hij moet ook een stalen vastberadenheid bezitten. Persoonlijke gevoelens mogen
in zijn beleid geen rol spelen. Onzekerheden nog minder. Hij mág niet twijfelen; hij
moet regeren. Harold Wilson werd aanstonds bij het aanvaarden van zijn opdracht
tot vorming van zijn eerste kabinet in oktober 1964 reeds uiterst pijnlijk met deze
gebiedende eis geconfronteerd. De laatste Labour-premier vóór hem, Clement Atlee,
liet zich ooit ontvallen dat een Britse Prime Minister met een meerderheid kleiner
dan tien leden in het Lagerhuis weinig keus had. De verkiezingen van '64 wierpen
een Labour-meerderheid van zegge en schrijve vier zetels af. Wilson bevond zich
dus toen hij zijn kabinel had gevormd in een uiterst kwetsbare positie, waarin hij
van zijn medeleden in zijn fractie de uiterste discipline moest eisen. Zij mochten op
geen enkel appèl ontbreken. Voor zieken werden ophaaldiensten georganiseerd
en speciale verpleegsters aan de fractie verbonden. De afschuwelijke spanning die
deze situatie opriep, nam in de volgende maanden, toen de Labour-meerderheid
tot drie en later zelfs tot twee slonk, nog toe. Wat moest Wilson onder die
omstandigheden beginnen? Uitkijken naar een geschikt moment om zo spoedig
mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven en intussen maar wat pappen en nat
houden? In de eerste de beste zitting van zijn kabinet beantwoordde hij deze vraag
met een volmondig nee. Hij gaf elk van zijn ministers opdracht te doen alsof er geen
vuiltje aan de lucht was en zich te zetten aan de voorbereiding van een wetgevend
program, dat zij óók zouden hebben ontworpen als Labour een meerderheid van
honderd had gehad. Geen aarzeling, geen pogingen om bij de tegenpartij een wit
voetje te halen en medestanders te werven, geen slappe-handjes-politiek. Het Britse
volk mocht Labour dan maar een kleine meerderheid hebben gegund, het had er
recht op te weten wat het aan Labour hád. Een Troonrede vol plannen en een stroom
van wetsvoorstellen en voorbereidende memoranda naar het Lagerhuis volgden.
Wilson hield de boog aldus anderhalf jaar tot het uiterste gespannen eer hij nieuwe
verkiezingen uitschreef - en hij won.
Op een aambeeld wordt uit alle kracht geslagen. Op de Britse Prime Minister ook.
Wilsons relaas wemelt van de harde aanvallen die hij te verduren kreeg. Van de
Conservatieven in het Lagerhuis, die, zoals Wilson zelf hun in een debat over
Rhodesia voor de voeten wierp, zich meer inspanden om van zijn wettige regering
af te komen dan van de onwettige regering van Ian Smith. Aanvallen door de
Gouverneur van de Bank van Engeland, die wanhopige pogingen deed om het
Labourbeleid onmogelijk te maken zogenaamd uit bezorgdheid voor het Pond
Sterling. Aanvallen van de vakver-
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enigingen tegen zijn inkomenspolitiek, gericht op het herstel van het evenwicht in
de betalingsbalans, dat onder de voorafgaande Conservative regering onhoudbaar
was verstoord, en tegen zijn optreden tegen ettelijke grote stakingen, die de
economie van Engeland in ernstig gevaar brachten. Aanvallen van zijn collega's in
de landen van het Britse Gemenebest, vooral de Afrikaanse premiers en
Staatshoofden, die hem de weg van het geweld tegen Rhodesia wilden opdringen
en waarvan er één niet schroomde hem in het openbaar voor een racist uit te maken.
Aanvallen van President Johnson, die hem in het ongekuiste proza van Texas te
kennen gaf niet gediend te zijn van zijn bemoeienis voor de vrede in Vietnam.
Aanvallen van de pers, vinniger, hatelijker dan die waaronder een van zijn ministers,
klaarblijkelijk uit minder hard materiaal gesneden, reeds bij de aanvang van zijn
bewind moreel bezweek. Vaak genoeg voelde hij zich het aambeeld van de duivel
zelf.
Een gewatteerd aambeeld. Men kan dat in verschillende betekenissen opvatten.
Hij mag een harde kern hebben, hij voelt niet hard aan. Hij is een vriendelijk en
hoffelijk man. De Victoriaanse Prime Minister mocht in het Parlement al even vinnig
tegen zijn opponenten uitvallen als deze opponenten tegen hem, 's avonds
ontmoetten zij elkaar in dezelfde salons, aan dezelfde diners en in de weekends op
dezelfde jachtpartijen. Baldwin maakte er een punt van om zoveel mogelijk in het
Lagerhuis aanwezig te zijn en in de eet-, rook- en conversatiezalen toegankelijk te
blijven voor iedereen. Als men de foto's bekijkt die Wilsons boek illustreren, ziet
men hem vrijwel overal met een glimlach, zelfs bij de Gaulle. Grimmig kijkt hij alleen
bij de Berlijnse muur, maar daar hóórt dat voor een Westers staatsman. Gewatteerd
vriendelijk - maar intussen!
Een gewatteerd aambeeld is de Prime Minister ook in die zin, dat zijn ministers en dat zijn er zo'n kleine honderd, ruim twintig in het Kabinet en zeventig daarbuiten
- als een deklaag om hem heen zitten. Ook op hen wordt van alle kanten gebeukt,
het meest uiteraard op degenen die de sleutelposten van het beleid innemen. De
slagen die hen treffen, komen echter in feite allemaal neer op hem. Zij kunnen alleen
stand houden zolang hij stand houdt.
Hij moet dus ook alles weten waarvoor zij staan. Wilson zegt dat in zijn boek
onomwonden. Een hedendaags Prime Minister moet van alle belangrijke zaken
waar zijn regering zich mee moet bezig houden, zóveel weten, zegt hij, dat hij zonder
bijstand van de departementen in staat is elke rede die hij over deze zaken in het
Parlement moet houden, uit zijn blote hoofd te dicteren of op te schrijven. Dan pas
lukt het hem ook aan zijn bewind een eigen stijl te geven.
Wilson had als Prime Minister zonder twijfel zijn eigen stijl. Anders dan die
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van een Attlee, een Eden, een Macmillan of een Heath. Zijn boek getuigt daarvan.
Aan die stijl is politieke handigheid niet vreemd. Ook daarvan getuigt dit boek. In
zijn opzet alleen al. Het is een kroniek, kennelijk samengesteld aan de hand van
dagboeken. Het behandelt de problemen van zijn beleid in de chronologische
volgorde waarin ze op hem af kwamen. Maand voor maand. Dit betekent, dat hij
van de werkelijk grote problemen in de Engelse politiek, problemen die zich door
ettelijke jaren van zijn bewind of door zijn héle bewind heen sleepten, eigenlijk geen
samenhangend overzicht geeft. Slechts bij hoge uitzondering is één van zijn
achtendertig hoofdstukken geheel aan één zaak gewijd - het tiende bijvoorbeeld
gaat helemaal over de kwestie Rhodesia zoals deze zich in de loop van 1965 aan
hem voordeed. Maar alles wat daarvoor en daarna in en met Rhodesia gebeurde,
moet men elders uit zijn relaas opvissen.
Dit is in zo verre handig, dat men daardoor de onvolledigheid in zijn relaas ofwel
niet opmerkt ofwel slechts met grote moeite kan opsporen door de vele stukjes die
hij her en der verspreid aan dat probleem wijdt, zorgvuldig naast elkaar te leggen.
Doet men dat bijvoorbeeld met een probleem als dat van Engelands toetreding tot
de Europese Gemeenschap, dan komt men al heel gauw tot de bevinding dat hij in
al die stukjes bij elkaar niet meer zegt dan hij kwijt wil.
Zijn openhartigheid heeft haar grenzen daar waar hij door zijn opvolgers zou
kunnen worden vastgepind aan zijn uitspraken, zijn opinies van vroeger. Hij maakt
niemand wijzer dan hij zelf wenselijk acht voor de toekomst. Zijn boek is redelijk
interessante en zelfs redelijk aangename lectuur. Maar ja, hij is en blijft een Britse
Prime Minister.
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Terzijde
Uit nood en leed geheven
K. Fens
In het eerste hoofdstuk van een der weinige heel grote romans van de Nederlandse
literatuur, De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon, staat een monoloog van de
‘oude buitkarkas’. Hij vertelt gedetailleerd over de sociale toestanden van eens. Aan
het slot vraagt de ‘schone vrouw lucette’, de vrouw van een der commentatoren in
deze zo curieus gebouwde roman, hoe hij dat allemaal heeft weten te onthouden.
En de oude bultkarkas antwoordt: ‘ha dat komt omdat wij in onzen tijt over niets
anders hadden te spreeken’. Aan wie zich na lezing van het omvangrijke en
indrukwekkende monument dat Louis Paul Boon zelf voor zijn zestigste verjaardag
op 15 maart a.s. heeft opgericht, verwonderd afvraagt hoe een auteur die zich enkele
jaren geleden nog ‘uitgeblust’ noemde, de energie voor een dergelijk werk heeft
kunnen vinden, kan geantwoord worden: omdat hij over niets anders kan spreken
dan over zichzelf. En ‘zichzelf’, dat is de strijder tegen uitbuiting en
onrechtvaardigheid, maar ook de vermoeide en teleurgestelde strijder. ‘Zichzelf’ is
ook de historie van de uitgebuiten en hun voorvechters - al zullen ze zo ver uit de
geschiedenis komen als Jan de Lichte, maar zeker als ze van zo nabij komen als
zijn geboorteplaats Aalst. Zo is het monument een boek over Boon zelf geworden.
En een van zijn allergrootste. De ‘uitgebluste’ brandt nog en hevig, al heeft hij door
de opzet van zijn boek een uiterste aan discipline aan zijn wijze van schrijven
opgelegd.
Het nieuwe boek, dat zeshonderdzestig bladzijden telt, heet volledig: Pieter Daens
of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en
onrecht. Pieter Daens was de jongere broer van de priester Adolf Daens. Hij leefde
van 1842 tot 1918, was kranteschrijver van zijn vak, raakte door zijn broer in de
politiek; samen werden zij grondlegger van wat het ‘Daensisme’ is gaan heten, een
christelijke volkspartij. Pieter heeft zijn broer, die een groter en ook een heel anders
geaarde geest was, elf jaar overleefd. In 1909 publiceerde hij het leven van zijn
bewonderde broer. De titel van Boons boek kan de indruk geven dat hij een biografie
van Pieter Daens schreef. Boon heeft echter een veel stouter stuk uitgehaald: hij
schreef het boek dat Pieter Daens had kunnen schrijven: hij laat hem de
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geschiedenis van de arbeidersbeweging met name in Aalst beschrijven. Daens'
verhaal loopt tot 1914. Een ongenoemde vertelt de laatste levensjaren van Pieter,
en voor het geheel tekent Louis Paul Boon. Het boek heeft vele trekken van de
documentaire - naar Boon in het ‘woord vooraf’ verklaart, is er geen enkel woord
fantasie in te vinden - maar men kan het, gezien het door Boon gevolgde procédé:
een historische figuur in de ikvorm een geschiedenis laten vertellen die ten dele ook
zijn levensgeschiedenis is - toch moeilijk anders dan een verbeeldingswerk van een
romancier noemen. En onder ‘verbeelding’ versta ik uiteraard geen fantasie;
verbeelding is voor mij de ordening van gegevens in een literair werk tot een sluitende
eenheid waarin alle delen samenhangen. En door die ordening krijgen de gegevens
een geheel eigen zin, komen ze in een zeer bepaald perspectief te liggen, waaraan
de auteur, wanneer hij eenmaal voor een bepaalde ordening gekozen heeft bijvoorbeeld deze: laat de geschiedenis van de arbeiders van Aalst door Pieter
Daens vertellen - zich te houden heeft. Boon was hier niet minder gebonden dan
bij de compositie van zijn De Kapellekensbaan (waarvan het niet-chaotisch karakter
pas na jaren is ingezien), al is de vorm van zijn nieuwe boek minder grillig. Ook in
Pieter Daens is Boon volop romancier, schrijver van een werk met als hoofdfiguur
Pieter Daens, wiens mogelijk portret uit de roman tevoorschijn komt, opgebouwd
onder meer uit talloze documentaire fragmenten.
Het gaat er mij bij dit alles niet om, op Pieter Daens als historisch werk af te dingen
of Boon als geschiedschrijver verdacht te maken en zo de werkelijk vaak onthutsende
gegevens uit de roman te ontkrachten. Ik geloof juist, dat de vele verschrikkingen
des te sterker tot de lezer overkomen, doordat Boon niet als puur geschiedschrijver
te werk is gegaan - als hij dat, gezien zijn sterk schrijverschap, al had gekund. De
nu gekozen vorm brengt dat verleden meer nabij dan op andere wijze mogelijk zou
zijn geweest; de actualiteit van het oude verhaal wordt door de gekozen opzet nog
dringender dan bij een geschiedwerk mogelijk was. En Boon zelf is zijn lezers door
dit boek heel nabij gekomen. In het ‘woord vooraf’ schrijft hij: ‘Deze Pieter Daens
werd als centrale figuur genomen omdat hij, zowel als dagbladschrijver en man met
nimmer verflauwende liefde voor de kleine man, als mens met gevoel voor humor
en met tevens inzicht van al het betrekkelijke in deze wereld, best door mij te
benaderen en te begrijpen viel’.
Dat Daens' moeder Boon heette, is dan nog een gelukkige toevalligheid. Boon
zal hem wel begrepen hebben, maar men ontkomt niet aan de indruk dat Boon ook
veel van zichzelf in Daens begrepen heeft, met name in diens laatste levensjaren.
Boon moest, door zijn procédé gedwongen, Daens en-
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kele jaren voor zijn dood zijn relaas laten beëindigen. Bij het begin van de eerste
wereldoorlog, wanneer de negentiende eeuw eindigt en veel van wat aan materieels
is opgebouwd door oorlogsgeweld kapot gaat, ook veel van de bezitters die jarenlang
de uitbuiters zijn geweest, wanneer arm en rijk even lotsgelijken zijn, legt Daens de
pen neer, althans besluit hij zijn boek. (Men kan de veronderstelling wagen - we
hebben nu eenmaal met een roman te doen die veronderstellingen toelaat - dat hij
zijn resterende vier jaar onder meer besteed heeft aan het schrijven van dit boek!).
Boon verlaat hem in elk geval op een ogenblik dat Daens in een terzijde-positie
terecht is gekomen: hij staat nog aan het hoofd van de partij, maar zijn ideaal en
dat van zijn leden zijn niet meer identiek. Hij is een overlevende geworden. En als
zodanig meer dan wie ook geschikt voor een terugblik! Maar dat niet alleen: hij is
ook een duidelijk teleurgestelde, wiens grootste tragiek bestaat in de ontdekking
nergens meer bij te horen en gekweld te worden door de vraag of al zijn werk niet
vergeefs is geweest. Of hij zich niet beter buiten alle politiek had kunnen houden.
Daens is aan het einde van zijn leven de man die, doordat hij altijd in een
tussenpositie heeft verkeerd, nooit een radicale keuze heeft kunnen maken, zich
nooit bij de socialisten heeft kunnen aansluiten en zich geheel van de behoudende
katholieken heeft afgekeerd, tenslotte nergens meer bij hoort: zijn Daensisme bestaat
niet meer, zoals Boons socialisme er niet meer is. Unieke kans voor Boon om Daens
in zijn geschiedenis het verleden Daensisme èn het verleden socialisme te laten
beschrijven. Daens werd als verteller in dit boek ook de chronikeur van Boons
verleden. Pieter Daens is tenslotte een boek geworden geschreven door Louis Paul
Daens.
In zijn ‘woord vooraf’ noemt Boon zijn boek de vrucht en de last van vijf jaar lang
doorploegen van dag- en weekbladen. Een bibliografie sluit deze roman af. Drie
maal heeft hij het boek herschreven. Pieter Daens zijn levenswerk te noemen, lijkt
niet overdreven. Alleen bij gehechtheid aan en herkenning in het verleden lijken
dergelijke inspanningen te begrijpen. In het boek heeft hij iets gedaan dat bij mijn
weten uniek is: hij schrijft niet de geschiedenis van het Vlaamse of Belgische
socialisme, of de arbeidersbeweging, maar verhaalt de geschiedenis van die
beweging in een provincieplaats: Aalst. Dat heeft een zeer gedetailleerde weergave
van vaak kleine feiten als gevolg, eveneens het optreden van talrijke kleine figuren,
evenals het voortdurend vermelden van feiten die het niveau van een dorpsruzie
niet te boven gaan. Maar wat is het gelukkige resultaat? De concentratie op de ene
plek voorkomt het trekken van grote lijnen en het op de voorgrond plaatsen van
alleen grote figuren. De geschiedenis van de zelfbevrijding van de arbeiders wordt
maximaal dicht benaderd: de mensen om wie het ging en waar het bij die mensen
om ging en hoe het er bij hen dagelijks toeging.
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worden zicht- en grijpbaar. En dat niet alleen: de uitputtende beschrijving van het
leven in de ene cel, een leven van strijd, van krachtmeting, afbraak en opbouw,
geeft te vermoeden gelijke strijd in talrijke andere cellen. En die beschrijving geeft
de moeiten te verstaan nodig om een lichaam op te bouwen. De kleine man om wie
het ging, krijgt de aandacht die hij verdient en die hij in de beschrijving van een grote
beweging nooit zal kunnen krijgen. Pieter Daens lijkt vaak een aaneenrijging van
pietluttigheden, lijkt samengesteld uit de onbelangrijkste documenten en vermoeit
in zijn vele citaten uit allerlei heel kleine bladen wellicht. Maar de ordening is zo, dat
voor de goede lezer in de beschrijving van wat zich in de cel afspeelt, het ‘grote’
leven gestalte krijgt. En alle dorpsschandalen en pastoorschantages, vernielingen
van met name genoemde mensen en gezinnen, geven in kleinbeeld haarscherp
weer wat zich in het groot heeft afgespeeld. Wat Boon beschrijft wordt door hoe hij
het beschrijft, beeld van de grote onderdrukking, de grote chantage, de grote idealen,
de grote mislukkingen, die het geschiedenisboek halen, maar daarin ook de
menselijke dimensie, die bij Boons opzet alle kansen krijgt, moeten missen. Zo heeft
Boon in zijn geschiedenis van de arbeidersbeweging van Aalst een groot stuk sociale
geschiedenis van België geschreven; in deze door een romancier geschapen kiemcel
kan de scherpe kijker het hele historische organisme aanwezig zien. Uit nood en
leed geheven van een aantal merendeels vergeten kleine mensen, is een stuk
algemene geschiedenis geschreven.

Pieter Daens beschrijft de geschiedenis van de socialistische beweging in Aalst van
het eerste begin tot 1919, toen, door instelling van het algemeen kiesrecht, de
socialistische doorbraak in de landelijke en plaatselijke politiek plaats had. Het
socialisme steekt op na de opkomst van de industrialisatie met haar gevolgen van
nu onvoorstelbare sociale toestanden. Van de verschrikkingen van vrouwen- en
kinderarbeid, van de ongelooflijke armoede geeft Boon uitvoerig gedocumenteerd
verslag. Pieter Daens is katholiek, en aanvankelijk ontgaat hem de sociale ellende
volkomen: hij schrijft tegen een niet geziene maar wel aanwezige zwarte achtergrond
zijn zorgeloze stukjes. Er zijn twee oorzaken voor zijn veranderende levenshouding:
zijn broer, die hem, in sociaal bewustzijn zoals in alles voorgaat, en zijn gave met
‘buitenkerkelijke’ ogen te kunnen kijken: hij ziet menselijke ellende en
onrechtvaardigheid als menselijke ellende en onrechtvaardigheid en niet als passend
in een systeem. Zijn ‘bekering’ is een geleidelijke; steeds meer wordt zijn hart wijder
dan de kerkdeuren toen waren; zijn afkeer en angst voor het socialisme blijven
aanvankelijk. Het Daensisme was een poging tot een katholieke partij die niet, als
wat de officiële kerk was, het onrecht duldde en zelfs bevorderde door een angst
die de officiële katholieke kerk nooit
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verlaten heeft: die voor een als een abstractum behandelde geloofsschat, die veilig
gesteld moet blijven. Angst die altijd de zijde der behoudenden doet kiezen, want
stabiliteit in sociaal en politiek opzicht garandeert de veiligheid van die schat. Het
geloof is ondergebracht in de brandkast van de bestaande orde; wie die orde tracht
te verstoren, wordt als schender van het geloof beschouwd. En de hele geestelijkheid
van toen stond vóór de brandkast.
Pieter Daens handelde uit christelijke overtuiging en zijn tragiek en die van zijn
broer was dat die overtuiging bij het officiële Vlaamse katholiekendom ontbrak. Door
te kiezen voor de uitgebuiten, kwam hij in conflict met dat katholiekendom, dat al
zijn - grote - machtsmiddelen gebruikte om hem en zijn broer kapot te krijgen.
Socialist zal hij nooit worden, wel zal hij met de socialisten gaan samenwerken. Hij
blijft altijd tussen socialisten en de behoudende officiële katholieken in. En dat brengt
hem nog in hoge ouderdom de verdachtmakingen en verwijten die het lot zijn van
de man in een tussenpositie - en hij krijgt het kwaad te horen van beide kanten.
Wanneer tenslotte nog onder hem uit zijn partij naar een geheel andere gedaante
groeit - de toenadering tot de officiële katholieken heeft plaats (die zijn inmiddels
ook geëvolueerd) en het sociaal bewustzijn maakt plaats voor Vlaams bewustzijn
- is hij nog tijdens zijn leven een historische figuur geworden, in feite het ergste dat
een mens kan overkomen, want onder zijn ogen wordt zijn geschiedenis geschreven
door mensen die zijn generatiegenoten niet zijn en die vaak in hun beoordeling van
het verleden andere dan historische normen en dus de verkeerde hanteren. Dat
Daens zijn vitaliteit toch heeft weten te behouden, is mede te danken aan zijn
karakter, dat minder gecompliceerd was dan dat van zijn broer.
Boons opzet - de geschiedenis van de arbeidersbeweging schrijven en dat zo veel
mogelijk gedocumenteerd - brengt mee dat van het persoonlijk leven van Daens
weinig zichtbaar wordt; dat is er, voor zover er documenten voor zijn. Daardoor krijgt
het boek, dat toch een roman is met een bepaalde hoofdfiguur, nog al eens een
gebrek aan persoonlijke diepgang: de man verdwijnt achter de geschiedenis die
voor een groot deel ook de zijne is. Te meer treffend zijn daardoor het hoofdstuk
over de dood van zijn priester-broer (Boon zal hier wel geput hebben uit de biografie
die Pieter van Adolf schreef) en de hoofdstukken over de laatste jaren, wanneer het
verhaal op Pieter persoonlijk moet terugvallen: hij is immers een eenling geworden
en de bewegingen voltrekken zich buiten hem om en ten dele ook buiten zijn
gezichtsveld. In deze twee gevallen wordt Pieter Daens ook nog eens de
aangrijpende roman over een idealistische mens in zijn jaren van teleurstelling met
steeds groter wordende stilte om hem heen.
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Met twee uitspraken wil ik deze bespreking, die maar enkele kanten van het boek
kan laten zien, besluiten. Op bladzijde 319 wordt een uitspraak van Adolf Daens
geciteerd: ‘Als de geestelijkheid in Vlaanderen blijft volharden in haar dwalingen,
zal het ganse Vlaamse land anti-klerikaal en zelfs ongodsdienstig worden’. Het is
een wonder dat dat niet gebeurd is. Meer kan men er niet over zeggen. Vervolgens:
de Noordnederlandse dichter J. Bernlef heeft over Boons boek opgemerkt: na lezing
ervan begreep ik meer over het huidige Vlaanderen. En dat is een conclusie waarbij
ik mij graag wil aansluiten. En dat begrip betreft dan ook de positie van de schrijver
Louis Paul Boon, die nog niet zo lang geleden heel veel verguisd is en een grote
prijs in eigen land nog altijd niet gekregen heeft. De geschiedenis van Pieter Daens
is nog altijd niet ten einde. Ook buiten Vlaanderen niet.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Nixons diplomatie
In het kader van de voorbereiding van zijn super-top-gesprekken in Peking en
Moskou in het begin van 1972 voerde president Nixon in de laatste maand van 1971
achtereenvolgens tweedaagse besprekingen met de Franse president, Pompidou,
de Britse prime-minister, Heath, en de Duitse bondskanselier, Brandt, terwijl hem
in januari dan nog een moeilijk onderhoud wacht met Sato, de Japanse premier.
Nixon tracht met deze gesprekken talrijke bedoelingen tegelijk te verwezenlijken.
Allereerst hoopt hij er mee te werken op de verbeelding van de Amerikaanse kiezers
en bij hen de indruk te wekken van een uiterst actief aan de vrede werkend president,
aan wie zij best een nieuwe ambtsperiode kunnen toevertrouwen wanneer zij in
november a.s. naar de stembus gaan. Verder hoopt hij de bondgenoten ervan te
overtuigen, dat hij absoluut niet van plan is buiten hen om beslissingen te treffen bij
de onderhandelingen met Mao en Brezjnev, laat staan dus ten koste van hen. Ook
hoopt hij te kunnen profiteren van gegevens die b.v. Frankrijk en Engeland kunnen
verstrekken over de eigen betrekkingen met Peking en tenslotte meent hij zo op
een discrete manier er Peking en Moskou op te kunnen wijzen, dat de Westelijke
wereld in onverbrekelijke eensgezindheid samenwerkt.
Wij moeten zeggen, dat Nixons strategie goed voorbereid was. In zijn ontmoeting
met Pompidou op de Azoren - tegelijkertijd een gelegenheid om de Portugese
president, Caetano, te spreken; van belang i.v.m. de Amerikaanse steunpunten kwam hij met de noodzakelijke en toch nog opzienbarende verklaring dat de
Verenigde Staten zouden overgaan tot een devaluatie van de dollar. Daarmee was
de mogelijkheid geschapen voor de reeds enkele malen zonder succes
bijeengekomen Club van Tien (de voornaamste industrielanden) om nu eindelijk
een oplossing te vinden voor de monetaire crisis, hetgeen inderdaad het geval bleek
te zijn via de reeds genoemde devaluatie van de dollar en een opwaardering van
de andere munteenheden.
Kreeg ex-bankier Pompidou de primeur van de devaluatie, voor Heath was op
de tot het Verenigd Koninkrijk behorende Bermuda-eilanden de mededeling
weggelegd, dat - nu de monetaire kwestie was geregeld - de beschermende
maatregelen van 15 augustus zouden worden opgeheven, waardoor de
samenwerking tussen de Verenigde Staten en West-Europa aanzienlijk zou worden
verbeterd. Juist tussen de Verenigde Staten en Engeland had deze sterk geleden
door het feit dat Nixon Londen niet vooraf had geraadpleegd noch over zijn
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economische maatregelen noch over zijn voorgenomen bezoek aan China, iets
waarop Engeland als oude bondgenoot toch meende recht te hebben.
Voor Brandt, die einde december naar de Verenigde Staten reisde, geen
spectaculaire mededelingen; wel de reeds herhaalde malen gegeven verzekering,
dat de Verenigde Staten er niet aan dachten eenzijdig hun troepensterkte in
West-Europa te verminderen en dat de Verenigde Staten met de NATO-bondgenoten
zullen overleggen over eventuele wederzijdse troepenvermindering om zo tot een
gemeenschappelijk standpunt te komen.
Bij de andere punten die ter sprake kwamen, noteren wij, dat Nixon en Brandt
het er over eens waren, dat alle NATO-leden een evenredig aandeel moeten dragen
van de lasten die de verdediging van de veiligheid meebrengt; dat Nixon en Heath
uitspraken, dat Engelands toetreding tot de EEG een versterking betekende van
het Atlantisch bondgenootschap - en dát terwijl de Verenigde Staten bang zijn voor
het machtige economische en politieke blok van de Tien! - en dat alle vier de
gesprekspartners er van overtuigd waren, dat een Europese veiligheidsconferentie
gewenst was.
Nixons gesprek met Sato had begin januari plaats; veel is er niet over bekend
gemaakt. Wel zal Okinawa in 1972 aan Japan worden teruggegeven, waarna de
Verenigde Staten met zekere beperkingen de basis toch nog mogen gebruiken.
Over het besprokene in verband met de verhouding tussen Washington en Peking
werd weinig meegedeeld; te begrijpen, daar juist China doodsbenauwd is voor de
groeiende Japanse macht en Nixon zijn a.s. gesprekspartners niet wijzer zal willen
maken dan hij al is.

Duitsland
Toen in september 1971 het viermogendheden-akkoord over Berlijn tot stand kwam
restte nog de verdere technische uitwerking van deze overeenkomst in
onderhandelingen tussen de DDR en Bonn en de DDR en West-Berlijn. Deze
parallelle besprekingen - gevolg van het feit dat de B(undes) R(epublik) D(eutschland)
slechts een speciale binding heeft met West-Berlijn en het laatste geen constitutioneel
deel van de BRD vormt - konden gewoon niet vlot verlopen daar de DDR zich toch
eigenlijk wel in de steek gelaten voelde door de Sovjet-Unie na de gesloten
overeenkomst tussen de grote vier. Vanaf september was er dan ook herhaalde
malen sprake van een impasse speciaal in de besprekingen tussen de DDR en
West-Berlijn en even herhaalde malen was er sprake van een officieuze, maar
duidelijke wenk van Moskou om de gesprekken weer op gang te brengen. Ook nadat
Bonn en de DDR eindelijk op 4 december tot overeenstemming waren gekomen
hokte het gesprek tussen de DDR en West-Berlijn opnieuw, omdat volgens
eerstgenoemde de West-Berlijnse Senaat plotseling met nieuwe en onaanvaardbare
eisen was gekomen; na een initiatief van de West-Berlijnse Burgemeester, Schütz,
zag men in de DDR in - althans verklaarde men in te zien - dat er sprake was van
een misverstand en toonde men zich bereid het reeds tot stand gekomen akkoord
te paraferen. Op 11 december werden vervolgens in afzonderlijke bijeenkomsten
de handtekeningen gezet.
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Nog is de zaak niet rond; de ondertekening van het slotprotocol door de vier grote
mogendheden moet nog volgen en wanneer dit zal gebeuren hangt af van
verschillende omstandigheden. Allereerst van de haast, die men wil maken met het
begin van de voorbereidingen voor een Europese veiligheidsconferentie en verder
van een hangend meningsverschil over een prioriteitskwestie.
Wat het laatste betreft: de ratificatie van de in 1970 tot stand gekomen verdragen
tussen de BRD en resp. Moskou en Warschau werden door Bonn indertijd afhankelijk
gesteld van het resultaat van de onderhandelingen over Berlijn en ook de
bondgenoten van Bonn verklaarden deze tot toetssteen om er de goede wil van de
Sovjet-Unie aan af te meten. Intussen heeft deze laatste verklaard dat eerst het
Duits-Russisch verdrag moet worden geratificeerd voordat zij het Berlijnse
slotprotocol wil ondertekenen. In elk geval zullen nu alle verdragen spoedig in de
Bondsdag moeten worden behandeld en daar zal de CDU nog wel voor enig
vuurwerk willen zorgen, ook al staat zij niet meer zo totaal afwijzend tegenover de
Ostpolitik van Brandt als een jaar geleden. Zou het een vondst zijn om daarna alle
vijf de verdragen exact tegelijkertijd te laten ratificeren? Als men het dan ook nog
op een en dezelfde bijeenkomst doet is er een vreemd gezelschap bijeen.

Zuid-Oost Azië
De steeds grotere moeilijkheden op het Indische subcontinent hebben zoals te
verwachten was tenslotte geleid tot een veertiendaagse oorlog tussen Pakistan en
India, die eindigde in een Pakistaanse nederlaag, het uiteenvallen van de vroegere
tweedelige staat Pakistan en het ontstaan van de Volksrepubliek Bangladesh. De
nieuwe staat werd nog tijdens de gevechten erkend door New Delhi, maar tot nu
toe door geen andere mogendheid van betekenis. Men verwacht, dat Moskou
binnenkort zal volgen alsmede andere Oost-Europese landen; ook Londen zou
erkenning overwegen.
Mevrouw Indira Gandhi wist zich de beperking op te leggen haar snelle overwinning
in Oost-Pakistan niet te gebruiken om vervolgens te proberen West-Pakistan aan
te vallen; de gevechten aan die zijde bleven beperkt en na de bevrijding van
Bangladesh kondigde New Delhi een eenzijdige wapenstilstand aan het Westelijk
front af, daarmee voorkomend dat het conflict zich verder zou uitbreiden en de grote
mogendheden alsnog gedwongen zouden worden er zich mee te gaan bemoeien.
Afgezien van het schandaal, dat hier twee doodarme landen zich de weelde
veroorloofden van een peperdure oorlog en dat de wereld geen vinger uitstak om
te verhinderen dat de situatie in Voor-Indië zo verslechterde dat een oorlog haast
onvermijdelijk leek, zijn er nog enkele andere complicaties die terugkeer van de rust
vooralsnog verhinderen.
India is er nu wel in geslaagd om het machtsevenwicht op het subcontinent in het
voordeel van New Delhi te wijzigen, maar dit is gebeurd dank zij de politieke steun
van Rusland en dit zag hier een prachtgelegenheid om aan de wereld duidelijk te
maken, dat Peking-China, dat zich geheel aan de zijde van Pakistan
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had geschaard, zijn beloften aan Islamabad niet kon of wilde nakomen waar-door
het een aanmerkelijk prestige-verlies leed. Het is niet aannemelijk, dat Peking geen
pogingen zal doen om hiervan tenminste iets terug te winnen.
De kans hierop bestaat doordat in het vroegere Oost-Pakistan naast de meer
gematigde Awami-liga van Moedjiboer Rahman de laatste maanden reeds een
radicale Maoïstische groep was ontstaan. Wanneer deze sterker zou worden en na
verloop van tijd de leiding in handen zou krijgen, zou dit minder aangenaam zijn
geweest voor New Delhi en volgens sommigen zou de angst hiervoor bij mevrouw
Gandhi een rol hebben gespeeld om nu op te treden en een Awamigeleid Bangladesh
te vestigen. Maar ook nu nog bestaat deze groep en wat let Peking om binnen de
nieuwe staat haar politieke vrienden te blijven steunen? Bovendien kan Peking in
het aangrenzende straatarme Indiase West-Bengalen de nationale Bengaalse
sentimenten aanwakkeren om via een afscheidingsbeweging te komen tot de vorming
van één groot-Bengaalse staat; dit zou aantrekkingskracht hebben op andere
nationale stromingen in India. Geen prettig vooruitzicht.
Niet alleen Peking verloor hier terrein, ook Washington. Dit zag zich in Pakistan
reeds verdrongen door Peking en had door zijn gebrek aan krachtig optreden tegen
het ondemocratisch optreden van Yahya Khan India in Russische armen gedreven.
Het stimuleerde geen pogingen om India te helpen de onmetelijke last van 10 miljoen
vluchtelingen te dragen en bleef praten over een politieke oplossing, die het niet
kon tot stand brengen met als gevolg, dat de Amerikaanse invloed in India geheel
verdween. Mogelijk is de houding van Washington mede bepaald door het streven
naar een betere verstandhouding met Peking en door het aanstaande bezoek van
Nixon aan Mao - bij de voorbereiding waarvan Pakistan waardevolle hulp heeft
geboden - maar dan hebben de Verenigde Staten toch wel een erg hoge prijs moeten
betalen om een wissel te kunnen trekken op de toekomst, die bovendien misschien
niet eens gehonoreerd wordt.

Verenigde Naties
Verliezer is ook de UNO; nadat deze organisatie weinig had gedaan om de nood
van de vluchtelingen te verzachten, kwam op verzoek van de Verenigde Staten op
4 december de Veiligheidsraad bijeen met als enige resultaat dat tot tweemaal toe
een ontwerpresolutie waarin een staakt het vuren en de terugtrekking van de troepen
werd geëist door een Russisch veto werd getroffen. Noch de Verenigde Staten noch
de UNO konden het opbrengen om tot de kern van de zaak door te dringen en het
Pakistans optreden in Oost-Pakistan te veroordelen. Toen de Sovjet-Unie Pakistan
wilde opdragen een oplossing te zoeken die tot een bestand zou leiden, werd deze
resolutie door het eerste Peking-Chinese veto getroffen.
Als redmiddel werd de kwestie toen verwezen naar de Algemene Vergadering,
die echter niet zoals de Veiligheidsraad een bevel kan geven; zeer spoedig nam zij
met overweldigende meerderheid een resolutie aan met het verzoek de strijd
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te beëindigen maar New Delhi wenste het pas op te volgen op een voor haar geschikt
tijdstip n.l. na de gestelde doelen te hebben bereikt. De Verenigde Naties gaven
zich hier een brevet van onvermogen en dit is een uiterst kwalijke zaak; het doet zo
sterk denken aan het faillissement van de Volkenbond.
Dit lijkt ons speciaal onaangenaam voor de pas gekozen opvolger van Oe Thant
als secretaris-generaal. Nadat laatstgenoemde besloten had geen nieuwe
ambtstermijn meer te aanvaarden en ook een laatste Russische poging om de niet
altijd even krachtige Oe Thant op zijn besluit te doen terugkomen was mislukt,
begonnen in de Veiligheidsraad de besprekingen over de opvolging, waarbij men
bang was, dat Rusland en China door middel van hun veto elkaars kandidaten
zouden onmogelijk maken.
De door de Verenigde Staten geprefereerde Fin, Jakobson, vond geen genade
bij Rusland, dat weet hoe moeilijk hanteerbaar Finnen kunnen zijn. Ook de Argentijn
Ortiz de Rozas werd door Rusland weggestemd, omdat hij wel eens te krachtig zou
kunnen optreden. China zag liever een Aziaat of een Afrikaan, maar stapte, toen
dit onmogelijk bleek, over de bestaande bezwaren heen en onthield zich van
stemming, waardoor de Oostenrijker Kurt Waldheim de vereiste negen stemmen
ruimschoots haalde zonder dat een der vijf groten tegenstemde. De Verenigde
Staten hopen met hem betere relaties te kunnen onderhouden dan met zijn
voorganger en de Sovjet-Unie ziet in hem eerder een bekwaam diplomaat dan dat
zij van hem een krachtig en gedurfd beleid verwacht. Een compromis-figuur, die
wel zal moeten beginnen met het zoeken naar een oplossing voor de financiële
crisis waarin de Verenigde Naties verkeren.
13-1-'72
J. Oomes

België
Op het ogenblik dat wij dit overzicht moeten afsluiten, is er nog geen nieuwe regering.
Na de verkiezingen van 7 november wenste men kennelijk een afkoelingsperiode.
Een eerste informatie-opdracht (Eyskens) werd gerekt tot na de passionele
verkiezingen voor de Brusselse agglomeratie- en federatieraden, 21 november.
Eyskens' formatie-opdracht, die daarop volgde, mislukte een maand later. Leburton,
de mede-voorzitter van de tweede regeringskandidaat, de B.S.P., werd als
tussentijdse informateur benoemd, hetgeen op 5 januari uitliep op een nieuwe
formatie-opdracht voor Eyskens. Deze beloofde nu tegen 18 januari klaar te zijn
met een nieuwe regering. Wat is er dan gebeurd, dat Eyskens een eerste keer forfait
moest geven, terwijl nauwelijks tien dagen later alles voor elkaar schijnt te komen?

De oorzaken van het mislukken
Drie oorzaken schijnen er te zijn waarom de eerste poging mislukte: de alge-
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mene sfeer, de samenstelling van de groep mensen die aan de discussie deelnamen,
het gebrek aan inhoud van de bereikte akkoorden. De verkiezingen brachten niet
het verhoopte succes voor de regeringspartijen maar een bittere teleurstelling, die
nog verergerd werd door de antiregeringsgekleurde overwinning van het Franstalige
Brusselse front. Voor de Belgische Socialistische Partij (BSP) en de Christelijke
Volkspartij (CVP) met haar Waalse tegenhanger (de PSC), die zich als de enige
mogelijke opvolgers beschouwden, geen sfeer om met enthousiasme aan een
nieuwe regeringsperiode te beginnen. Sommigen gewaagden al van een
oppositiekuur. Het diepe wantrouwen tussen CVP en BSP, dat sinds tientallen jaren
wrokkig wordt onderhouden, maakte het klimaat nog nihilistischer en negatiever.
Pas na de eindejaarsfeesten klaarde het wat op. De onderhandelingen werden bijna
uitsluitend gevoerd door mensen van de traditionele partijleidingen: mensen die
elkaar al jaren door en door kennen, die elkaar misschien wel echt beu zijn en
helemaal niet meer creatief tegen de situatie aankijken. De enkele nieuwe
gesprekspartners hadden slechts weinig inbreng. Manu Ruys in De Standaard
(23.12) kon dan ook schrijven over ‘het groepje onzekere, afgematte, soms gewoon
versleten oudere mannen’ dat aan de touwtjes trok. Het feit dat aldus alle partijveten
op de achtergrond meespeelden, bevorderde in ieder geval de procedure niet. Maar
wellicht ligt ook hier de verklaring voor het feit dat de ruziestokende Leburton een
tijdje buiten spel werd gezet door een neutraliserende informatie-opdracht, waardoor
CVP en PSC de tijd kregen hun interne misverstanden op te helderen.
Een derde factor van Eyskens' eerste mislukking kan gezien worden in de magere
inhoud van het bereikte akkoord. Een regeringsakkoord hoeft misschien niet tot in
de laatste details uitgewerkt worden. Dat kan de latere handelingsvrijheid beperken.
Het moet echter wel zo duidelijk zijn dat het de partner belet later op zijn woorden
terug te komen. En in ieder geval moet het de opties en de prioriteiten die een
regering wil realiseren, duidelijk vastleggen. Welnu, de vervroegde verkiezingen
werden verantwoord door de behoefte aan een sterke regering om zich teweer te
stellen tegen de te verwachten economische, financiële en sociale moeilijkheden,
en om de decentralisatie van de staat verder uit te werken. In het document dat ter
bespreking voorlag en dat sinds eind december circuleerde, was echter nog bijna
uitsluitend sprake van een politiek van economische relance: expansiekredieten,
investeringshulp, sociale woningbouw, bevordering van de koopkracht en niet nader
gespecificeerde prijsbeheersing, bevordering van de export naar ontwikkelingslanden,
die allemaal als middelen gezien worden voor de wederopleving van de economie.
Over de verdere regionalisering (het fameuze artikel 107 quater) werd nog niet
gesproken. Wel was er de socialistische eis van staatscontrole in de financiële en
industriële sector, maar dan typisch ondemocratisch gesteld in een verouderde
statistische ambtenarenoptiek. De reactie van de CVP/PSC, die moord en brand
schreeuwen over de socialistische invasie in deze selecte sector, beaamt deze visie
door staatsinmenging nog steeds gelijk te stellen met socialistische benoemingen
en niet met een democratische besluitvorming of controlerecht.
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Officieel, ten behoeve van de openbare opinie, pakte men uit met twee knelpunten:
de bevoegdheid van de cultuurraden en de onenigheid rond het herzien van het
schoolpact.

De knelpunten
Het gesprek zou vastgeraakt zijn toen er ruzie ontstond over de
begrotingsbevoegdheid inzake nationale opvoeding: de BSP wilde die aan het
nationale parlement voorbehouden, de CVP meende dat ze behoorde tot de
grondwettelijke bevoegdheid van de twee cultuurraden. BSP-medevoorzitter Jos
Van Eynde verweet CVP-voorzitter Van de Kerckhove dat hij zichzelf in zijn nieuwe
functie van voorzitter van de Vlaamse cultuurraad ‘wilde opblazen’ (Volksgazet, 24
december); de CVP verweet de unitaire BSP dat ze de pas verworven
cultuurautonomie al wilde uithollen. Het hele geschil schijnt zijn oorsprong te vinden
in een onduidelijke formulering van de grondwet. De tekst van het regeringsakkoord
van 1968, waarop de latere verwerking in de herziene Grondwet werd gebaseerd,
zegt duidelijk dat de begroting van Nationale Opvoeding onder de bevoegdheid van
de regionale organen valt, maar dat deze inzake wetgeving alleen bevoegd zijn in
materies die niet door het schoolpact worden geregeld. De ruzie is bovendien een
schoolvoorbeeld van een overtrokken probleem. Niet alleen berust ze op een
misverstand, maar bovendien is het sop de kool niet waard. Als de cultuurraad de
begroting van onderwijs (een 67 miljard) mag goedkeuren, dan zijn deze kredieten
al op voorhand vastgelegd voor wedden en betoelaging van scholen en daaraan
kan regionaal niets meer veranderd worden. Het gaat dus alleen om de vijfeneenhalf
miljard van de eigenlijke cultuurbegroting. Symbolisch (als inzet voor de toekomst?)
is dat misschien dan toch al iets.
Het tweede knelpunt was het schoolpact. Herinneren we er even aan dat het werd
afgesloten op 30 november 1958 tussen de CVP, de BSP en de PVV, na een heftige
politieke strijd over de relatie tussen de Staat en het vrij katholiek onderwijs. Bij wijze
van spreken werd het opgenomen in de wet van 29 maart 1959. Het werd afgesloten
voor een periode van twaalf jaar. Indien na die periode de toestand grondig gewijzigd
zou zijn, bepaalt het pact dat ‘dezelfde procedure zal worden gevolgd om de nieuwe
problemen te onderzoeken’. Voor Nederlandse lezers weze nog even gezegd dat
er in België vier schoolnetten bestaan: het Rijk, de provincies, de gemeenten en
het ‘vrij’ katholiek onderwijs. Het provinciaal en gemeentelijk onderwijs wordt nu
eens geacht neutraal te zijn zoals het Rijksonderwijs, dan weer katholiek zoals het
vrij onderwijs, naargelang de kleur van de provincie- en gemeentebesturen.
Het compromis van het schoolpact bestaat er voor een groot deel in dat het Rijk
drie reeksen van toelagen geeft: weddetoelagen, werkingstoelagen en
uitrustingstoelagen. De weddetoelagen zijn overal gelijk, behalve voor het religieus
onderwijzend personeel. De werkingstoelagen voor provinciaal, gemeentelijk en vrij
onderwijs zijn volledig gelijk en worden berekend per leerling. In 1958 werden deze
toelagen per leerling geraamd op 75% van de overeenkom-
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stige kosten van het Rijksonderwijs. Voor de uitrustingen komt de Staat voor
maximum 60% tussenbeide. Inzake scholenbouw worden provinciale en
gemeentelijke scholen voor 60% gesubsidieerd. Maar voor het vrij onderwijs ‘zalde
Staat geen enkele toelage verlenen voor de scholenbouw’. Nu blijkt er inderdaad
een verlangen te bestaan om het schoolpact te herzien. Het zogenaamde ‘ministerie
van het katholiek onderwijs’, gevestigd in de Guimardstraat te Brussel, richtte een
commissie op onder leiding van de gepensioneerde vakbondsvoorzitter Gust Cool.
De voorstellen van de commissie Cool laten aan duidelijkheid niets te wensen over.
De discriminaties tegenover het Rijksonderwijs moeten worden weggewerkt. Naast
de verhoging van de werkingskredieten treden vooral twee punten op de voorgrond:
het katholiek onderwijs wil zijn nieuwe scholen door het Rijk laten betalen, en wil
ook zijn schuldenlast van 6 miljard, die werd opgehoopt door de scholenbouw der
jongste jaren, door het Rijk doen overnemen. De geest van dit voorstel is dat het
katholiek onderwijs als apart net wil blijven bestaan, gelijkberechtigd met het
Rijksonderwijs. De voorgestelde formule illustreert dit zeer duidelijk: er moet een
afzonderlijk fonds komen voor de bouw van katholieke scholen. Het wordt gevoed
door leningen op lange termijn, met staatswaarborg en intrestsubsidies. De
terugbetaling gebeurt langs werkingskredieten die de Staat aan het katholiek
onderwijs dient uit te betalen.
Tijdens Eyskens' eerste formatieronde deed het gerucht de ronde dat er een akkoord
zou zijn tussen CVP en BSP voor een dergelijk bouwfonds voor de nieuw op te
richten scholen, maar niet voor de schuldenlast. Indien dit zo is, dan betekent dit
dat CVP en BSP elkaar toelaten de twee scholenzuilen verder uit te bouwen. Van
planning van het geheel was geen sprake. De filosofie van het schoolpakt is immers
dat er vrije keuze moet zijn tussen de schoolnetten. De uiterste consequentie van
die stelling is dat er voor elk kind minstens twee scholen moeten zijn, waartussen
de ouders dan kunnen kiezen.
Merkwaardig was het dat Leburton tijdens zijn informatieopdracht een andere
idee lanceerde: die van een regie voor de scholenbouw. Dit is moeilijk anders te
verstaan dan dat er één officieel organisme zou zijn, dat het geheel van de
scholenbouw zou financieren, zowel van het vrij als van het officieel onderwijs. Het
belangrijke in dit voorstel is, dat zulk een regie noodzakelijkerwijze één planning
voor het geheel veronderstelt, terwijl tot nog toe elk net zijn eigen planning en uitbouw
autonoom wilde realiseren. Maar Leburtons ‘begin van akkoord’ over deze formule
leek ons van meet af aan weinig geloofwaardig. Het was dan ook niet verwonderlijk
dat direct na Leburtons verklaring Cool een reeks interviews liet plaatsen waarin de
oude stelling van de verschillende autonome bouwfondsen weer op de voorgrond
werd gebracht. In de tweede formatieronde is de discussie klaarblijkelijk nog maar
pas begonnen.
Bij de huidige stand van zaken menen we te mogen stellen dat de scholenbouw
wordt gezien als een infrastructuur, een onderbouw van de machtszuilen. Worden
vrij onderwijs en scholennet niet verward? Wij menen dat het onderwijs in het
katholieke en het officiële net eigenlijk niet zo heel veel verschilt. In die zin
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kan men zeggen dat de ouders eigenlijk geen keuze hebben inzake onderwijs. Ze
kunnen kiezen tussen schoolgebouwen met ongeveer hetzelfde onderwijs. Maar in
geen van beide netten is het onderwijs echt ‘vrij’. De voorstanders van de
‘gemeenschapsschool’ willen die situatie veranderen. Waarom zou er niet één
scholennet kunnen zijn, waarin verschillende vormen van onderwijs gestalte krijgen?
Pas dan zouden de ouders kunnen kiezen tussen onderwijsvormen die inzake
inhoud en vooral pedagogische uitwerking werkelijk verschillen.
Begin januari zag het er niet naar uit dat de onderhandelingen in die richting
evolueren. Wel schijnt nu iedereen te aanvaarden dat de verschillende netten
plaatselijk voor een gedeelte over dezelfde schoolgebouwen zouden beschikken
(gezamenlijke gymnastiekzaal b.v.). Het is als een heel klein stapje in de goede
richting. Een werkelijk belangrijke stap vooruit zou het zijn, als de nieuwe
regeringsverklaring zou voorzien in één globale planning voor het hele onderwijs
ter vervanging van de huidige verschillende autonome plannningen.

Varia
Niet alleen wat in Brussel gebeurt maakt de Belgische politiek uit. Er is nog wel een
en ander gebeurd in het land. De doktersgroep van het syndicaat Henrard/Wijnen
heeft zich eenzijdig met een flinke schep uit de pot bediend. De patiënten krijgen
van een deel van de dokters - die de oproep niet massaal hebben opgevolgd verhoogde rekeningen aangeboden die het ziekenfonds niet terugbetaalt zolang
men niet tot een nationaal akkoord komt. Het Algemeen Syndicaat liet weten dat
het met de eenzijdige prijsverhoging niet meedoet, alleen de afgesproken indexering
van de honoraria wordt toegepast.
Ander merkwaardig nieuws is een studie over de belastingfraude die voor België
50 miljard zou bedragen en die de nieuwe regering hardnekkig zou moeten bestrijden.
Dit staat dan ook vaag in de onderhandelingsteksten voor de nieuwe regering, maar
hoe dat zal gebeuren, wordt niet vermeld. Er zijn ook bekende fiscalisten die schreven
dat het onbegonnen werk is daar iets aan te doen omdat dit het land meer zal kosten
dan opbrengen. Dus zullen de B.T.W.- tarieven nog maar eens worden verhoogd.
Geen haan heeft gekraaid over de 4,5 miljard die in de periode zonder
parlementaire controle tijdens de laatste bijeenkomst van het Comité voor
Economische en Sociale Coördinatie op 5 november werden uitgegeven (o.m. 1,1
miljard voor wegenwerken ter ontsluiting van de Westhoek, 1,5 miljard voor de
nieuwe sluis van Zeebrugge, 1,1 miljard ter compensatie voor Focant, 798 miljoen
voor diverse industriële zones) noch over de vele benoemingen die gewoontegetrouw
in extremis door verschillende uittredende ministers werden gedaan. Die komen
niet in het nieuws en het staatsblad is geen allemanslectuur! Schreef J. Van Eynde
niet in een andere context, nl. ter gelegenheid van de ontelbare memoranda die
formateur Eyskens ontving in de maanden november en december, dat velen de
illusie koesteren dat de staatskas een koe is die in de hemel wordt gevoed en te
Brussel wordt gemolken?
8 januari 1972
Ward Bosmans en Rita Jolie-Mulier
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Forum
De wereld der Arabieren
‘Onbekend maakt onbemind’, moeten de auteurs van het boek De wereld der
Arabieren gedacht hebben. En inderdaad, vraag aan tien willekeurige Nederlanders
of Vlamingen, welk woord ze het eerst te binnen schiet als ze denken aan ‘Arabier’
en je zult met je oren staan te klapperen: ‘lui, dom, opschepperig, oorlogszuchtig’,
om maar een paar van de meest gebruikelijke bijvoeglijke naamwoorden te citeren.
Voorlichting over de zo belangrijke wereld der Arabieren - belangrijk en niet alleen
om de olie - is dan ook dringend noodzakelijk. In dit boek geven Pim Peppelenbosch
en Elly Teune een goede uiteenzetting van deze wereld, waarbij zij overigens de
Arabieren hun kritiek niet sparen.
Het boek valt in vier delen uiteen. Bijzonder verhelderend vond ik deel 1, waarin
de schrijvers een duidelijke bespreking geven van de drie soorten gemeenschappen
waarin de Arabische wereld traditioneel verdeeld is (nomadische stammen,
dorpsgemeenschappen en urbane centra) en deel 2, waarin iets verteld wordt over
de politieke ontwikkelingen in verleden en heden, gevolgd door een verhaal over
de Islam als godsdienst die alle terreinen des levens beïnvloedt. Het derde hoofdstuk
van deel 2, poogt de voor ons westerlingen vaak zo raadselachtige Arabische
mentaliteit wat nader te verklaren, iets waar de auteurs vrij goed in slagen. Die
eigenaardige geestesgesteldheid, die van de Arabier aan de ene kant een grote
individualist maakt, een man met een groot persoonlijk eergevoel en met grote
persoonlijke ambities, en aan de andere kant toch ook weer een uitgesproken
conformist, die zich loyaal aan de verplichtingen en regels van de groep onderwerpt
en die zich graag aan de veilige kant opstelt. ‘Individualisme en conformisme gaan
in de Arabische wereld op een wonderlijke manier hand in hand. Dan lopen
werkelijkheid en idee er vaak door elkaar en men beseft simpelweg de afstand niet.
Het zijn inderdaad meer praters dan doeners’.
De laatste twee delen zullen, hoewel interessant, het snelst verouderen. Ook hier
vindt men onder de titels: ‘Het economisch leven’ en ‘regionale aspecten,
verscheidenheid in eenheid’ een flinke hoeveelheid nuttige informatie.
Natuurlijk heeft een dergelijk boek altijd wel iets van een momentopname. Zo
komt het mij voor, dat de auteurs de paar bladzijden over de Palestijnen (pp. 82, 83
en 84) anders zouden hebben geschreven als ze na de bloedige botsingen tussen
koning Hoesseins soldaten en de gewapende Palestijnen de pen ter hand hadden
genomen, in plaats van daarvoor.
1

M. v. Tijn

1

Pim Peppelenbosch en Elly Teune, De wereld der Arabieren, Romen, Roermond, 1971, 180
pp., f 14,90.

Streven. Jaargang 25

517
1)

Een beetje idealist; een weinig kapitalist

In een televisie-portret kwam dr. A.H. Boerma, secretaris-generaal van de F.A.O.,
de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, naar voren als een organisator;
levenslustig en niet gekweld door de revenuen en privileges van zijn ambt. De
vreugde die hij aan zijn werk beleefde, hield hem op de been bij die bijkans
onmogelijke taak: directeur van het wereld-honger-bestrijdings-instituut. Een beetje
idealisme achtte hij wel nodig om met dit werk te blijven doorgaan.
Deze internationale organen lijken in tegenstelling tot de multi-nationale
ondernemingen de voorkeur te geven aan de goede werken. Het belang van de
mensen lijkt voorop te staan. En toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken,
dat een televisie-portret van een internationaal ondernemer er ongeveer net zo zal
uitzien. Zou men die ondernemer vragen wat hem op de been houdt - bij alle hinderlijk
volgen van fiscus, overheden en intellectuelen - dan zou hij vermoedelijk zeggen:
een weinig kapitalisme.
In de wereld waar gehandeld wordt, lijken de mensen meer op elkaar dan in de
wereld van de ideologie. Conflicten en machtsstrijd schijnen bij organisaties die het
humane in hun vaandel voeren, evenzeer tot het menu te horen als in ondernemingen
waar het om dagelijks brood - plus wat cake en glamour - gaat. Men moet dit in de
gaten houden, wil men kunnen begrijpen waarom organen die het goede voorstaan,
zo traag en verdeeld vorderen op hun weg. Het is niet alleen te wijten aan de bezitters
en machthebbers dat de werkers voor de goede zaak zo weinig vorderingen maken.
Voor zover ik kan zien zijn R. Carrière en W. Verburg bij het schrijven van hun
katern 2000/1970/no. 6 over Het tweede ontwikkelingsdecennium aardig aan dit
gevaar ontsnapt. Zij laten zien hoezeer naijver er toe leidde dat diverse commissies
zich hebben gestort op het Tweede Ontwikkelingsdecennium. Vanuit de Verenigde
Naties - na enige wrijving met de Wereldhandelsorganisatie van de V.N. (UNCTAD)
- werkte Prof. Tinbergen met 17 ‘non-committed’ experts aan een plan. De
Wereldbank besloot iets soortgelijks te doen, doch nodigde onder Lester Pearson
een 7-tal deskundigen-met-meer-politiek-gewicht uit, waarvan slechts 2 uit de
ontwikkelingslanden kwamen.
Zo is het wat praktischer Pearson-rapport ontstaan tegenover het meer normatieve
Tinbergen-journaal. De eersten lieten het politiek-haalbare het zwaarst wegen; de
tweeden hebben zich meer gericht op de norm die met een beetje doorduwen
bereikbaar moet zijn. Om het geheel te completeren zette het Verenigde-Naties
ontwikkelingsprogramma een aantal efficiency-experts onder Jackson aan het werk
om te zien of de Verenigde-Naties als instituut wel voldoende op de zorgen van de
cliënten waren afgestemd. Uit dat rapport bleek dat de cliënt niet altijd voorop ging;
zo werd de opdrachtgever zelf van de Tinbergen-studie op de snijtafel gelegd. Het
is begrijpelijk dat de mogendheid die de grootste lasten draagt in de V.N., meende
bij al dit geweld niet te kunnen achterblijven. Nixon installeerde de commissie
Peterson om aan te geven welke koers Amerika bij al dit nieuws had te
1)

Geïntroduceerd worden: 1. Lester Pearson, Partners in Development, Report of the commission
on international development. Wereldbank, 1969, Uitgave bij de Staatsdrukkerij, 1970, 276
pp., f 4,90. (Zie J. Meltzer, Streven, jan. 1972, p. 415, voor een nadere bespreking).
2.Deelgenoten in Ontwikkeling, Rapport van de commissies Tinbergen en Peterson,
Staats-uitgeverij, 's-Gravenhage, 1970, 139 pp., f 4,95.
3. R. Carrière en W. Verburg, Het tweede ontwikkelingsdecennium, Katernen van de werkgroep
2000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, no. 6, f 2,10.
4. Celso Furtado, Economie Development of Latin America - A Survey from Colonial Times
tot the Cuban Revolution, Cambridge Latin American Studies, Cambridge University Press,
London, 1970, 271 pp., £ 1,10, cloth £ 3,5.
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varen. Het wachten is nu op de samenwerking van de ontwikkelingslanden. Gegeven
het feit van rijke (olie)landen naast straatarme, slaagt de club van de tien rijken er
nog steeds in een verdeelen-heerspolitiek te voeren.
Voor de Nederlandse lezer zijn deze rapporten op een wat merkwaardige wijze
beschikbaar. Het Lester Pearson-rapport verscheen haastig en goedkoop op de
markt. De vertaling is van dien aard dat misvattingen niet kunnen uitblijven. Het
principiëlere Tinbergen-rapport werd in dezelfde bundel gestopt als de vertaling van
het Amerika-centrische Nixon-Peterson rapport. Misschien leidt dat er toe dat
daardoor kritische afweging ontstaat, maar helemaal zeker kan men daar niet van
zijn. Het kan immers ook zijn dat de ene helft van de lezers zich bekent tot Tinbergen
en de andere tot Peterson en dat beiden zich als expert gaan opwerpen.
Kortom naast een beetje idealisme en een weinig kapitalisme kan men het niet
stellen zonder een vleugje kritische zin en een snufje kennis van achtergronden. In
dit verband zijn er gelukkig nog eenlingen die, zoals Celso Furtado in zijn Economie
Development of Latin America, het aandurven binnen een ruim historisch kader de
ontwikkelingsperikelen te analyseren. In dit overzicht vanaf de koloniale periode tot
aan de Cubaanse revolutie geeft Furtado de zo noodzakelijke informatie over de
situatie van een heel continent. Verovering door Spanje tot aan de Onafhankelijkheid
(1); de intrede in de 19e eeuw van Latijns-Amerika in het door Engeland beheerste
internationale leven (2); de economische structuur zoals deze historisch gegroeid
is (3); kenmerken van het industrialisatie-proces (4); landen en sectoren met groei
contra stagnerende gebieden (5); de economische afhankelijkheid van internationale
machten (6); vormen van regionale samenwerking tussen Latijns-Amerikaanse
landen (7); en hoe een re-constructie-politiek er uit zou moeten zien (8). Dat zijn de
pijlers waar deze met veel cijfermatige gegevens verrijkte studie op rust.
De reeks van idealisme, kapitalisme en kritische zin zou niet onaardig
gecompleteerd kunnen worden door eigen studiezin.
Th. de Jong

1.

Fysicoi-theologie in de achttiende eeuw in Nederland

Dezer dagen verschijnt in de reeks ‘Speculum historiale’ als nr. 8 een dissertatie
over de fysico-thelogie in de achttiende eeuw. Het behandelt een denkhouding die
voornamelijk in de 18de eeuw gevonden wordt, en die wordt aangeduid met de term
‘fysico-theologie’. Hieronder verstaat men ‘een theologie die zich baseert op de
gegevens van de experimentele natuurwetenschap en een experimentele
natuurwetenschap die bedreven wordt met uitdrukkelijke theologische preoccupaties’
(p. 2). De wondere werken van de natuur worden door de verschillende auteurs
gehanteerd als een teleologisch Godsbewijs, en de vaak in details weergegeven
nieuwe ontdekkingen in fysica en biologie vormen de aanleidingen tot
ontboezemingen over Gods wijsheid en voorzienigheid, die dit alles bestuurt en
bewerkt. Uitvoerig wordt Bernard Nieuwentijt behandeld, ‘de eerste en grootste
fysiko-theoloog’ (p. 3). Vrijwel het gehele eerste hoofdstuk wordt aan hem gewijd.
Op deze markante natuurwetenschapper, burgemeester en geneesheer te
Purmerend, wordt een goed licht geworpen. Zijn invloed in binnen- en buitenland
is zeer groot geweest en het is een verdienste van dit boek, dat deze figuur uit de
1.

Dr. J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw
in Nederland. - Van Gorcum, Assen, 1971, 210 pp..
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vergetelheid is gehaald. In het tweede hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van
overige fysico-theologische literatuur in 18de-eeuws Nederland, verlucht met talrijke
citaten uit diverse werken. In het derde hoofdstuk tenslotte wordt getracht een
verklaring te geven van deze fysico-theologische stroming. Zij is allereerst een
reactie tegen het Car-
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tesianisme, wordt vervolgens vooral gevoed door de bezorgdheid dat de
natuur-wetenschap het geloof zou ondermijnen. De integratie van natuur- en
godservaring vervalt dan geleidelijkaan en met de komst van het Darwinisme worden
deze twee tenslotte gescheiden.
Het boek bevat een schat van gegevens en verrijkt zeker ons inzicht in de
fysico-theologische denkstroming. Wie hiervan op de hoogte wil komen, zij de lezing
aanbevolen. Wanneer ik hier echter enige kritische notities plaats, wil daarmee niet
gezegd zijn, dat ik de waarde van het boek als geheel wil aantasten. Maar enkele
punten lijken mij open voor discussie.
Op p. 15 suggereert de schrijver een oorzakelijk verband tussen de kerkscheuring
en de opkomst van de natuurwetenschappen in de 17de eeuw. Deze twee ‘hangen
onmiddellijk samen. Wij zien de natuurwetenschap dan ook het snelste groeien in
de landen waar de gevolgen van de kerkscheuring zich het sterkst deden voelen:
in de protestantse landen’. Even eerder wordt op dezelfde pagina gezegd dat de
geweldige energie aan het natuuronderzoek besteed goeddeels een ‘compensatie
(is) voor het prestigeverlies van de christelijke Godsopenbaring’. Ik ben zo vrij hier
een vraagteken te zetten. Afgezien van de vraag of hier van een ‘post hoc’ gesproken
moet worden, een ‘propter hoc’ lijkt mij teveel gezegd. Eerder zullen hervorming en
opkomst van natuurwetenschappen beide hun oorsprong vinden in het veranderde
wereldbeeld van de Renaissance, dat zich zowel in de ene als in de andere richting
uitte. We kunnen zelfs historisch vaststellen dat de Academies van wetenschappen
het eerst ontstaan zijn in het niet-protestantse Italië: in 1560 werd er in Napels een
opgericht, van 1603 tot 1630 was er een in Rome, en in 1651 stichtten de Medici
er een in Florence. Londen kreeg er een in 1645, welke, na een tijdelijke verhuizing
naar Oxford, in 1662 tot de ‘Royal Society’ werd verheven. Frankrijk kreeg zijn
‘Académie des Sciences’ in 1666. Whitehead zegt dan ook in het eerste hoofdstuk
van zijn Science and the modern world, dat de Reformatie en de
natuurwetenschappelijke beweging twee aspecten waren van de revolte die de
dominerende intellectuele beweging van de latere renaissance was (ed. Mentorbook,
p. 8, 9).
Het hier besproken boek laat zich prettig lezen. De stijl is vlot, naar mijn smaak
nogal eens te vlot, en daardoor ontstaan slordigheden. Ik signaleer enkele punten:
de termen ‘geloof’ en ‘theologie’ worden voortdurend door elkaar gebruikt. Gelukkig
zijn ze niet aan elkaar gelijk, maar dit had in dit boek tot uiting moeten komen.
Vervolgens krijg ik de indruk dat in dit boek geen onderscheid wordt gemaakt tussen
rationeel en rationalistisch (zie p. 15, 143). Het gevolg is dat verwijten van
rationalisme ten onrechte worden gemaakt. Een ander punt is, dat het Godsbewijs
vanuit de fysicotheologie nu eens teleologisch wordt genoemd (wat het in feite is),
dan weer kosmologisch (wat het strikt genomen niet is). Men vergelijke p. 3 (noot),
135, 149 en 155. In het voorbijgaan wijs ik er op, dat uit de twee voorbeelden van
Mönnich en Van de Pol (p. 134) geen ‘eenstemmige’ afwijzing volgt, en dat Philipp
(p. 135) geen dissonant is en evenmin is hij eigenzinnig. In de Angelsaksische
moderne wijsbegeerte is acceptatie van het kosmologische godsbewijs geen
uitzondering. Men leze de bijdrage van Hubbeling in Berkhof c.s. Geloven in God
(1970) en Hubbelings jongste boek Language, logic and criterion (1971).
Verdere punten die correctie behoeven zijn: ‘de snuit van een bij’ (p. 11); de duistere
noot 71 op p. 16; op p. 28 wordt Aristoteles opgenomen in het rijtje
natuuronderzoekers waarvan de theorie niet op experimenten zou berusten; ‘biologie
en zoölogie’ (p. 36); op p. 51 lees ik dat het schrijven van natuurlijke theologie een
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soort zonde is; op p. 56 volgt de uitspraak: ‘geen sprake dus van identiteit tussen
idealiteit en realiteit’ niet uit het voorafgaande, waar over het inductieproces wordt
gehandeld; ‘facet-lens van het vliegenoog’ (p. 102); op p. 131 wordt in feite aan
's-Gravensande en Van Musschenbroek verweten dat ze een rechtvaardiging zoeken
voor het induc-
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tieve denken; op p. 139 wordt bij de behandeling van Descartes gezegd dat de
natuur geïdentificeerd werd met uitgebreidheid. Het is echter de materie die hiermee
werd geïdentificeerd, en het is niet zonder meer duidelijk dat natuur en materie bij
Descartes hetzelfde zijn. Tenslotte verdient het aanbeveling op p. 157 Darwin te
citeren uit de Engelse uitgave van zijn brieven (1888) en niet een vertaling te geven
van een Duitse vertaling. Overigens zijn er uit Darwins brieven markantere passages
te halen. De door Bots geciteerde zin stamt uit een note-book van 1837 en is hierom
interessant omdat hij preludeert op de slotzin van de Origin of species.
Nogmaals zij gezegd, dat deze opmerkingen aan het geheel geen afbreuk willen
doen. Ik heb het boek met plezier gelezen. Tenslotte nog dit: mij stonden ter
beoordeling alleen drukproeven ter beschikking. Ik hoop dat enkele storende
drukfouten in de definitieve tekst er uit zijn gehaald.
M. Jeuken

Franse roman-oogst uit het laatste prijzenseizoen
Het afgelopen roman-seizoen in Frankrijk wordt gekenmerkt door een grote
verwantschap van de produkten. De roman '71 lijkt op een lange-afstandsloper
wiens ogen groter zijn dan zijn buik; hij kijkt ver in de tijd en in de ruimte; om nog
verder te kunnen zien gaat hij soms op stelten staan; bijna voortdurend dreigt hij te
dik te worden; toch neemt hij genoeg beweging en wie hem op zijn avonturen wil
volgen, raakt zelfs buiten adem; temeer omdat hij liever niet de wetten van de tijd
wenst te volgen.
De wereld en de geschiedenis keren terug in de roman, in ‘L'empire du milieu
(Jean Duvignaud), La gloire de l'empire (Jean d'Ormesson), Le sac du palais d'été
(Pierre-Jean Rémy), Les bêtises (Jacques Laurent), L'enclave (Christian Charrière).
Vijf reuzen van formaat, de Hemonskinderen van het laatste romanseizoen. Achter
hun paard draaft een wakker schrijfstertje, die viefer is dan zij, maar op hen lijkt als
twee druppels water, Dominique Desanti, die in Un métier de chien Amerika, Afrika,
Frankrijk en Rusland tegelijkertijd beschrijft. De botsing der beschavingen, de crisis
van de Westerse cultuur, het einde van onze roemvolle geschiedenis, dat is het
thema van al deze collectieve heldendichten. Aan personen, decors en avonturen
geen gebrek. Beurtelings fantastisch, wagneriaans, realistisch, ironisch, zijn ze
doorgaans lang van stof en zwaar geladen. Worden de dijken die de vorm van de
vroegere roman heeft geëist, doorbroken? De Franse schrijvers blijken zowel sterk
van verbeelding als welgedaan. Het seizoen wordt gekenmerkt door zwaarlijvigheid.
Zeldzamer, bijna uitzonderlijk, is een originele zang als Shit man!, het eerste boek
van Alain-Chedanne. Dit proza-gedicht, waarin talloze ‘ikken’ net als bij de hippies
in de anonymiteit samensmelten, laat iets voelen van de ervaring van de
hedendaagse jeugd. Misschien is het wel de enige roman die geen eendagsvlieg
is, met zijn dichterlijke taal die de woorden Iaat regenen als bloemen rond het leven,
als stenen tegen de maatschappij, en die vooral spreekt van dorst naar de bron,
naar intens contact met wereld en medemens. Deze en nog andere romans van
bescheiden allure (bijvoorbeeld L'irrévolution van Pascal Lainé, Méchamment les
oiseaux van Suzanne Prou, Abois van Jacques Sergine, Long mois de septembre
van Elvire de Brissac) komen wat in het gedrang naast de geweldige fresco's die
de herfst heeft opgeleverd. Hun spel lijkt vrijblijvend. Maar hun techniek is vaak
strenger en meer geconcentreerd. En ze hebben medelijden met de lezers.
Aldus Jacqueline Piatier in Le Monde.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Consumentenbeleid. - Centrum voor staatkundige vorming, Den Haag, 1971,
50 pp., f 2,90.
Hartwell, R.M. - The Industrial Revolution and Economie Growth. - Methuen,
London, 1971, 423 pp., £ 2., hardback £ 4.
Kernvraag - De mens in de krijgsmacht. - Dienst geest, verzorging Krijgsmacht,
Den Haag, 1971, dec., 70 pp..
Linder, Staffan B. - Arme elite! toekomst en tijdgebrek. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1971, 154 pp..
McCloskey, Donald N. - Essays on a Mature Economy: Britain after 1840. Methuen, London, 1971, 439 pp., £ 4,75.
Myrdal, Gunnar - De misdeelde wereld. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971,
389 pp., f 22,50.
Rogers, Carl R. - Cliënt als middelpunt. - (menselijke mogelijkheden)
Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 259 pp., f 19,50.
Steenbergen, Bart van en Eduard van Hengel - Technocratie Ideologie of
werkelijkheid ... - (Eurosboekjes 1971/3) Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971,
116 pp., f 7,-.
Thurlings, Prof. Dr. J.M.G. - De wankele zuil. Ned. katholieken tussen assimilatie
en pluralisme. - Dekker & v.d. Vegt/Royal Van Gorcum, Nijmegen/Assen, 1971,
209 pp., ing. f 18,-, geb. f 21,-.

John P. Windmuller
Arbeidsverhoudingen in Nederland
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 482 pp..
Over de verhouding van arbeiders en werkgevers zijn in Nederland regelmatig
studies verschenen. J.C. van Marken, stichter van de Gist- en Spiritusfabrieken in
Delft, was rond 1880 een verlichte gangmaker; Bölger wijdde in 1929, toen de
partijen gelijkwaardig naar strijd waren toegegroeid, er een studie aan; na 1945 was
het thema nauwelijks uit de belangstelling van De Gaay Fortman en Van Esveld
(sociaal recht), Hoefnagels als historisch socioloog, Lulofs, Van de Vall en Van
Zuthem als sociologen, en uiteraard van de economen.
Amerikanen benaderen dit soort complexen van juridische, maatschappelijke en
economische aard bij voorkeur vanuit de optiek der maatschappelijke relaties.
Windmuller heeft een uitvoerige studie gemaakt, waarbij achtereenvolgens de revue
passeren: de opkomst van de vakbonden (1), de opkomst van het stelsel der
industriële verhoudingen (2), bezetting en naoorlogse samenwerking (3),
bestuursvorm der vakverenigingen (4), leden en bestuurders der vakverenigingen
(5), de werkgeversorganisaties (6), het institutionele en juridische kader van de
industriële verhoudingen (7), de centrale loonpolitiek (8), de waardering van dit
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stelsel (9) en de verhouding tussen vakbonden, ondernemingsraden en de
maatschappelijke positie van de factor arbeid (10). Met name de onder 2), 5), 7) en
10) genoemde aspecten zal men bij Nederlandse auteurs niet zo precies vinden als
bij Windmuller. Op die wijze kan Windmuller fungeren als een vrij volledige informatie
met de charme van een eigen interpretatie. De studie kan er toe bijdragen dat
sommigen bij het neerschrijven van voorstellingen als ‘industrie’ niet direct denken
óf aan de bewindvoerders óf aan de onderhorig-arbeidenden, maar gaan beseffen
dat die twee factoren in een voortdurend wisselend machtsspel op elkaar betrokken
staan. Dat zou b.v. kunnen gaan betekenen dat wanneer de industrie gesommeerd
gaat worden voor de milieuvervuiling te betalen, dit iets te maken heeft met het
bedrijfsinkomen, waaruit niet alleen de winsten maar ook de lonen worden geput.
Kortom dit studieuze werk kan er toe leiden dat men de koe bij beide horens gaat
vatten.
Th. de Jong

Frieder Naschold
Organisatie en Democratie
(Mens en Medemens), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 123 pp., f
6,25, BF. 105.
Hoewel democratie altijd gezien is enerzijds
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als een politiek ideaal en anderzijds als een politiek beheerssysteem, begint hoe
langer hoe meer de aandacht uit te gaan naar het idealiserende moment, waarbij
men voor dit aspect naar onderdak is gaan zoeken in kerken, bedrijven en scholen.
In zijn kleine studie Organisation und Demokratie laat Naschold zien hoe
onbevredigend zulks werkt. Men zou natuurlijk de ‘autoritaire prestatie-maatschappij’
kunnen plaatsen tegenover de ‘participerende democratie’. Auteurs zoals de Noorse
polemoloog Galtung (coryphee van de Werkgroep 2000) die dit voorstaan, zien zich
dan genoodzaakt om voor te stellen de gecompliceerde maatschappij van nu weer
te verbrijzelen tot kleine eenheden. Zij verwijzen naar de gang van zaken in China,
doch vergeten dat de Rood-Chinezen met hun decentralisatie een tactische
tussenfase verkozen om via deze omweg door te stoten naar geconsolideerde
machtsuitoefening. Wie de kleine groep - waarin de mens weer volledig zichzelf zou
kunnen zijn - uit de hoge hoed tovert, lijkt in de ban van de utopische socialisten
anno 1830.
Naschold analyseert beduidend koeler. Hij schetst hoe de figuratie van macht die
wij thans bezitten, een uitgroei is van een burgerlijk ideaal, dat begon met de Reform
Bill van 1832. De huidige oligarchieën zijn daarvan een soort schildpad-vergroeiing.
Maar de oplossing ligt niet in een versimpelde communicatie, doch in een meer
geperfectioneerd netwerk van relaties. Naschold onderkent dat dit tot een soort
gestroomlijnde slavernij kan leiden. Hij is daarom van mening dat stroomlijning
slechts kan slagen wanneer we na het burgerlijke afstropen van ons democratisch
stelsel en in de politiek ons weer gaan bezighouden met de vragen van de klassieke
democratie. Hij ziet weinig in het uitleveren van de politiek aan allerlei deskundigen,
doch verwerpt evenzeer de idylle van de ‘face-to-face-society’.
De klontering van macht die wij om ons heen zien moet getemd worden door de
georganiseerde kundigheid van het communiceren in grote verbanden. Dat geheel
moet gestuurd worden vanuit de politieke en levensbeschouwelijke centra, alwaar
men zich vanuit historische georiënteerdheid met de basisvragen van cultuur en
leven zou moeten bezighouden.
In dit kleine boekje - waarin het naoorlogs-Duitse denken duidelijk bevrucht is door
de Angelsaksische leer van de communicatie - wordt een pleidooi gevoerd voor het
zuiveren van de atmosfeer. Communicatie-vraagstukken moet men niet oplossen
met ideologische rabbezakkerij: ideologische vragen moet men niet te lijf gaan met
meta-fysisch pathos; vragen over grondslagen kan men niet met communicatie-trucs
afdoen. Het geheel staat wel wat op abstract niveau, maar het boekje is niet zó
omvangrijk dat het de moeite niet zou lonen het eens aandachtig te lezen. Wie in
deze kritieke jaren het engagement-van-het-zo-hoog-nodig-moeten heeft kunnen
laten voor wat het mag zijn, zal dat zeker lukken. Dan zal de baet ongetwijfeld volgen
op de cost.
Th. de Jong

Gregory Grossman
Economische stelsels
Vertaling van Economie Systems, Englewood
Cliffs, 1967 (Prisma-Compendia),
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1970, 202
pp., f 4,50.
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Het boek behandelt de stelsels van economische orde tegen de achtergrond waarvan
het economisch proces wordt afgewikkeld. Bepalend voor de economische orde
zijn vooral het coördinatiemechanisme (prijsmechanisme versus centrale leiding)
en het eigendomsregime (privaatbezit versus collectieve eigendom). Voorts spelen
zaken als de mate van centralisatie en de mate van bureaucratisering van het
beslissingsproces een rol. Zo kunnen als hoofdtypen de kapitalistische
markteconomie en de centraal geleide economie worden onderscheiden. Er is ook
een groot aantal mengvormen, elk met voor- en nadelen. Grossman maakt zich hier
en daar los van de theoretische modellen en bespreekt de organisatie van het
economisch proces in een aantal landen als de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk
en Joegoslavië.
Hoe heeft Grossman het er af gebracht? Laten wij ons oor eens te luisteren leggen
bij de studenten die met het boek werken. Uiteraard met het besef dat wij niet
uitsluitend op hun oordeel mogen afgaan. Aan een kortgeleden gehouden enquête
onder eerste jaars economie-studenten aan de Universiteit van Amsterdam, ontleen
ik de volgende uitspraken over dit boek. ‘Grossman vervangen door
anti-kapitalistische literatuur (westerse economie krijgen we toch wel genoeg)’. ‘Meer
nadruk op Grossman, erg interessant’. ‘Met Grossman weet je eigenlijk niet wat te
beginnen’. ‘... Ik onderga dit als een indoctrinatie... Vraag maar eens aan Hardebol
hoeveel onjuistheden er alleen al over de Sovjet-Unie in staan’. ‘Boek van Grossman
vervangen door een beter wat minder “gekleurd” is’. ‘Boekje van Grossman de
grootste lullekoek, veel te oppervlakkig en totaal nietszeggend’.
J.J. Meltzer

Streven. Jaargang 25

523

Cultuuranalyse
Marshall McLuhan with Wilfred Watson
From Cliche to Archetype
The Viking press, New York, 1970, 213 pp., $ 7,50.
Jonathan Miller
McLuhan
Fontana, London, 1971, 140 pp., £ 0,30.
Edmund Carpenter & Marshall McLuhan
Explorations in Communication
Jonathan Cape, London, 1970, 208 pp., 30/-.
In zijn boekje over McLuhan schrijft J. Miller: ‘(...) most of what he has said has been
repetition or else a series of witty glosses upon the themes announced in the
Gutenberg Galaxy’. Dit geldt beslist voor het jongste produkt uit de McLuhan-factory,
From Cliche to Archetype. Als een soort woordenboek stelt het losse gedachten
voor over uiteenlopende onderwerpen, ditmaal meestal literaire (waarschijnlijk te
danken aan de medewerking van W. Watson). Men kan dit soort geschrijf prettig of
irriterend vinden; de belangrijkheid ervan neemt af naarmate deze intellectualistische
krachtpatserij maar voort blijft duren zonder dat er ook maar één nieuw element aan
toegevoegd wordt. McLuhans ‘analyse’ leidt nergens naartoe, maar is de verhulling
van een heimwee.
Miller in zijn werkje over McLuhan mist de kans om dit eigenaardige
denkmechanisme van de ‘media-filosoof’ te analyseren. Hij is ‘in almost complete
disagreement’ met McLuhan, maar in plaats van dat als uitgangspunt te nemen voor
een ernstige kritiek, gaat hij na op welke culturele, literaire en intellectuele traditie
McLuhans denken stoelt. En dat is niet zo heel nuttig, lijkt me. Explorations is een
reader samengesteld uit artikelen verschenen in het tijdschrift Communications
tussen 1953 en 1959. Opstellen van zeer uiteenlopende auteurs (van D.T. Suzuki,
Northrop Frye, S. Giedion, D. Riesman tot McLuhan) over zeer uiteenlopende
onderwerpen. In verschillende gradaties treft men hier een gelijkenis: een
onmiskenbare wil om categorieën, scheidingen en grenzen in de cultuur te
overbruggen. De approach is steeds min of meer cross-cultural. Het enige verband
dat echter nooit gelegd wordt, is dat van de cultuur met de socio-economische
situatie waarin deze cultuur zich afspeelt. Vandaar een akelig gevoel van gratuïet
collage-werk; een intellectualistische Spielerei, hoezeer sommige auteurs ook hun
best doen om zich anti-intellectualistisch voor te doen (McLuhan). De bewoners van
de ‘global village’ leven in een vacuum. Dat neemt niet weg dat zij af en toe boeiende
dingen te vertellen hebben.
Eric De Kuyper

Jacques Destroy
La Vie d'une familie ouvrière
Ed. du Seuil, Paris, 1971, 173 pp..
Simone Berteaut
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Piaf
W.N. Allen, London, 1970, 440 pp., 60/-.
Een akelig boek, omdat het zichzelf uitgeeft als ‘document humain’ en juist alle
kwaliteiten van de documentaire essayistiek mist. S. zegt bijvoorbeeld niets over
zijn interviewtechniek en presenteert getuigenissen als een doorlopende tekst. Het
‘interview’ ontaardt aldus in een manipulatie van de sprekende subjecten. M.a.w.
het is niet in de keuze van zijn gesprekspartners en in de wijze waarop hij het gesprek
voert dat de auteur zijn onontkoombare en waarschijnlijk ook noodzakelijke ‘visie’
verraadt; Destray is voortdurend zelf aanwezig in wat zijn personages hem meedelen.
Zijn taal, zijn obsessies (zonder dat je verder iets van de man Destray afweet) zijn
zo af te lezen uit de getuigenissen. De verschillende leden van een arbeidersgezin
worden ieder afzonderlijk uitvoerig aan het woord gelaten: één jeremiade over de
conditie van het proletariaat. Maar in plaats van een reeks documenten krijg je een
gemythifieerd zelfportret. Wat je in een waardevol document indirect verwerkt vindt,
maar duidelijk te analyseren voor wie een document kan lezen, is hier
hoofdonderwerp geworden: een thesis verwerkt in monoloogvorm, uitsluitend erop
gericht om de lezer te overtuigen. Het enige waar ze mij van heeft weten te
overtuigen, is dat het begrip ‘populisme’ in Frankrijk beslist niet dood is en nog altijd
schuilt onder de ernstige linkse bedoelingen. Hoe gek het ook moge klinken, Piaf
van Simone Berteaut is in alle opzichten een veel boeiender voorbeeld van dat
Franse
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populisme. Een portret van een gepassioneerde vrouw, overlopend van de
straatpoëzie, het lief en leed van de variétéwereld, de grandioos-zielige tragiek van
de Liefde en de Passie, zoals die in onze Westerse beschaving verbeeld worden
sedert Tristan en Isolde. Alle populistische clichés zijn hier in overvloed aanwezig
(met daarbij een prachtbeeld - van binnenuit - van het Parijs uit de jaren dertig en
veertig), geformuleerd zonder de minste cultuurdistantiëring, maar integendeel voluit
met alle populistische redundantie geschilderd. Het is de verbeelding - l'imaginaire
- die je in een stationromannetje vindt, gekoppeld aan de harde feiten van het
dagelijkse bestaan, met op de achtergrond de ‘geschiedenis’. (Vlotte en exact
gekruide Engelse vertaling).
Eric De Kuyper

Victor Franco et Jean-Albert Foëx
La grande aventure du Club Méditerranée
Robert Laffont, Paris, 1970, 330 pp..
De lectuur van dit boek, gewijd aan één van de belangrijkste en eigenaardigste
vakantie-ondernemingen van het ogenblik, bevestigt weer eens dat de
vrijetijdsindustrie één van de meest perverse en verderfelijke facetten is van onze
hedendaagse maatschappij(en). De vrijetijdsindustrie heeft een ongewoon sterke
basis: de vrije tijd wordt namelijk per definitie ‘positief’ beleefd. Alle paradijselijke,
bevrijdende, en gelukkigmakende verwachtingen worden erin samengeperst. ‘Le
Club Méditerranée’ is hiervan een griezelige illustratie, op z'n Frans. Via een hele
organisatie (jammer genoeg in dit boek niet genoeg uit de doeken gedaan) worden
idyllische vakanties geënsceneerd, Rousseau-achtige verblijven in Polynesische
dorpen, herschapen in het Middellandse-zeegebied. Zijn vakantie vooraf afbetaald,
geeft de nieuwe wilde de indruk geheel zonder zorgen te leven; mét confort als
ruggesteun voor de droomwereld; mét veel status-sport om de verveling te verdrijven,
mét daarbij twee typisch Franse bekommernissen: erotiek als maatschappelijk
jachtspel en gastronomie. Zonder de minste zelfkritiek - laat staan scrupules - maar
volop opgaand in deze euforie van de zogenaamde antiarbeid of anti-produktie
geven de schrijvers een tweevoudig relaas: enerzijds historiek en (zoals gezegd
onvolledige) beschrijving van het functioneren van deze mammoetclub, anderzijds
een geromanceerd verhaal over het verblijf in zo'n dorp. Angstaanjagend is het, dat
de exploitatie (en dan bedoel ik niet eens op economisch vlak) van de elf maanden
lang opgehoopte frustraties zo makkelijk en kritiekloos kan geschieden.
Deprimerende lectuur.
Eric De Kuyper

James Koerner
The Parsons College Bubble
Basic Books, New York / London, 1970, 236 pp., $ 6,95.
Tussen 1955 en 1967 groeide het aantal studenten aan de - vroeger vrijwel
onbekende - Parsons universiteit (Iowa) van 350 tot 5.000 uit. Als president (rector)

Streven. Jaargang 25

wist G.M. Roberts deze duistere universiteit op de voorgrond te brengen dank zij
een drukke advertising-campagne. Met de slagzin dat je ook winst kunt slaan uit
hoger onderwijs voerde hij een drastische en spectaculaire subsidiërings- en
recruteringsactie en wist op de koop toe ook vernieuwingen in te voeren in het
onderwijs zelf! De geschiedenis van de opkomst en ondergang van een universiteit
(de publiciteitscampagne had een catastrofale weerslag) wordt door J. Koerner met
brio geanalyseerd. Zes redenen voert hij aan voor de snelle opkomst van Parson:
1) een continu-onderwijs, dat de studies van vier op drie jaar bracht, en daarbij ook
professoren, studenten, administratie en gebouwen full-time bezig hield; 2) intensieve
recrutering vooral bij rijke maar minder begaafde studenten; 3) een drastische
beperking van het curriculum, tesamen met grotere colleges dan gebruikelijk; 4)
hoge professorensalarissen; 5) hogere kostprijs van de studies dan in universiteiten
van dezelfde categorie; 6) volle exploitatie van goedkope gebouwen.
Zonder het exemplarische (?) voorbeeld van Parsons uit het oog te verliezen,
weet Koerner in dit boek ook waar te maken wat hij in de ondertitel belooft: ‘A tale
of higher education in America’. Via de case-studie van Parsons maakt hij een
scherpe maar evenwichtige balans op van het universitair onderwijs in de V.S.. Zijn
betoog is rustig en vlot, rijk gedocumenteerd en overzichtelijk: in feite een model.
Voor wie meer wil weten over de achtergronden, motivaties, mechanismen van het
hoger onderwijs in de VS: aangeraden.
Eric De Kuyper
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Gedragswetenschappen
Cohen, H. - Psychologie als science fiction. - Boom, Meppel/Denis, Borgerhout,
1971, 72 pp., BF. 115.
Dalton, Katharina - De menstruatiecyclus. - (Prisma) Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 160 pp., f 3,-, BF. 49.
Evans, R.I. - Gesprekken met Jung. - Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 130 pp.,
BF. 185.
Goddijn, H.P.M. e.a. - Geschiedenis van de sociologie. - Boom, Meppel/Denis,
Borgerhout, 1971, 308 pp., BF. 220.
Goodman, Paul - Compulsory miseducation. - Penguin Books, Harmondsworth,
1971, 127 pp., £ 0,40.
Grabner-Haider, Anton - Recht op lust? Visies op de seksualiteit. - Gottmer,
Haarlem, 1971, 210 pp., f 14,90.
Henry, Jules - Essays on education. - Penguin Books, Harmondsworth, 1971,
183 pp., £ 0,50.
Heuvel, J.H.J. van den - Omroepverkiezingen. - Boom, Meppel/Denis,
Borgerhout, 1971, 63 pp., BF. 155.
Maslow, Abraham H. - Psychologie van het menselijk zijn. - (menselijke
mogelijkeden) Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 238 pp., f 19,50.
Moustakas, Clark - Creativiteit en conformisme. - (menselijke mogelijkheden)
Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 168 pp., f 15,90.
Postman, Neil and Charles Weingartner - Teaching as a subversive activity. Penguin Books, Harmondsworth, 1971, 205 pp., £ 0,45.
Reimer, Everett - School is dead. - Penguin Books, Harmondsworth, 1971, 176
pp., £ 0,40.
Rocheblave-Spenlé, Anne-Marie - Les rôles masculins et féminins. - Ed.
Universitaires, Paris, 1971, 346 pp..
Williams, Roger Neville - The new exiles. - Liveright, New York, 1971, 401 pp.,
$ 7,95.
Zijderveld, A.C. - De abstracte samenleving. - Boom, Meppel/Denis, Borgerhout,
1971, 216 pp., BF. 230.

Prof. Dr. J.H. van den Berg
Leven in meervoud
Een metabletisch onderzoek
Callenbach, Nijkerk, 1971, 319 pp., f 18,50.
Een grootse visie, een overweldigend boek, briljant verricht metabletisch onderzoek.
Zo werd dit in 1963 voor het eerst verschenen boek in dit tijdschrift (1964, pp. 98-99)
deskundig besproken. Enkele topics: desintegratie van de samenleving,
arbeidsdeling, het onbewuste, de non-directieve gesprekstechniek, versvreemding,
neurose.
Intussen verscheen van dezelfde auteur een reeks overpeinzingen onder een
titel ontleend aan Karl Marx: ‘'s Morgens jagen, 's middags vissen’ (1971). Of het
hiermee samenhangt, weet ik niet; maar afgezien van de toevoeging van nog drie
foto's, is de enige plaats waar deze zesde druk van de eerste afwijkt, de typering
van Marx’ in bovenstaande titel uitgesproken visie als werkelijke beweging en niet
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slechts als aangekondigd toekomstbeeld (p. 182, met een terugval op het droombeeld
op p. 183). Voor de gemiddelde lezer slechts een fijne nuance.
Nu, belegen, heeft het boek niets aan smaak verloren.
Piet Penning de Vries

Thilo Castner, Hartmut Castner
Sexualrevolution und Schule
Luchterhand, Neuwied, 1970, 226 pp., DM. 17,80.
Jules Celma
Journal d'un Educastreur
Editions Champ Libre, Paris, 137 pp., FF. 15,-.
De auteurs van Sexualrevolution und Schule hebben een onderzoek verricht bij
12-16 - jarige scholieren over hun meningen, verwachtingen, ervaringen i.v.m.
seksuele voorlichting. De niet verrassende conclusie luidt: er is een grote behoefte
aan seksuele voorlichting (vooral op de lagere school). De aard van interesse is
nagenoeg gelijk aan de manier waarop men in de seksuologie aan voorlichting
meent te moeten doen. Er wordt ook gepleit voor ‘praktische oefeningen’, maar wat
hiermee wordt bedoeld, is nooit helemaal duidelijk; wel wordt er een nogal naïef
voorbeeld aangehaald van ‘sekskampen’. Hier botsen de auteurs reeds op één van
die inconsequenties waar ze zo mooi voor waarschuwen in hun boeiende inleidende
theoretische beschouwing.. Steunend op Reich, Marcuse en Reiche, schetsen zij
daar de moeilijkheden waarmee de seksuele voorlichting te kampen krijgt wanneer
gepoogd wordt ze ruim-maatschappe-
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lijk te doen functioneren. Dit deelaspect van de opvoeding kan moeilijk efficiënt (dat
betekent menselijk) functioneren, wanneer de opvoeding in haar geheel niet herdacht
wordt; en dit deelaspect van het maatschappelijk gebeuren kan natuurlijk moeilijk
veranderen zonder de hele maatschappelijke totaliteit in Frage te stellen. En zo
staan we bij het bekende paralyserende uitgangspunt: wil je iets veranderen, dan
moet je alles veranderen.
Hoe dan ook, Jules Celma heeft radicaal enkele van zijn opvattingen in verband
met de seksuele praktijk op school uitgevoerd tijdens een interimaat in verschillende
Franse scholen. Hij geeft (in beeld en woord) een relaas van enkele ‘ongewone’
seksuele praktijken in het lager onderwijs voltrokken tussen leraar en scholieren.
De bedoeling van de auteur was noodgedwongen beperkt van opzet: een
kortstondige catharsis-gebeurtenis. De ‘experimenten’ waren uitsluitend bedoeld
om te bewijzen - of te suggereren - dat de zgn. latentieperiode vrij vlug een expliciete
en openbare vorm aanneemt, en dat ze alleen latent is omdat ze o.a. door de
opvoeding zo drastisch onderdrukt wordt. Het experiment en het boekje zijn een
kreet en een vloek. Meer niet. Het heeft de auteur dan ook de verwachte gerechtelijke
vervolging opgeleverd.
Eric De Kuyper

Helmut Nolte
Psychoanalyse und Soziologie Die Systemtheorien Sigmund Freuds
und Talcott Parsons
Hans Huber Verlag, Bern / Stuttgart / Wien,
1970, 247 pp., SF. 28, DM. 25.
Helmut Nolte geeft in zijn studie een vrij systematische beschrijving van de
theoretische systemen van Freud en Parsons. Beide geleerden lijken ver uiteen te
liggen. Freud analyseerde rond 1900 de verdiepingen in de psyche en de zich daarin
afspelende dynamismen (van gedrag en wangedrag). Parsons - een halve eeuw
later - hield zich bezig met het gesocialiseerde individu en met de systemen van
collectief gedrag waarin deze functioneert.
De brug tussen beiden schuilt in eerste instantie in hun ultime doelstelling: het
zoeken naar een sluitend geheel van hypothesen over gedrag, dat empirisch werkt.
Tussen de jonge en de oude Freud ligt een levensfase bij de Weense psychiater
waarin hij zich bezighield met de verhouding van culturele verdringing en driftmatige
energieën. Die tussenfase heeft om velerlei redenen aandachtige bestudering
gekregen; bij Karen Horney en Erich Fromm, omdat zij daarin een mogelijkheid
zagen iets van een ‘soziopsychoanalyse’ te vinden en bij Marcuse, omdat hij hier
een aanzet vond voor zijn cultuurkritische beschouwingen rond de ‘repressieve
tolerantie’. Parsons is op zijn beurt door dit alles nauwelijks geraakt. Hij heeft getracht
Freuds schema omtrent de psyche te integreren in een theorie over gedrag. De
driften, de normerende gewetensinstantie, de persoonsvormende krachten en de
idealiserende aspiraties vormden voor hem analytische hulplijnen. Parsons heeft
de cultuurkritische Freud omzeild, diens analyse gesocialiseerd en ingepast in de
ontwikkeling van de ‘macro-sociologische’ denkwijze. Het is begrijpelijk dat Parsons
voortdurend werd en wordt bekogeld met het verwijt dat hij een ‘rechtse’
Freud-interpretatie heeft gehanteerd om een leer omtrent sociaal gedrag te
componeren die normatief is. Binnen Parsons' theorie kan men nauwelijks empirisch
uit de voeten met non-conformisme, afwijkend gedrag, rebellie, protest en anomie.
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Al deze vormen van gedrag krijgen het karakter van een residu, een derivaat dat
er eigenlijk niet behoorde te zijn.
Nolte beschrijft met precisie beide denkers en verdient op die gronden reeds alle
aandacht. Zijn studie verraadt een grote scherpzinnigheid, die getooid gaat in klare
taal.
Th. de Jong

Pierre Cressant
Levi Strauss
Editions Universitaires (Psychothèque), Paris, 1970, 155 pp..
S. heeft in deze kennismaking met het werk van Levi Strauss gekozen voor een
analyse van de methoden van de Franse antropoloog. Dit stelt hem in de mogelijkheid
heel wat kritische beschouwingen in te voeren, zodat Levi Strauss' denken ook in
de tekorten en gebreken vorm krijgt. Deze aanpak heeft echter als onvermijdelijk
gevolg dat de lezer waarvoor dit boekje bestemd is, moeilijk te weten kan komen
waarover Levi Strauss het nu wél heeft, en waarop zijn methode slaat!
Eric De Kuyper
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Theologie
Boon, Dr. R. - De Joodse wortels van de christelijke eredienst. - Mededelingen
Dr. G. van der Leeuwstichting nr. 40, Amsterdam, 1970, 230 pp..
Feneberg, Rupert - Christliche Passafeier und Abendmahl. - Kösel Verlag,
München, 1971, 150 pp., DM. 42,-.
Gremmels, Christian - Der Gott der zweiten Schöpfung. - Kohlhammer, Stuttgart,
1971, 94 pp., DM. 7,80.
Güttgemans, Erhardt - Studia linguistica neotestamentica. - Chr. Kaiser Verlag,
München, 1971, 243 pp., DM. 20,-.
Haag, Herbert - Afscheid van de duivel. - Emmaüs, Brugge, 1971, 61 pp..
Heggen, Dr. F.J. - Consequent Christendom in het voetspoor van Dietrich
Bonhoeffer. - Gottmer, Haarlem, 1971, 150 pp., f 11,90.
Holl, A. - Jezus in slecht gezelschap. - Ambo, Bilthoven, 1971, 167 pp., f 10,-.
Limbeck, Meinrad - Die Ordnung des Heils. - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1971,
214 pp., DM. 28,-.
Link, Christian - Theologische Perspektiven nach Marx und Freud. Kohlhammer, Stuttgart, 1971, 124 pp., DM. 8,80.
Luypen, W.A.M. - God! Goddank! Godverd...! - Emmaüs, Brugge, 1971, 75
pp..
Metz, Johann, Baptist e.a. - Kerk tussen gisteren en morgen. - (Oekumene)
Bosch en Keuning, Baarn, 1971, 152 pp., f 8,25, BF. 140,-.
Ploeg O.P., Prof. Dr. J.P.M. v.d. - Psalmen (t/m Psalm 44). - Romen en Zn.,
Roermond, 1971, 272 pp., f 42,50, b.i. f 39.
Robinson, John A.T. - Christelijke vrijheid in een tolerante maatschappij. - Ten
Have, Baarn, 1971, 270 pp., f 14,90.
Sperna Weiland, Dr. J. - Voortgezette Orientatie. - Wereldvenster, Baarn, 1971,
133 pp., f 10,50.
Speyr, Adrienne von - Markus, Betrachtungspunkte für eine Gemeinschaft. Johannes Verlag, Einsiedeln, 1971, 736 pp., DM./SF. 45,-.
Uchelen, Dr. N.A. van - Psalmen, deel I. - Callenbach, Nijkerk, 1971, 275 pp.,
f 32,50.
Urs von Baltasar, Hans - In Gottes Einsatz leben. - Johannes Verlag, Einsiedeln,
1971, 114 pp., DM./SF. 7,-.

Franz Kamphaus
De wonderverhalen in de evangelies
(Van exegese tot verkondiging, deel 3)
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1971, 99 pp., f 6,25.
Het proefschrift waarop Kamphaus in Duitsland is gepromoveerd, wordt in ons land
in een aantal aparte deeltjes uitgegeven, gerangschikt op thema. Deel 1 gaat over
de Paasverhalen, deel 2 heeft de Kindsheidsverhalen tot onderwerp. Dit derde deel
spreekt over de wonderverhalen. De auteur spreekt resp. over de genezing van de
lamme, het stillen van de storm op het meer en de broodvermenigvuldiging bij ieder
van de evangelisten.
Aangaande het begrip ‘wonder’ het volgende: De oerchristenen hebben niet
geprobeerd om Jezus' daden mee te delen in een exact ooggetuigenverslag. De
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verslagen van de wonderen gaan niet over het verleden (‘Hoe is het nou écht
gebeurd’), maar zij gaan om het gelóóf; niet het geloof in bepaalde buitengewone
gebeurtenissen, maar het geloof in Jezus, de Christus (p. 48).
Het boekje bestaat uit twee delen: een exegetisch (pp. 5-50) en een homiletisch
(pp. 51-88) onderzoek. Wat het exegetisch onderzoek betreft moet geconstateerd
worden dat er op weinig pagina's veel te veel overhoop wordt gehaald: in 41 pagina's
een aantal van 12 wonderverhalen onderzoeken is iets wat onmogelijk is. Het is
alsof de lezer in een oerwoud van gegevens volledig de weg is kwijtgeraakt.
Het homiletisch gedeelte bevat wenken en sugggesties voor de predikant, wanneer
hij over één van bovengenoemde verhalen moet preken. In deel 2 over de
Kindsheidsverhalen werd er op deze plaats telkens een stukje van een preek
afgedrukt. Daaraan kon men zien hoe men wel en hoe men niet over een verhaal
kan preken. In dit derde deeltje moeten wij dit illustratiemateriaal missen; het boekje
wordt er vrij saai door.
P. Beentjes

P. Drijvers en P. Hawinkels
Job
Ambo, Bilthoven, 1971, 127 pp., f 10,-.
De figuur van Job is ons vaak niet anders bekend dan uit uitdrukkingen als: zo arm
als Job, zo geduldig als Job, een Jobstijding. Dat wij meestal niet meer weten van
deze man komt, omdat men tot aan het einde van de 19e eeuw de problemen die
het boek Job oproept heeft willen verdoezelen of zelfs onder tafel heeft geschoven.
Dostojevski en Kierkegaard behoren o.a. tot degenen die de diepte en de juiste
betekenis van het boek Job hebben doorgrond. Sindsdien krijgt men weer oog voor
het boek Job als geheel.
Job is namelijk een gedurfd, een revolutionair boek (p. 102). Het maakt deel uit
van
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de zgn. Wijsheidsliteratuur, die ook uit Egypte, Babyion en Assyrië bekend is (achter
in het boek vindt men teksten uit deze culturen, pp. 110-121). De Wijsheid houdt
zich bezig met de vraag: moet men alles over zich heen laten gaan; heeft de mens
zelf ook macht over de dingen die gebeuren of niet? De algemene problematiek
van de Wijsheidsliteratuur zou men kunnen samenvatten in één zin: hoe moet de
mens in de wereld staan?
Vanuit dit oogpunt is Job geschreven; de centrale stelling van het boek is: je lot,
je lijden hangt af van je morele gedrag (deze stelling wordt door de drie vrienden
van Job verdedigd). Job zelf kan deze stelling niet aanvaarden. Hij zegt: er is ook
een onverdiend lijden (p. 100).
Job is gescreven in de vorm van een rechtsgeding: Job klaagt God aan (hfdst. 3
en 29-31). Jobs vrienden pogen Job van zijn schuld te overtuigen (hfdst. 4-27). God
antwoordt in de vorm van een repliek (hfdst. 38-40).
Het is bijzonder verheugend dat deze twee gerenommeerde vertalers het boek
Job ter hand hebben genomen. Zij gaan uit van de Hebreeuwse tekst en met vreugde
kan men constateren, dat zij op één vers na (14: 14) de gehele grondtekst intact
laten. Als goed voorbeeld van hun vertaalkunst moge vermeld worden de weergave
van de naam JHWH door ‘De Onuitsprekelijke’, omdat in de Joodse traditie tot op
de dag van vandaag de naam JHWH niet wordt uitgesproken (p. 125).
Het boek opent met een goed lopende, bijzondere aanspreekbare vertaling (pp.
7-88), gevolgd door een commentaar (pp. 91-127) waarin men alle gegevens kan
vinden (over tijd van ontstaan, compositie van het boek, enz).
Het is zeer de moeite waard om middels dit boek in contact te treden met de échte
Job en zich in de problemen die het boek biedt te verdiepen.
P. Beentjes

H. Bacht u. A.
Christen wollen das eine Abendmahl
(Publik-Bücher), Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1971, 71 pp..
Alfons Kirchgässner und Horst Bühler
Interkommunion in Diskussion und Praxis. Eine Dokumentation
Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1971, 164 pp., DM. 10,80.
Twee ongemeen belangrijke boekjes over intercommunie. Het eerste boekje bevat
een aantal studies van vooraanstaande katholieke (Kasper, Kirchgässner, Lehmann)
en evangelische theologen (P. Brunner, Pannenberg), die een jaar geleden in het
nu ter ziele) uitstekende Duitse katholieke opinieblad Publik reeds gepubliceerd
zijn. Zo goed als alle auteurs beleven de weigering van tenminste ‘open communie’
als een vorm van wederzijdse levende excommunicatie. Bijna gemeenschappelijke
argumenten voor het toelaten van deze ‘open communie’ zijn o.a. 1) als alle
sacramenten is ook de Eucharistie een teken van hoop, dat verwijst naar het
uiteindelijke gastmaal in Gods heerlijkheid; waarom zou deze hoop niet betekend
kunnen worden in een toelaten van leden van andere christelijke kerken tot de eigen
Eucharistieviering? 2) Is wederzijdse uitsluiting niet tegen het teken dat Jezus zelf
gesteld heeft in zijn ‘eten en drinken met zondaars’? 3) Als men elkaar steeds
eerlijker erkent als echte ‘kerken’ van Jezus Christus (Vaticanum II), waarom zou
men dan niet ook het ambt in deze Kerken erkennen? 4) Als men elkaars Doopsel
erkent, is dan niet de volgende logische stap dat men elkaars Eucharistieviering
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erkent? Goed, men wil ‘intercommunie’ wel onderscheiden van ‘intercelebratie’ als
laatste stap naar eenheid. Lehmann doet zelfs een poging om ‘open communie’,
als spontaan elkaar tot de communie toelaten, te onderscheiden van ‘intercommunie’,
als wederzijdse officiële erkenning van elkaars Eucharistieviering. Maar algemeen
acht men de tijd rijp minstens deze ‘open communie’ toe te staan.
Het tweede boekje is van geheel andere aard: zoals de ondertitel al zegt, geeft
het een documentatie van wat er momenteel zoal gedaan en gezegd wordt inzake
dit probleem. Eerst een aantal ‘meldingen uit de praktijk’, vervolgens uitspraken
vanwege de ‘officiële Kerken’ ‘stemmen van theologen’ (die ongeveer gelijkluidend
zijn aan die uit het Publik-boekje); tenslotte het protocol van een Duitse poging in
Frankfurt om van de wederzijdse ‘kerkbesturen’ permissie te krijgen in
gemeenschappelijke Eucharistievieringen ‘open communie’ toe te laten. Opvallend
- en misschien ook wel een beetje begrijpelijk - is de gereserveerde toon in de
uitingen van deze ‘kerkbesturen’: men kan nog steeds niet komen tot een min of
meer officiële permissie in deze, zelfs als deze nog geen officiële ‘intercommunie’
inhoudt. Op de niet-officiële fronten gist het echter van alle kanten. Beide boekjes
roepen de vraag op, of men de Geest nog langer kan tegenhouden.
S. Trooster
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Han Fortmann
Wat is er met de mens gebeurd?
1,
4,
Ambo, Bilthoven, 1959 1971 60 pp., f5,50.
Enige tijd geleden overleed Han Fortmann. Laatstelijk als hoogleraar in Nijmegen,
verwierf hij grote verdienste voor de verheldering van de vraagstukken rond
geestelijke gezondheid en geloof. Zijn beschouwingen, gepubliceerd in diverse
cahiers van de Katholieke Centrale Vereniging voor Geestelijke Volksgezondheid,
werden ondersteund door zijn belezenheid in de vergelijkende antropologie.
Als een vis zichzelf zou kunnen beschouwen, zegt Fortmann, zou hij toch eerst
op de kar van de visboer ontdekken dat hij een waterdier ‘was’. Voor de mens
behoeft niet hetzelfde te gelden. Hoewel ook de mens is ingewikkeld in natuur,
groepsleven en samenleving, wordt hij gekenmerkt door de kans op
zelf-beschouwing. In steeds pregnantere zin is deze faculteit tot werkzaamheid
gekomen. De eeuwen vanaf de middeleeuwen lieten niet slechts een expansie zien
over de gehele wereld, doch tezelfdertijd exploreerde de mens de kamers van zijn
psyche. De mens is zichzelf tegen het lijf gaan lopen; met de nodige pret dan wel
met onpeilbaar verdriet. Het leven-spon-taan-weg ging daarbij plaats maken voor
het handelen-vanuit-zienswijzen-en-bedoelingen. Dat versterkte zekere gevaren:
te vaak wordt nu eerst gehandeld - dokter hoe moet ik groot worden - nadat het
weten de weg heeft gewezen. En bovendien ontstond er een nieuwe kans op
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algemene macht voor de weters die met het kroontje der onsterfelijkheid op het
hoofd hun omstanders gingen africhten. De tyrannie van de blanke zielen.
Fortmann ziet de westerse cultuur gekenmerkt door al teveel verstandelijkheid
en verdringing. In tegenstelling echter tot Freud gelooft hij niet dat het verhaal
daarmee geschreven is. Evenmin neigt hij er toe de weg uit het labyrint die Marx
aanwees, te volgen. Hij ziet deze denkers eerder als ‘analysators van verdringing’
dan als creatieve vormgevers van de vrijheid. De weg naar die vrijheid toe lijkt hem
vooral te ontspringen uit de scheppende zelf-ontleding, al was hij ten deze in 1959
positiever dan in zijn postuum uitgegeven colleges.
Wie de vergelijkende volkenkunde en de cultuurpsychologie op elkaar afgestemd
wil zien, mag deze ‘Exkurs’ van de geleerde die nog steeds via zijn geschriften
spreken kan, niet missen.
Th. de Jong

D.M. Taylor
Explanation and meaning
Cambridge University Press, London, 1970, 202 pp., cloth 35/-, paper
15/-.
Een niet erg belangrijk boekje over wetenschapstheorie. Het vertelt niets nieuws,
maar erger is dat de schrijver vaak niet of maar half begrepen voorbeelden gebruikt.
Een enkele keer maakt dat het werkje humoristisch.
C.J. Boschheurne
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Freiburg/Basel/Wien, 1971, XXXII en 828 pp., DM. 136-.
Leonardo da Vinci - (Genie en wereld) Heideland, Hasselt, 1971, 287 pp., geïll.,
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Lortz, Joseph en Erwin Iserloh - Beknopte geschiedenis van de Reformatie. Gottmer, Haarlem, 1971, 320 pp., f 14,90.

Dr. Th.J.G. Locher
Geschiedenis van Ver en Nabij
Universitaire Pers Leiden, Leiden, 1970, 337 pp., f 36,-.
Bundel verspreide geschriften van dr. Th.J.G. Locher, hem aangeboden bij zijn
afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Het bespreken van deze afscheidsbundel is voor de recensent wat moeilijk, omdat
hij slechts bij hoge uitzondering iets zinnigs ziet in dit soort collecties. Wanneer ik
dat nu zou gaan uitleggen, zou het kunnen lijken alsof met name de Leidse historicus,
eens opvolger van onze allergrootste historicus, Jan Huizinga, model zou moeten
staan voor mijn wrevel. Ik laat het dus bij deze mededeling.
Deze bundel geeft in twee hoofdrubrieken en een kleine slotrubriek studies over
Historiografie en Geschiedfilosofie (1), Slavica (2) en Verzoening der Tegenstellingen
(3). Lochers proefschrift (1931) handelde over de differentiatie en integratie van
Tsjechen en Slowaken bij het tot nationale uitdrukking geraken van hun aspiraties
als volkeren. In de rubriek Slavica vindt men vele kortere bijdragen die hierop
aansluiten (zoals die over de oost-westverhouding in de Europese geschiedenis).
De eerste rubriek kwam tot stand uit het docerende werk van Locher te Leiden. Een
historicus die de al gemene aspecten moet behandelen, raakt aan de zienswijzen
van voorgangers (Romein en Huizinga) en aan de opvattingen in zijn vak
(europäzentrisches Geschichtsbild). Bij dat alles - hetgeen in verzoening der
tegenstellingen tot uitdrukking komt - wees Locher op de nationale consolidatie als
voorwaarde voor ruimere ordening, zoals bij een Verenigd Europa. Daarbij past dan
weer zijn aandacht in rubriek 1 voor het historisch relativisme. Gedegen als Locher
altijd gewerkt heeft, kan men aan de hand van deze bundel zich laten voorlichten
om tot scherper oordeel te geraken.
Th. de Jong

U Schmidt en T. Fichter
Der erzwungene Kapitalismus Klassenkämpfe in den Westzonen 1945
- 48
Klaus Wagenbach, Berlin, 1971, 177 pp., DM. 6.50.
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In dit boekje wordt met een zeer uitvoerige literatuuropgave en voortdurend met
veel documentatie de volgende stelling gedeponeerd: indien men de Duitsers in
1945, direct na de Zusammenbruch, hun gang had laten gaan, dan waren de
bedrijven genationaliseerd, of in ieder geval was de macht over de bedrijven in
handen gekomen van de daarin werkzame arbeiders. De westelijke geallieerden
hebben dat echter systematisch verhinderd. Reeds voor de capitulatie waren in vele
bedrijven ‘Betriebsausschüsse’ en ‘Betriebsrate’ ontstaan, maar die werden enkele
dagen voor de capitulatie al weer verboden. Gelijktijdig werd toen in het westen een
vertragingspolitiek gevoerd bij de toelating van een nieuwe Duitse vakbeweging.
Nog heel lang werd verhinderd dat die zou kunnen gaan werken over de grenzen
van de toenmalige zones heen. Aan de werkgevers werden dergelijke contacten
wel toegestaan. Daarnaast waren, onder verschillende namen, in allerlei steden en
dorpen onmiddellijk na het binnentrekken van de geallieerde troepen ‘Volkskomitees’
gevormd. Deze voerden in het begin een soort eigen Duits bestuur, onder toezicht
van de geallieerden, maar werden op 6 juni 1945 in de westelijke zones verboden.
De denazificeringsmaatregelen van de bedrijfsraden en van de commitees werden
volgens deze schrijvers snel weer ongedaan gemaakt. In het oosten konden beide
instanties veel langer blijven bestaan. Om op deze wijze het kapitalistische systeem
in het westen een kans te geven zouden het ook de Amerikanen zijn geweest die
als eersten los van de controle-raad in hun zone een politiek gekleurde, d.w.z.
federalistische, bestuursorganisatie opzetten. Hadden de geallieerden
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niet ingegrepen, dan was volgens deze schrijvers in het westen een soort van
radenrepubliek van het oude stempel ontstaan. Indien zij gelijk hebben, dan hebben
de Amerikanen wel zeer grote invloed gehad op de hele na-oorlogse geschiedenis
door dit ingrijpen. Met een Duitsland dat uit zich zelf socialistisch was geworden,
zouden verhoudingen zoals die nu bestaan nooit hebben kunnen komen.
Hoe dat zij, in ieder geval zijn de gebeurtenissen uit deze jaren, zoals ze hier
gesteld worden, ook in ander opzicht van belang. Vele schrijvers, o.a. Adorno, stellen
alleen de nazi-tijd verantwoordelijk voor de in wezen a-politieke houding van een
overgroot deel van het Duitse volk. Het feit dat spontane politieke acties in de eerste
twee jaar van de bezetting voor een belangrijk deel na korte tijd weer ongedaan
werden gemaakt, heeft daarmee zeker ook te maken. De politieke kernen die er
gedeeltelijk al waren tijdens de nazi-tijd en die onmiddellijk na de binnenkomst van
de geallieerden onstonden, hebben geen kans gekregen uit te groeien tot een in
het volk verankerd politiek instrument.
C.J. Boschheurne

Christoph Weber
Kirchliche Politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888.
Die Beilegung des preussischen Bulturkampfes
(Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der
Katholischen Akademie in Bayern. Reihe B: Forschungen, Band 7),
Matthias Grünewald-Verlag, Mainz, 1970, 198 pp., DM. 30, -.
Gebruikmakend van niet-gepubliceerde bronnen geeft schr. ons de geschiedenis
van het bisdom Trier over de jaren 1876-1888. Door zich tot één bisdom te beperken
en nauwkeurig de ontwikkelingen na te gaan, door alle betrokken personen te
behandelen en de onderlinge verhoudingen te doorlichten kan een duidelijk beeld
verkregen worden van wat de Kulturkampf nu eigenlijk betekend heeft en hoe een
oplossing gevonden kon worden. Aandacht heeft schr. voor de kerkelijke gezindheid
van betrokken prelaten, immers de strijd om de orthodoxie speelt ook mee. Opvallend
is de geweldige macht die de staat over de Kerk heeft (o.a. door het benoemingsrecht
van de koning voor talrijke kerkelijke functies), ook al zonder de mei-wetten van
1873, die tot doel hadden de Kerk geheel ondergeschikt te maken aan de politieke
aspiraties van de regering. Niet minder merkwaardig zijn de blikken die ons gegund
worden op de houding van Bismarck (die niet om persoonlijke, maar om politieke
redenen de Kulturkampf voert) en de houding van paus Leo XIII. En daarbij de
merkwaardige overeenkomst tussen beide personen die in de uitvoering van hun
verzoeningspolitiek gehinderd worden door een omgeving welke zelfstandig
doorwerkt in een eigen richting.
De beperking tot een klein gebied en een korte tijd blijkt een stuk levendige
geschiedschrijving mogelijk te maken. De vragen naar het waarom van al die
houdingen en standpunten worden echter te weinig gesteld, laat staan beantwoord.
Marcel Chappin

L.F.C. Turner
Origins of the First World War
Edward Arnold, London, 1970, 120 pp., krtn., 70 p..
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In 1961 verscheen Fritz Fischer's boek ‘Griff nach der Weltmacht’. Dit werk vormt
nog steeds een voorwerp van controversen, wegens de forse stelling dat het
keizerlijke Duitsland op niet minder uit was dan op de verovering van de
wereldheerschappij; het is tevens een aanzet tot nieuwe studie wegens de
doorbreking van de traditionele diplomatieke geschiedschrijving over de Eerste
Wereldoorlog. Duidelijk in discussie met Fischer en zijn school geeft Turner in zijn
beknopte boek een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen van de laatste
jaren, maanden en dagen voor de Eerste Wereldoorlog. Een grote nieuwe visie
wordt niet ontwikkeld; alleen een overzicht, waarin op basis van zeer recente
literatuur Fischer op meerdere plaatsen weerlegd wordt. Het meest kenmerkend
voor dit boekje zijn de opmerkingen van schrijver - professor in de geschiedenis
aan het ‘Royal Military College of Australia’ - over de verwaarlozing tot nu toe in de
studies van de strategische implicaties van de militaire plannen en de invloed daarvan
op de politieke beslissingen. Een punt dat inderdaad verder uitgewerkt moet worden.
Wie een kort overzicht wil hebben van de onmiddellijke voorgeschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog, kan het nodige vinden in dit boekje. Daarnaast is het een
tussentijds verslag van de stand van zaken in de controverse over de oorsprongen
van die oorlog: in de voetnoten komt men immers veel recente studies tegen.
Marcel Chappin
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Politiek
Parker, Elisabeth - Britain in a Divided Europe 1945-1970. - Weidenfeld &
Nicolson, London, 1971, 316 pp., £ 3,50.

April Carter
The Political Theory of Anarchism
Routledge & Kegan, London, 1971, 118 pp., £ 1,50.
S'ster wil door deze bondige studie van het anarchisme ‘demonstreren dat de
anarchistische ideeën direct verbonden kunnen worden met de meer orthodoxe
concepten en bekommernissen van de “klassieke” politieke theorie, en verband
houden met de andere grote politieke stromingen’ (p. 105). Hiermee wordt duidelijk
aangegeven dat men het anarchisme wil bevrijden van het diskrediet waaronder
het nog altijd gebukt gaat. Vanuit dit standpunt is het boekje lezenswaardig.
Inderdaad: het anarchisme zit vastgeankerd in een traditioneel patroon en is beslist
niet de ludiek-betekenisloze of chaotischgratuïete beweging waar het voor doorgaat.
Aanvaardt men dit of is men daar reeds vooraf van bewust, dan zal het tekort van
het werkje des te schrijnender opvallen: nl. het gebrek aan omschrijving van het
unieke en originele karakter van het anarchisme. Het unieke doen samenvallen met
het traditionele lijkt in het geval van het anarchisme nog altijd vrij moeilijk. Maar het
boekje is prettig om te lezen en overzichtelijk en zal waarschijnlijk goed aankomen
bij hen voor wie het bestemd is: de meer klassiek geörienteerde lezer.
Eric De Kuyper

Wolf-Dieter Narr
CDU - SPD
Programm und Praxis seit 1945
2,
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1970 327 pp., DM. 29, -.
Wolf-Dieter Narr is een bekend Westduits politicoloog, die bij zijn analyse van
politieke problemen een synthese tracht te vinden tussen de neo-marxistische
uitgangspunten van de Frankfurterschule en de positivistisch-behavioristische
uitgangspunten van de Anglo-Amerikaanse wetenschapstheorie. In zijn voorwoord
bij zijn analyse van de belangrijkste politieke partijen in de Bondsrepubliek, de SPD
en CDU, wijst hij het idee van de hand dat het tijdperk van de politiek gebaseerd op
een ideologie voorbij zou zijn. De opvatting dat het einde van de ideologie gekomen
is, wordt naar de mening van Narr veroorzaakt door een specifieke opvatting over
de relatie tussen wetenschap en de toepassing van de resultaten. De resultaten
van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek zouden voor zich zelf spreken,
wetenschap is bovendien in deze opvatting waardenvrij en dit geldt evenzeer voor
de toepassing van de gevonden resultaten. Bovendien wordt de democratische
ideologie uitgehold, doordat men meent dat de democratie beperkt zou zijn tot een
aantal gedrags- en spelregels waaraan, willen politieke partijen aanspraak maken
op het etiket democratisch, zij zich moeten houden. Hierdoor ontneemt men de
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democratie haar waarden en substitueert men hiervoor gedragsregels, waarmee
belangengroepen en partijen hun ‘politieke spel’ spelen.
De politici beheersen alleen de formele democratische regels, maar zij weten niet
wat te doen met hetgeen de democratisch mondige burger als zijn aandeel in het
bestuur van zijn maatschappij opeist.
Mede daardoor zijn de politieke partijen ook niet opgewassen tegen de gevaren
die het democratische systeem bedreigen. Zo ontstaat een democratie zonder
democraten. Het S.E.D.-regiem, ja het bestaan van de DDR als zodanig, heeft er
toe bijgedragen, volgens Narr, dat de SPD en de CDU als de grootste partijen de
ideologische verschillen nivelleerden. Zo werd het ontstaan van een alternatieve
linkse beweging ernstig belemmerd.
Het bestaan van een werkelijk stabiele democratie in de Bondsrepubliek is zeer
problematisch, omdat de formele methoden van de democratie versleten worden
voor de democratische ideologie zelf.
Wanneer men b.v. als politicus rust en orde in iedere sociale situatie als het
belangrijkste uitgangspunt kiest, dan is het onwaarschijnlijk dat deze politicus en
zijn partij zich wel kunnen aanpassen aan de maatschappelijke veranderingen.
Partijen met een dergelijk uitgangspunt nebben op z'n minst weinig contact met de
maatschappij en met de daarin voorkomende en vaak zeer noodzakelijke
conflictsituaties.
Natuurlijk wordt er wel beweerd dat het uitgangspunt in de democratische
samenleving juist een zo groot mogelijke consensus onder de burgers zou moeten
zijn over politieke doelstellingen. Maar deze consensus kan alleen dan bestaan
wanneer er sprake is van een gemeenschappelijk maatschappelijk sociaal kader,
waarbinnen zich het leven van de burgers voltrekt. En dit kader is eenvoudig niet
aanwezig binnen een neokapitalistisch systeem.
F. Nieuwenhof
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Deze beide boeken behandelen een aantal schrijvers die een rol speelden in de
arbeidersbeweging in de periode van Weimar. Zij laten zien hoe deze richting onder
de kunstenaars zich ontwikkelde gedeeltelijk als consequentie van een stroming
die al sinds 1910 aan te wijzen was, anderzijds als antwoord op de identificatie van
verreweg het grootste deel van de Duitse schrijvers, daar onder zelfs Thomas Mann,
met de imperialistische-wilhelmische staat in de laatste maanden van 1914. Brecht
en Toller zijn de twee die in het eerste boek het meeste aandacht krijgen, naast
talrijke anderen. Het tweede werk beperkt zich in hoofdzaak tot de bespreking van
Becher, Weinert, Anna Seghers en Heinrich Mann. In dit werk wordt ook vooral
aandacht besteed aan de politieke uitingen van deze schrijvers. In het werk van
Kändler worden de werken van de schrijvers zelf meer geanalyseerd. Toch zou men
naast beide werken behoefte hebben aan bloemlezingen over deze schrijvers, die
iets omvangrijker zijn dan die welke bij Wagenbach in de BRD verschenen. Deze
schrijvers, die vaak beschouwd worden als expressionisten, staan misschien toch
feitelijk naast deze beweging. Het is echter de vraag of het zo eenvoudig is als deze
beide auteurs zeggen, namelijk dat zij niets anders zijn geweest als representanten
van het socialistisch realisme in Duitsland en wegbereiders van de letterkunde van
de DDR!
C.J. Boschheurne

Marianne Kesting
Entdeckung und Destruktion.
Zur Strukturumwandlung der Künste
W. Fink, München, 1970, 344 pp., DM. 16,80.
Paul K. Kurz
Über moderne Literatur
3. Standorte und Deutungen
J. Knecht, Frankfurt, 1971, 280 pp..
M. Kesting trekt erop uit om na te gaan
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welk het onderscheid is tussen de kunstopvattingen en -praktijk van de eeuwwisseling
en nu en waarom dat dan is opgetreden en waarom zo. Zelf geen ontdekker, meer
een nuttig archivalist, brengt ze tendensen en behoeften organisch bij elkaar en
suggereert door motieven te tonen. Door een eigenlijk vluchtig maar in de essentialia
keurig beeld van b.v. A. Schnitzler, H. von Hofmannsthal, A. Holz en F. Wedekind,
aangevuld met de spanningsrelatie Brecht-Diderot en Brecht-symbolisten, weet ze
de revolutie in roman en theater voor te stellen als een in zich sluitende
evolutiebeweging: de gewantrouwde feitenwereld wordt opgegeven, de alledaagse
werkelijkheid wordt aan kant geschoven, de mens treedt over zijn grenzen heen,
die van het genre maar ook die van de mens zelf. Het resultaat: de kunst zelf is een
grensfenomeen geworden.
P. Kurz bundelt nogmaals zijn verspreide opstellen. Als hij afsluitende portretten
mag componeren (H. Böll, F. Dürrenmatt, G. Grass, U. Johnson) is hij uiterst knap,
vindingrijk in de flitsformule, happig naar aforistische slogans, in staat om triviaal
dagbelang te onderscheiden van wezenlijke bijdrage. Wanneer hij zorgvuldig tracht
te ausculteren naar iets te eenzijdige themata (is het uit met de christelijke literatuur?,
het priesterbeeld in de moderne roman, de huidige Jezusroman), dan gaat zijn
behoefte er wel eens met zijn analytisch apparaat vandoor. Oppervlakkig en
onzorgvuldig zijn de vlugge signalementen van de nieuwste literaire tendensen en
een al te pedagogische situering van de ‘vreemde’ fenomenen: beat, pop,
underground.
C. Tindemans

Milton C. Albrecht, James H. Barnett and Mason Griff, Ed.
The Sociology of Art & Literature: A Reader
G. Duckworth & Co., London, 1970, 752 pp., £ 7,50.
Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften
Grundlagen und Modellanalysen
J.B. Metzler, Stuttgart, 1971, 448 pp., DM. 26, -.
Helmut Kreuzer
Die Boheme. Analyse und Dokumentation der intellektuellen Subkultur
vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart
J.B. Metzler, Stuttgart, 1971, 438 pp., DM. 20, -.
Zelfs bij de ruime omvang van de (Amerikaanse) reader is het immense thema van
de kunstsociologie alleen eenzijdig voor te stellen. In 6 afdelingen gegroepeerd
(vormen en stijlen; kunstenaars in carrière en in rol; distributie en beloning;
bemiddelaars en publiek; methodologie; geschiedenis en theorie), bieden de
samenstellers een staalkaart van het laatste decennium inzake opvattingen, inzichten
en bevindingen. Het voordeel van een zo ruim mogelijk spectrum (methodologisch
bij A. Toffler, G. Huaco, A. Kern, N. Nostrand, R. Wollheim en L. Goldmann;
historisch-theoretisch bij J. Barnett, K. Clark, J. Dewey, J. Bensman / I. Gerver, R.
Poggioli, Q. Bell, A. Leepa, H. Duncan en W. Abell) wordt geïmmuniseerd door de
tegenstellingen. Een lacune is het weglaten van de ideologisch-principiële
standpunten, zodat het boek een (indrukwekkend) amalgaam van pragmatische
opties blijft.
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Van pragmatisme heeft de Duitse opstellenbundel geen last; hij barst dan weer
van de ideologische gelijkhebberij. Alle medewerkers stellen zich marxistisch op;
waar dit bij B.J. Warneken, G.K. Pallowski en M. Pehlke tot
onverdraagzaam-hard-schreeuwse verkondiging leidt, slagen Th. Metscher, V.
Hahn, H. Hartweg, H.A. Glaser en O. Hansen in keurige demonstraties van een
doctrinair uitgangspunt. Dat neemt de moeizame basis van hun dogmatisme niet
weg; bij de pogingen om tot een inhoudsbepaling van politieke relevantie van
literatuur te komen, blijkt de taalcommunicatie enkel nog geduld te worden als agitatie
en didacticisme. Daarom wordt storm gelopen tegen A. Hauser, N. Fügen, zelfs E.
Bloch, en de hele structuralistische school.
Het gehalte van het werk wordt volstrekt uitgeschakeld; esthetica blijkt een
(toevallig) onderdeel van de politieke economie. Proletarisch bewustzijn wordt
uitgedrukt door burgerlijke intellectuelen.
De Boheme wordt dan weer aangepakt met een gemengde methodiek, zowel
maatschappij- als kunstanalytisch. S. slaagt echter voorbeeldig in het vinden van
bepalings- en gedragscategorieën, die hij uitdrukt in een driedubbele typologie, in
een analyse van de maatschappelijke (desintegratie en in een codificerende synthese
van de politieke bases en utopieën.
C. Tindemans
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Theater
Eric Bentley - Brecht heute. Brecht today. - Athenäum, Frankfurt, 1971, 204
pp., DM. 28, -.
Carpenter, Charles - Bernard Shaw and the art of destroying ideals. - University
of Wisconsin Press, Madison, 1969, 262 pp., $ 10, -.
Jan Fabricius. De man en zijn werk. - Van Gorcum, Assen, 1971, 467 pp., f
24,50.
Jens, Walter - Die Formen der griechischen Tragödie. - Fink, München, 1971,
450 pp., DM. 78, -.
Jorgensen, Paul A. - Our naked frailties. - California University, Berkeley, 1971,
234 pp., $ 7,50.
Kaiser, Herbert - Der Dramatiker Ernst Barlach. - Fink, München, 1971, 225
pp., DM. 38, -.
Kattan, Naïm - Le réel et le théâtral. - Denoël, Paris, 1971, 183 pp..
Peer Gynt. Ein Schauspiel aus dem 19. Jahrhundert. Dokumentation der
Schaubühnen-inszenierung Berlin 1971. - Hentrich, Berlin, 1971, 148 pp., geïll..
Shaw, Leroy R. - The playwright and the historical change. - University of
Wisconsin Press, Madison, 1970, 183 pp., $ 6,50.

Heinrich Böll
Melaatsheid
een toneelstuk
Ambo, Bilthoven, 1971, 70 pp., f 6,90.
Meer bezig met zijn eigen probleem i.v.m. de kerk dan met het probleem van de
kerk, brengt Böll hier het priesterschap en -ambt op de scène. Over de vraag waar
Böll de priester ziet staan, is geen twijfel mogelijk. Maar moest dat nu zo'n verouderde
dramatische vorm krijgen? Praattoneel.
C. Tindemans

Dominique Nores et Colette Godard Lavelli
Christian Bourgois, Paris, 1971, 285 pp., FF. 23,70.
Françoise Kourilsky
Le Bread and Puppet Theatre
La Cité, Lausanne, 1971, 278 pp., FF. 24, -.
Sedert 1963 (voorstelling W. Gombrowicz' Huwelijk) valt de Argentijnse regisseur
Jorge Lavelli niet meer weg te denken uit het Franse theater. Projectregisseur,
zonder vaste verbintenis, heeft hij de taaie moed alleen aan zichzelf te werken: geen
dominantie van het woord, geen psychologische constructie, maar scenisch spel,
dynamisch gebaar, zonder beheerste stilering, een plastisch geheel in een fysisch
theater. Deze zelfopbouw is niet af, gaat bestendig door, in zelfbepaald ritme. En
daarom komt dit boek toch wel te vroeg; daarom moeten beide auteurs eindeloos
lyrisch doen om het volume te bereiken. Welgemikte schoten op het Franse theater
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en het koket-onbenullige sentiment waarmee de vedettencyclus in stand wordt
gehouden, dragen weinig bij tot het vitale imago van Lavelli.
F. Kourilsky kent ongetwijfeld het Amerikaanse theater, en zeker ook dit vreemde
poppenstraattheater; bijgevolg is de rustige informatie, de strikte feitenverzameling
erg goed. Tegelijk (en vast niet in tweede orde) is dit theater ook een geëngageerde
beweging; deze basis heeft S.'s sympathie en zij concentreert zich op deze
anti-Amerikaanse activiteit. Daardoor komt het esthetische gehalte, de persoonlijke
vorm- en begripsgeving van dit gezelschap in het gedrang. Voor S. is de zaak
kennelijk bekeken, als er een boodschap in steekt; de kwaliteit van het
overdrachtsmedium wordt iets bijkomstigs. Zo breng je gegarandeerd het theater
om hals.
C. Tindemans

George Rowell
Victorian Dramatic Criticism
372 pp., (UP 409), £ 4, -.
Kenneth Richards and Peter Thomson ed.
Essays on Nineteenth Century British Theatre
195 pp., £ 2,30.
Methuen, London, 1971.
Van Leigh Hunt (1807) tot Desmond MacCarthy (1914) chronologisch, en van W.
Archer tot A.B. Walkley kwalitatief, bevat deze uitzonderlijk-goede bloemlezing de
aandacht, de kennis, de commentaar en de haatliefde van 18 critici. Nergens staan
de auteurs zelfstandig te pronken; altijd zijn zij instrumenten van en voor het theater,
staan zij gekarakteriseerd in hun enige opdracht: begeleiding van het actuele theater
in alle denkbare aspecten. Samensteller Rowell neemt deze aspecten als
hoofdstukken: de acteurs (een rijke eeuw voor individuele prestaties met langzame
groei naar de en-
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semble-idee), het theater en publiek (klassentheater!), het drama (niet zoveel zaaks,
toch opgedeeld in melodrama, societystuk, komedie, de komst van Ibsen, Shaw en
het nieuwe drama), naast de onbeschrijfbare Britse vormen van pantomime en
music hall en reflecties van de criticus over zijn vak. Opvallend is daarbij dat, zoals
het Britse theater bij aanvang en slot van de 19e eeuw op zijn best was, ook de
critici van deze extreme tijdperken (Leigh Hunt, C. Lamb, W. Hazlitt, G.H. Lewes
voor het eerste, C. Scott, W. Archer, G.B. Shaw, A.B. Walkley, C.E. Montague en
D. MacCarthy voor het laatste) zich afzetten tegen het zowel theatrale als kritische
vacuüm van de middeneeuw. En, naast het professioneel belangrijke verschijnsel
dat de theatercriticus niet langer een anonieme stem blijft maar een
individu-met-gezag wordt, getuigen al deze auteurs van hun dubbele relatie tot het
theater: om wat het andermaal niet blijkt te zijn en om wat het per se behoort te zijn.
Een gelukkige aanvulling van deze kritische anthologie zijn de Essays (teksten
van een symposium en daardoor wel heel erg heterogeen); zij zijn alle
theater-historisch (het theater zelf, het drama, en de Shakespeare-herontdekking),
op details gericht om tot een globaal panorama en dus constante kenmerken te
kunnen komen. Toch wordt de vraag niet weggenomen of de hardnekkige pogingen
tot een zo integraal mogelijke reconstructie (tot de individuele opvoering toe) te
komen, niet alleen niet mogelijk zijn maar meer zelfs tot enige meer waardevol
resultaat kunnen komen dan een archeologisch fragmentarisme.
C. Tindemans

Michael Meyer
Henrik Ibsen. Vol. 3.
The Top of a Cold Mountain 1883-1906
Rupert Hart-Davis, London, 1971, 367 pp., £ 5,50.
Met dit 3e deel (bekroond met de Whitbread Literary Award 1971; voor deel 1 cfr
Streven, aug. 1968, voor deel 2 nov. 1971) sluit S. zijn imposante Ibsen-biografie
af, de meest volumineuze van reeds een hele reeks. Ook dit 3e deel wil allereerst
vertellen wat er in dit leven is gebeurd; nauwkeurig volgt hij alle levensmomenten,
van De wilde eend tot aan Ibsens dood. Nooit wordt het anekdotiek, altijd zijn het
uiterst gedetailleerde verhalen om een zo breed mogelijk panorama en een zo diep
mogelijk inzicht te bieden. Daarom ook wordt minder Ibsens dramatische betekenis
in het licht gesteld, maar alleen Ibsen als mens; van daaruit moet dan de auteur
een andere, alvast vollediger verklaring krijgen. Dat gebeurt het diepst in het
hoofdstuk Portrait of the Dramatist as a Young Woman. Hierin argumenteert S.
overtuigend dat de echte Ibsen niet in de nostalgie van een groots leven zoals dat
van Peer Gynt heeft gelegen, maar in het stille titanisme van Hedda Gabler: een
gevangen dier, ontroostbaar wraakzuchtig, uiteindelijk zonder de moed om gezin
en bewonderaars te verlaten, een huisbakken tiran met vreemde ideeën over de
wereld daarbuiten, verterend van verlangen naar de verlossende wensdroom.
C. Tindemans

Robin Skelton
The Writings of J.M. Synge
190 pp., BF. 315.
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J.M. Synge and his world
144 pp., BF. 256.
Thames and Hundson, London / Denis, Borgerhout, 1971.
De 100e geboortedag van J.M. Synge heeft Syngeloog R. Skelton de gelegenheid
tot twee werkjes bezorgd. Eigenlijk vormen ze een geheel, waarin het eerste ingaat
op de thematische en literaire waarde, het tweede op de biografische waarheid.
Uiteraard overlappen beide aspecten elkaar en het is voor de lezer tenslotte een
fijne beloning aan het einde van het leesavontuur integraal bekend te zijn met het
subject. S. is niet uit op een reddingspoging (hoeft ook niet), evenmin echter op een
geldiger verklaring van Synges waarde vandaag. Hij scheidt echt toch te methodisch
het ene werk van het andere en geeft te weinig de organische lijn van groei en bloei
aan. Wel beklemtoont hij terecht het taalidioom van Synge, niet om de toch wel wat
pijnlijke poging het Gaelic op te vangen in keurig Engels, wel om de voedingsbodem,
de taalironie van de Ierse plattelander: geen intellectualistisch spelletje maar de
waarachtige uitdrukking van de volksmens tegenover een wereld om zich heen.
Ook de prachtige vrouwenstudies van deze ziekelijke en schuwe zonderling worden
rechtvaardig uitgetekend. Het biografische boek is vooral fotografisch en documentair
opgevat, vrij onpersoonlijk maar nuchter-onthecht.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
Inca, afkorting voor ‘Informaciones sobre Chili y America Latina’, de naam welke
een groep van vijf mensen (twee Canadezen, een Italiaanse, een Chileen en een
Belgische) zich gegeven hebben: vanuit Chili willen zij hun respectievelijke
landgenoten achtergrondinformatie verschaffen over Chili en Latijns Amerika, Adres:
Casilla 5394, Santiago de Chile.
Frieda Hermans, geboren 1942. Maakt deel uit van ‘Inca’. Maatschappelijk assistente.
Drie laar in Chili, werkzaam in de volkswijk ‘La Legua’. Adres: Casilla 14952, Santiago
de Chile.
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.L.J. Lumeij, geboren 1922. Studeerde medicijnen aan de Universiteit van
Amsterdam en van Edinburgh. Specialiseerde zich in psychiatrie en neurologie aan
de London University en de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij in 1957
promoveerde op ‘The Methods of Psychology and Psychiatry’. Was van 1957-1966
consulent-psychiater aan het O.L. Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Sinds 1957 is
hij directeur van de Utrechtse Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid. Heeft in
de geëigende vaktijdschriften regelmatig gepubliceerd over psycho-hygiënische
gezondheidszorg. Adres: Bovenover 178, Nieuwendam.
Dirk Lauwaert, gebaren 1944. Studeerde aan de K.U.L. en aan het Centro
Sperimentale di Cinematografia in Rome. Schrijft in ‘Kunst en Cultuuragenda’, maakt
een wekelijks radiokroniekje voor BRT-3, is medewerker aan ‘De Spectator’, was
presentator van het televisie-programma ‘Kort Geknipt’. Adres: Dekenstraat 83,
3000-Leuven.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagblad-wetenschap
aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Thans verbonden aan het R.K. Centraal Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie te Amsterdam. Literair
medewerker van ‘De Volkskrant’. Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde enkele
boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilbelminaweg 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-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en
Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’.
Adres: Van Putlei 13, 2000 - Antwerpen.
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Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56. 2540 - Hove.
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.
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.
Prof. Dr. M. Jeuken S.J., geboren 1916. Studeerde biologie in Leiden, waar hij in
1957 promoveerde op een proefschrift over ademhaling. Hij was gedurende een
aantal jaren leraar biologie aan het V.W.O. Van 1957-1961 verbleef hij in Jogjakarta
om te helpen bij de oprichting van de biologische faculteit aan de staatsuniversiteit
aldaar. Na zijn terugkeer was hij verbonden aan de Nijmeegse univenileil voor de
natuurfilosofie. Van 1966-1971 was hij hoogleraar in de wijsbegeerte te Wageningen.
Sinds 1965 voert hij het beheer over het Instituut voor Theoretische Biologie van
de Rijksuniversiteit te Leiden. Vanaf 1968 is hij hoogleraar in de wijsgerige biologie
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Aert van Neslaan 614, Oegstgeest.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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Moskou - Tokio: sluitstuk van krachtenveelhoek, p. 539
Ondanks een wat ontspannen sfeer tussen Tokio en Moskou tengevolge van
wederzijdse handelsbetrekkingen, komt men niet tot overeenstemming. De Koerilen,
beveiliging van de oostflank van de USSR, en het bondgenootschap van Japan met
de V.S. vormen de twistpunten. Intussen gaat Japan door een steeds sterkere positie
in te nemen, zodat het zelfs ooit de taak zou kunnen vervullen van scheidsrechter
tussen China en de USSR.

Joegoslavië en de Sovjet-Unie van 1945 tot 1970, p. 549
De Joegoslavische communisten zullen zich tegen een aanval van de Sovjet-Unie
op hun land in bloedige strijd verdedigen en daartoe ongetwijfeld westerse hulp
welkom heten. Maar zij weten evengoed dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
ook het einde van hun socialistisch experiment in Joego-Slavië met zich mee zou
brengen.

Abortus en eerbied voor het leven, p. 564
Tegen een liberalisering in de wetgeving inzake abortus wordt, vanuit de ‘traditionele’
moraal, altijd een beroep gedaan op de eerbied voor het leven. Maar eerbied voor
het leven zonder meer is niet de kern van die traditionele moraal. Leven is nog geen
menselijk leven. Mens zijn is erkend worden. Sociaal en maatschappelijk. Wat is
daaruit te concluderen omtrent het abortusprobleem? En hoe kan een probleem als
dit geregeld worden door een wetgeving?

Denken als macht, p. 572
Hoe komt het toch dat het westerse denken uitloopt op technocratie, activiteit en
materiële welvaart, terwijl allerlei oosterse wijzen van denken veel minder tot
materieel zichtbare resultaten leiden? In het westen schijnt het denken helemaal in
dienst te staan van nuttigheid en produktie, de oosterse wijsheid schijnt daarvan af
te zien. Dit vraagstuk behandelt de auteur.
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Een literatuurtheorie, p. 585
Voor vele critici moet de ‘Moderne Literatuurteorie’ van T.A. van Dijk, die radicaal
het linguïstische karakter van de literatuur vooropstelt, aankomen als een donderslag
bij heldere hemel. Taaie mythen over de schoonheid van het literaire kunstwerk
moeten hier wijken voor het nuchtere inzicht dat literaire teksten in de eerste plaats
teksten zijn als andere. Het vaktechnische karakter van dit korte artikel moet de
lezer niet afschrikken. In latere bijdragen hoopt de auteur ook andere nieuwe
literatuurtheorieën concreter toe te passen op bekende literaire teksten.

Terzijde. In het kasteel van Blauwbaard, p. 589
Het jongste boek van George Steiner, waarin deze spreekt over het einde van een
literaire cultuur, geeft de auteur aanleiding om de hedendaagse cultuur aan een
kritische analyse te onderwerpen.

Oud worden en sterven, p. 594
Wat is oud worden? Er bestaan ruim 150 theorieën over het verouderingsproces.
Dringende vragen die rijzen in de praktijk van de bejaardenzorg stimuleren het
gerontologisch onderzoek, dat uiteraard een multidisciplinair onderzoek zal moeten
zijn. De auteur brengt verslag uit over het Eerste Nederlands Congres voor
Gerontologie en knoopt daar enkele bedenkingen en nabeschouwingen aan vast.

Het verschijnsel Gunnar Myrdal, p. 605
De opdracht die Gunnar Myrdal zich gesteld heeft - en die ook in zijn laatste tot nu
toe vertaalde boek De Misdeelde Wereld tot uiting komt - is, niet alleen de
economische ontwikkeling aan te geven en de factoren die daarin meespelen als
vanzelfsprekende gegevens te aanvaarden, maar alles aan een analyse te
onderwerpen en daardoor beter aan een oplossing te kunnen werken. ‘In
werkelijkheid zijn er geen economische problemen - er zijn gewoon problemen en
die zijn complex’.
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Moskou - Tokio:
sluitstuk van krachtenveelhoek
Henry M.V. Buntinx
Uitgaande van de wiskundige variatie- en combinatieleer kan men zich het concert
van de vier grote mogendheden voorstellen als een geheel van zes krachtlijnen:
Washington - Moskou, Washington - Peking, Washington - Tokio, Moskou - Peking,
Peking - Tokio en Moskou - Tokio. Zodra een politiek geïntegreerd West-Europa
zich als wereldmacht affirmeert, krijgen wij met tien krachtlijnen te doen. Eén van
die verhoudingen, die tussen Moskou en Tokio, krijgt momenteel van de
informatie-dealers en commentatoren heel weinig aandacht. Dat is nogal begrijpelijk.
Vooral Washington, Peking en Moskou dringen zich op aan de actualiteit. En ook:
van alle toenaderingspogingen die Tokio tegenover de grote mogendheden en
vroegere vijanden heeft ondernomen, is die tegenover Moskou veruit de moeilijkste.
Het tempo en de omvang van de economische heropleving in Japan werden door
Moskou met meer dan gemengde gevoelens geregistreerd. Dat komt duidelijk tot
uitdrukking in het paradoxale karakter van de betrekkingen die tussen beide staten
bestaan. Moskou en Tokio hebben met elkaar nog altijd geen vredesverdrag. De
ideologische, politieke en territoriale twistpunten leiden af en toe tot vehemente
diplomatieke controversen. Toch nemen de economische betrekkingen tussen beide
landen toe: Japan draagt al financieel bij tot het valoriseren van de bodemschatten
van de Sovjet-Unie. Dat gebeurt in een sfeer van enerzijds vertrouwen, anderzijds
achterdocht. Als de geschiedenis ons iets kan leren, mag men gerust stellen dat de
normalisering van de betrekkingen tussen Tokio en Moskou heel wat meer voeten
in de aarde zal hebben dan die tussen Tokio en Peking.
De Sovjet-Unie heeft het Verdrag van San Francisco (1951), dat de vrede tussen
Japan en zijn ex-vijanden uit de Tweede Wereldoorlog herstelde, nooit erkend. Al
sloot dat Verdrag dan aan bij de besluiten van Yalta en Potsdam. De eigenlijke
reden voor de terughoudendheid van de Sovjets is te zoeken in het feit dat
uitgerekend op dezelfde dag dat het Verdrag van San Francisco werd ondertekend,
de Verenigde Staten de Japanners een conventie voorlegden waarin het
bezettingsstatuut werd opgeheven en beide landen zich militair verbonden.
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De Japanners waren in die tijd niet erg gesteld op de Sovjets. Zij vonden het vanwege
de Sovjets bijzonder laf, op het laatste ogenblik Japan te hebben aangevallen,
ondanks het feit dat op Hirosjima en Nagasaki al atoombommen waren gedropt en
er toch nog altijd zo iets bestond als het neutraliteitspakt van augustus 1941 tussen
Moskou en Tokio. Maar de Sovjets wilden van de gelegenheid gebruik maken om
de Japanners te verjagen uit Mandsjoerije, Korea, Port Arthur en de Sachalin- en
Koerilen-eilanden. Moskou wilde zelfs een gedeelte van Japan gaan bezetten; alleen
de militaire macht van de Verenigde Staten kon dat beletten. Als tegenreactie wilden
de Sovjets Japan volkomen isoleren en stelden hun veto tegen de opneming in de
UNO. Ten gevolge van de Koreaanse oorlog zou het antagonisme tussen beide
landen nog fors toenemen.

Wederzijds aftasten
Toch voelde men aan beide zijden wel dat men niet lang langs elkaar heen kon
blijven leven. Al was het maar omwille van de geografische nabijheid en het feit dat
de Verenigde Staten zich op Japan stevig aan het innestelen waren. Begin 1952
stuurde Stalin aan het Japanse volk een boodschap, met de beste wensen voor
een spoedig herstel van zijn onafhankelijkheid en een appèl op de ‘democratische
krachten van de bevolking’. Later lekte het uit dat het initiatief was uitgegaan van
de voorzitter van de Japanse socialistische partij.
Discrete contacten leidden tot het hervatten van de steenkoolexport van Sachalin
naar Japan; op de Japanse scheepswerven werden de eerste schepen voor de
Sovjet-Unie op stapel gezet en beide landen sloten akkoorden over de zeevisserij.
(De Sovjets hadden in die tijd meer dan vijftig Japanse vissersvaartuigen geënterd
en hielden een honderdtal zeevissers in arrest).
Nieuwe contacten werden ingeleid onder druk van de omstandigheden. Vooreerst
was er de wapenstilstand in Korea in 1954. Vervolgens de eerste tekenen van de
intredende dooi na de dood van Stalin, de dwingende zorg om de eigen economische
en commerciële belangen en - last but not least - het zoeken van de Sovjets naar
een psychologisch en politiek tegenwicht voor de dominerende rol van de Verenigde
Staten in de Aziatische regio. Eind 1954 proclameerde de democratische Japanse
eerste-minister Hatoyama dat er een einde moest komen aan ‘een hoogst abnormale
en absurde situatie’.
Na enkele voorbereidende officieuze contacten kwamen de Sovjetambassadeur
Malik en de Japanse ambassadeur Matsumoto te Londen in het geheim bijeen. Het
was de bedoeling het terrein af te tasten en de mogelijk-
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heden van een vredesverdrag te onderzoeken. Daaruit bleek dat de respectievelijke
standpunten nog veel te ver uit elkaar lagen. De Sovjetpers bracht haar geschut in
stelling en hamerde op de schade die ‘de Amerikaanse betutteling’ toebracht aan
de Japans-Sovjetrussische verhoudingen. Japan werd er toe aangezet het
Amerikaanse ‘juk’ af te werpen.
Japan reageerde in averechtse richting, zodat de Londense besprekingen
afsprongen. Ze werden in juli 1956 hernomen, enkel en alleen om na afloop vast te
stellen dat de respectievelijke posities inzake belangrijke problemen, zoals dat van
het inpikken van de Koerilen door de Sovjet-Unie, het statuut op de zeevisserij, het
Japans-Amerikaans verdrag en enkele andere, nog steeds even ver uit elkaar lagen.
Nochtans - zo luidde het communiqué - waren beide partijen het erover eens dat
een of andere vorm van praktische coëxistentie moest worden gevonden.
Op 19 augustus 1956 bereikten Chroesjtsov en Hatoyama een compromis. Zij
ondertekenden een declaratie waarin de staat van oorlog tussen beide landen werd
opgeheven, de diplomatieke betrekkingen zouden worden hernomen, Japan rijp
werd geacht om in de UNO te zetelen, de ratificatie van de akkoordontwerpen over
de zeevisserij werd aangekondigd en veel omhaal werd gemaakt over de noodzaak
van het uitbreiden van de culturele en economische betrekkingen. Moskou beloofde
de terugkeer naar Japan van de Habomai- en Shikoku-eilanden (ten Noorden van
Hokkaido) zodra het vredesverdrag gesloten zou worden. De onderhandelingen
over dat vredesverdrag werden vagelijk opengehouden en alle andere kwesties
bleven in de lucht hangen.
Bij al die onderhandelingen en contacten had de Sovjet-Unie niets losgelaten van
de oorlogsbuit die zij na 1945 in het Verre Oosten had binnengehaald. Als pluspunt
kon zij acteren dat het opnieuw aanknopen van politieke contacten met een belangrijk
Aziatisch land op de duur psychologische gevolgen zou hebben. Vanaf dat ogenblik
kon de Sovjet-Unie zich tevreden stellen met een voorlopige status-quo en
terzelfdertijd pogen de Japans-Amerikaanse band los te weken. Op die manier kon
Japan allicht in de richting van een welwillende neutraliteit worden gestuwd, terwijl
China zich goed en wel aan het omvormen was tot communistische volksrepubliek,
hopelijk met altijddurende Moskou-obediëntie. Op het internationale forum maakte
Moskou tegelijkertijd reclame voor algemene terugtrekking van vreemde
strijdkrachten, waar die zich ook bevonden, en beloofde plechtig de neutraliteit van
elk land te zullen eerbiedigen.
De Japanners bleven wantrouwig. Het verbreken door de Sovjets in 1945 van het
in 1941 gesloten Japans-Sovjetrussische vriendschaps- en neutraliteitsverdrag lag
hen nog altijd zwaar op de maag. Onmiddellijk na de oorlog woog dit zelfs zwaarder
dan b.v. de Amerikaanse atoombommen op Hiros-

Streven. Jaargang 25

542
jima en Nagasaki. De historische afkeer van de Japanners tegenover de Russen
zat namelijk dieper dan hun afkeer voor de Verenigde Staten. (Pas later zijn de
Japanners zich meer gaan opwinden over de beslissende Amerikaanse ‘interventie’.
Op de Sovjet-avances van 1956 antwoordde de Japanse regering dat het
Japans-Amerikaans verdrag niemand bedreigde en dat de Sovjetleiders zich niet
moesten mengen in Japanse interne aangelegenheden. Maar ondertussen begon
de Japanse openbare opinie een neiging te vertonen tot neutralisme en
anti-amerikanisme. De regering Kishi moest in 1960 tegen een kleine maar harde
oppositie optornen om de hernieuwing van het akkoord met de Verenigde Staten
door het parlement te sluizen. Het groeiende conflict tussen de Sovjet-Unie en China
was een nieuwe factor in de Japans-Sovjetrussische verhoudingen. De paniek van
de Russen met betrekking tot de pijlsnelle opbloei van de Japanse economie kwam
op de achtergrond. Moskou kende nu dezelfde frustratie die de Verenigde Staten
in 1947 hadden gekend: de gevaarlijke consequenties van een evolutie waardoor
men twee belangrijke Aziatische machten tegelijk tegen zich krijgt. Om dat te
voorkomen, moest willens nillens gezocht worden naar een verbetering in de
betrekkingen met Japan.
In 1961 kwam Mikoyan in hoogsteigen persoon naar Tokio, met een persoonlijke
boodschap van Chroesjtsjov aan de Japanse regering. Het resultaat beperkte zich
tot een kleine uitbreiding van de handelsakkoorden. Medio 1962 reisde een groep
Japanse industriëlen naar Moskou en bracht een aantal bestelorders voor de
scheepsbouw mee naar huis. De Sovjets stelden voor, Japan hout, kolen en
petroleum te leveren; Japan zou complete industriële uitrustingen leveren.
In mei 1964 arriveerde Mikoyan opnieuw in Tokio; ditmaal vergezeld van een hele
delegatie. Hij werd door de keizer ontvangen en overhandigde de eerste-minister
opnieuw een boodschap van Chroesjtsov. Daarin werd nog maar eens over
‘interessante handelsofferten’ gesproken. De pientere Japanners ontdekten echter
onmiddellijk dat de daaraan verbonden voorwaarden indirecte gevolgen zouden
hebben voor hun op gang komende economische betrekkingen met de Chinese
Volksrepubliek. Eerste-minister Ikeda antwoordde ontwijkend: hij was bereid alle
problemen te bespreken die konden leiden tot een vredesverdrag, maar tevens
hamerde hij nog eens op de kwestie van de restitutie van de Kourilen-archipel.
Daarmee probeerde hij met de voet een gat in een betonnen muur te trappen. Beide
partijen bleven op hun posities.

Kourilen: alfa en omega
Waarom blijven de Sovjets zo obstinaat weigeren over de Kourilen te onderhandelen
en waarom brengen de Japanners deze kwestie met zoveel
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hardnekkigheid steeds opnieuw ter tafel? In 1967 verklaarde Kosygin dat het uitblijven
van een vredesverdrag met Japan alleen te wijten was aan ‘de onredelijke en
revanchistische territoriale eisen van Japan’. In februari 1970 bracht de voorzitter
van de Japanse delegatie van de gemengde economische commissie in Moskou
het probleem van de Kourilen opnieuw ter sprake. Kosygin weigerde ook maar te
antwoorden op wat hem werd gevraagt.
De Sovjet-Unie stelt dat, behalve de kleine eilanden Habomai en Shikoku, de
territoriale kwesties tussen Moskou en Tokio definitief zijn geregeld. De
Kourilen-eilanden en het zuiden van Sachalin behoren, met name ingevolge de
internationale beslissingen die te Yalta en Potsdam werden genomen, tot de
Sovjet-Unie. Tokio betwist de juridische geldigheid van dit standpunt en redeneert
als volgt. Het is juist dat het zuiden van Sachalin op de Russen werd veroverd in
1905, maar de Tsaar erkende in het Verdrag van Shimoda (1855) dat de Kourilen
tot Japan behoren. Anderzijds blijkt uit de internationale teksten dat de zuidelijke
eilanden (met inbegrip van Kunashiri en Etorufu) geografisch geen deel uitmaken
van de Kourilen. Uit het verdrag van Shimoda zou reeds blijken dat deze eilanden
‘van nature’ Japans zijn. Vervolgens worden de beslissingen van Yalta en Potsdam
door de Japanse regering niet erkend als een waarlijk bindende conventie. Daarvoor
wordt aangevoerd (dat hebben Frankrijk en West-Duitsland ook gedaan) dat Japan
destijds niet werd geraadpleegd en zich dus niet gebonden acht (‘res inter alios
acta’). Het Verdrag van San Francisco kan door de Sovjet-Unie evenmin worden
ingeroepen om zich de Kourilen voor altijd toe te eigenen; zij heeft dat verdrag
immers niet ondertekend.
Maar er zijn andere dan juridische redenen waarom de Sovjets zo stug op hun
standpunt blijven. Het gaat hier om de beveiliging van de gehele oostflank van het
Sovjetrijk. Moskou is niet vergeten dat de campagne van de Westerse
‘interventionisten’ en Japan tegen het bolsjevistisch regime in 1918 vanuit Vladivostok
begon. Evenmin, dat het in 1922 de Japanners waren die als laatsten uit Siberië
afdropen. In 1950 was er de Koreaanse oorlog. De politieke en militaire banden
tussen de Verenigde Staten en Japan zijn te sterk opdat de Sovjet-Unie enige
concessie inzake de Kourillen-kwestie kan doen. Bovendien is er nog China. De
belangrijkheid van de ingepikte territoria wordt duidelijk als men weet wat er allemaal
op het eiland Ertorofu aan militaire installaties en observatieposten werd opgericht;
in deze regio oefent Moskou permanent een strikte zee- en luchtcontrole uit.
Moskou wil evenmin precedenten scheppen. Toegeven aan Japan zou een keten
van gelijksoortige revendicaties in Europa en Azië tot gevolg hebben, niet alleen
van niet-communistische landen.
Eind 1969 beloofde Nixon de Japanners dat zij de souvereiniteit over Oki-
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nawa zouden terugkrijgen. Hetgeen inmiddels geregeld is. Dat wordt nu in Tokio
uitgespeeld om van de Sovjets hetzelfde te verkrijgen met betrekking tot de Kourilen.
Moskou kwam echter prompt met een andere verklaring voor de dag. De oplossing
van de kwestie Okinawa was volgens Moskou slechts een voorwaarde voor de
voortzetting van het defensiepakt tussen de Verenigde Staten en Japan, waarin
gestipuleerd wordt dat de Amerikanen op het eiland opnieuw nucleaire wapens
mogen opslaan wanneer er ‘een ernstige situatie zou ontstaan’. Vervolgens voorzien
de Sovjets dat de Japanners als gevolg van het ‘partial disengagement’ van de
Verenigde Staten in Azië verplicht zullen zijn militaire verantwoordelijkheid voor de
regio op zich te nemen.
Niettemin weten de Japanners best dat de onwrikbaarheid van de Sovjets ergens
grenzen moet hebben. De Sovjet-Unie kan niet eindeloos voortgaan Japan om
economische samenwerking te vragen, zonder enige tegenprestatie. Net zoals
West-Europa heeft ook de Sovjet-Unie Japan nodig. Anderzijds zijn er de
Sovjet-Chinese controversen en het feit dat Tokio op het punt staat zijn betrekkingen
met Peking aan te zuiveren. Wil de Sovjet-Unie niet helemaal buiten de regio
gestoten worden, dan moet zij betere betrekkingen krijgen met Japan. Dit is slechts
mogelijk als de politieke partijen in Japan erbij betrokken worden. Welnu, van
extreem-rechts tot extreem-links eisen alle Japanse partijen de terugkeer van de
Kourilen. De twee fracties van de Japanse communistische partij eisen zelfs het
herstel van Japans territoriale grenzen van 1875. Het nationalisme is in Japan de
laatste tijd erg virulent geworden. De regeringspartij wil op die trend inhaken, maar
van de andere kant is zij tactisch genoeg om de beter wordende betrekkingen met
Moskou niet te laten stranden op de Kourilen-kwestie.
Het probleem van de eilanden is nauw verbonden met dat van de zeevisserij. De
wateren van het zuiden van Sachalin leverden voor de oorlog 4% van de Japanse
zalm en 30% van de krabben, bestemd voor de uitvoer. De in verval geraakte haven
Nemuro is nu het verzamelpunt van allerhande verenigingen die ijveren voor de
terugkeer van de verloren eilanden en van de gevangengenomen vissers. De
incidenten zijn talrijk in deze streek omdat de maritieme grenslijn slechts 1700 m
verwijderd ligt van de haven Nemuro, zodat de Japanse vissers over te weinig
actieradius beschikken. Dat alles verwekt op nationaal vlak een psychologische
malaise en maakt dat de kwestie van de ingepikte eilanden in de actualiteit blijft.

De verleidingen van de negotie
De economische akkoorden van 1956 tussen Japan en de Sovjet-Unie werden
nogal traag uitgebreid. Dat had te maken met de spreekwoordelijke
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traagheid van de Sovjets en de even spreekwoordelijke voorzichtigheid van de
Japanners. Tokio vreesde represailles van de Verenigde Staten en was niet zo
opgetogen met de vraag van de Sovjets om kredieten op lange termijn te krijgen.
Pas in 1965 was de Japanse handelsbalans met de Sovjet-Unie in evenwicht, terwijl
in 1969 voor het eerst de Japanse export opwoog tegen de import uit de Sovjet-Unie.
In hetzelfde jaar stemden de Sovjets er eindelijk in toe hun handelstransacties af
te wikkelen met een consortium van elf Japanse firma's. Voordien werd onderhandeld
met elke firma afzonderlijk, zodat de ene firma tegen de andere kon worden
uitgespeeld. Op dat ogenblik was Japan de tweede belangrijkste niet-communistische
klant van de Sovjet-Unie. De Japanse uitvoer omvatte voornamelijk
consupmptiegoederen (textiel en schoenen), handelsschepen en vlottende kranen.
De Sovjets verkochten aan Japan hout, papier, steenkolen, petroleum, non-ferro
metalen en ertsen.
De aangroei van de handelsbetrekkingen was vooral te danken aan de Japanse
participatie in de ontginning van Oost-Siberië. Japanse handelslui waren sinds lang
gebiologeerd door het perspectief van winstgevende rijkdommen in de Siberische
grond. De Sovjets hadden tot dan toe in Siberië geklungeld; Siberië betekende voor
de Sovjeteconomie jaarlijks een deficit van ruim een miljard roebel. Er waren niet
genoeg transportmogelijkheden naar West-Rusland; de Siberische bevolking bestond
voor de meerderheid uit vrouwen en stedelingen; weinig Russen waren bereid zich
1
in de onherbergzame streken van het Verre Oosten te vestigen . Al met al zag de
Sovjetregering zich verplicht uit te kijken naar Japans kapitaal. Pas in 1965 liet de
Japanse regering toe dat industriëlen contact opnamen met Sovjetautoriteiten om
de zaak te bespreken. Die terughoudendheid had te maken met de grote omvang
van een dergelijke onderneming en vervolgens met het feit dat de Sovjet-Chinese
betrekkingen in ongunstige zin waren geëvolueerd. Sommige streken waarin Japanse
kapitalen zouden worden geïnvesteerd, werden door Mao opgeëist. Peking
beschuldigde de Sovjets ervan, van China afgepakte gebieden vlug met Russen
en Japanners te willen bevolken.
Alhoewel de negotie-factor bij de Japanners gaandeweg zwaarder begon door
te wegen, waren zij erover ontstemd dat de Sovjets weigerden hun de controle over
te laten over hun eigen investeringen. Te meer omdat de bureaucratische
organisatiemethoden van de Sovjets nogal schril afsteken tegen het pragmatische
management van de Japanners. Peking beschuldigde Moskou van verraad en
revisionisme omdat het aan ‘Japanse kapitalisten’ de mogelijkheid gaf ‘het huis van
het Sovjetvolk te plunderen’, terwijl die-

1

Cfr. R. Hotz, Siberië, land van de toekomst, in Streven, maart 1971, pp. 640-647.
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zelfde Sovjets ‘schijnheilig fulmineren tegen gelijksoortige Japanse investeringen
in Malaysië en Indonesië’. De Sovjets antwoordden daarop heel flegmatiek dat het
in hun geval ging om ‘een kwestie van goede nabuurschap’. En: ‘Het feit dat wij
voor Oost-Siberië een beroep doen op de medewerking van een van de meest
ontwikkelde kapitalistische landen, stemt overeen met het marxistisch principe van
de werkverdeling’.
Na heel wat ups en downs is de Sovjet-Japanse samenwerking nu goed vlot
geraakt. Japan werkt mee aan de ontginning van de olievelden van Tsoemen en in
de 7000 km lange pijpleiding van West-Siberië naar de oostelijke haven Nachodka.
Vervolgens is er een participatie in de ontginning van de kopervelden van Oedokan
in Centraal-Siberië en in de aanleg van de spoorweg naar Nachodka. Japan zou
bereid zijn ¼ van de jaarlijkse produktie af te nemen.
Bovendien hebben de Japanners toegezegd te investeren in de bosbouwontginning
en in de ontwikkeling van de havens aan de kusten van Oost-Siberië (o.a. Wrangel).
Daar zullen de Japanners installaties bouwen die een vlug en handzaam vervoer
mogelijk maken van olie, aardgas en koper. Dit laatste schijnt aan te tonen dat de
Japanners het ernstig menen met hun investeringen. Japan is arm aan grondstoffen
en wil de transportkosten liefst zoveel mogelijk drukken.
Bij dat alles verliezen de Japanners natuurlijk niet uit het oog dat de Sovjet-Unie
op ieder ogenblik die samenwerking weer kan stopzetten wanneer het politieke
klimaat dat zou vereisen. Daarom doen er hardnekkige geruchten de ronde volgens
welke de Japanners in het geheim onderhandelen met de Chinese Volksrepubliek,
met het doel gelijksoortige investeringen te financieren. In de beroemde vijf punten
die Tsjoe-en-Lai opsomde als voorwaarde voor de uitbreiding van de contacten met
Japan, sprak hij weliswaar over het inbinden van Tokio's relaties met de Verenigde
Staten en Taiwan, maar over de betrekkingen met Moskou werd met geen woord
gerept.

Politiek referentiekader
Ondanks de economische samenwerking blijft Moskou met fundamentele politieke
problemen t.o.v. Japan in de maag zitten. Niet het minst de sterke militaire banden
van Tokio met Washington en de activiteiten van de Japanners in de overige regio's
van Azië.
De Amerikaanse interventie in Vietnam heeft Moskou steeds de gelegenheid
geboden de Japanners te beschuldigen van medeplichtigheid, omdat zij de Verenigde
Staten materiële faciliteiten verlenen en ze diplomatiek steunen. Nog in de jongste
uitgave van het Japanse Diplomatieke Blauwboek stelt de regering dat de militaire
banden met de Verenigde Staten zullen
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blijven bestaan, vooral dan voor wat betreft de nucleaire afschrikking tegenover de
Sovjet-Unie en China. Tokio ziet op langere termijn geen ander alternatief.
De consequenties van het Sovjet-Chinese geschil zijn met betrekking tot de
Sovjet-Japanse verhoudingen nog moeilijker en ingewikkelder. Sinds de heresie
van Mao heeft Moskou bij de lokale Aziatische communistische partijen veel aan
invloed ingeboet. In Moskou zet het veel kwaad bloed, dat Peking Tokio steeds
meer laat verstaan dat de organisatie van de toekomstige Aziatische structuren het
werk moet zijn van de Aziaten zelf ‘zonder inmenging van niet-Aziatische
mogendheden’ (terwijl de Sovjets al naargelang de windrichting tot Europa of tot
Azië beweren te behoren). Tot overmaat van ramp is Tsjoe-en-Lai de laatste tijd
openlijk de Japanse eis voor de terugkeer van de Kourilen gaan steunen.
De huidige nucleaire macht van Peking vormt alsnog geen werkelijke bedreiging
voor de Sovjet-Unie. Niettemin groeit de Chinese dreiging op de transsiberische
route met de dag. Het gaat hier om de hoogst-strategische verbinding van het
industriële Rusland met het oostelijke gedeelte van Siberië. Om die Aziatische
defensielijn te versterken, moet de Sovjet-Unie haar grenzen in het Westen militair
ontlasten, haar betrekkingen met West-Europa versoepelen en Japan ervan
overtuigen goede betrekkingen met Moskou te cultiveren (o.m. door via investeringen
Japan welwillend aan zich te binden).
In de loop van dit jaar gaat Gromyko naar Tokio om nog maar eens
onderhandelingen aan te knopen over het afsluiten van een vredesverdrag. Het feit
dat Tokio meer dan ooit naar Peking lonkt, is daaraan niet vreemd. Tokio heeft al
laten verstaan dat het diplomatieke betrekkingen met Peking wenst aan te knopen.
De kwestie van de opneming van Peking in de UNO is nu toch van de baan. De
empirische Japanners weten best dat zij meer profijt hebben bij een welvarend en
koopkrachtig China dan bij een arm, overbevolkt en gefrustreerd buurland. Er worden
formules uitgeknobbeld om Taiwan de hand boven het hoofd te houden en zodoende
van twee walletjes te eten.
Hierbij duikt de vraag op welk van beide China's voor Moskou het gevaarlijkst is?
En welke prijs is Moskou bereid te betalen opdat Oost-Siberië geen voorwerp van
verleiding wordt?
Op militair gebied is Peking de nachtmerrie; op economisch terrein is het Taiwan.
Vandaar de heimelijke Sovjethoop dat er zolang mogelijk onenigheid blijft bestaan
tussen de leiders van Peking en Taipeh. Van die situatie kan Tokio profiteren. En
meer bepaald doordat het zich aan beide China's en aan de Sovjet-Unie kan
optrekken. In ieder geval op economisch gebied. Tokio steekt met kop en schouders
uit boven Peking. En ieder die Japan

Streven. Jaargang 25

548
van nabij heeft leren kennen, weet maar al te best dat de Japanners het er op
aanleggen ook de Sovjet-Unie te overtroeven. (De Amerikaanse futuroloog Herman
Kahn gaat zelfs nog verder en meent dat Japan in het begin van de 21e eeuw de
Verenigde Staten zullen overklassen).
En de prijs die Moskou wil betalen aan Japan? Die is af te leiden uit de
stilzwijgendheid over het feit dat Japan zich klaar maakt in Azië meer eigen
verantwoordelijkheid op zich te nemen, ook militair. Daarmee wil Moskou twee
dingen bereiken: enerzijds de eigenwaarde van de nationalistische Japanners strelen
en anderzijds de uitbouw promoveren van een tegenwicht tegen ‘de opkomende
Chinese hegemonie in Azië’.
De fopspeen die Moskou de Japanners voorhield om dat doel te bereiken, was
de magische formule over ‘het systeem van collectieve veiligheid in Azië’. Het was
de bedoeling zoveel mogelijk Aziatische staten in één organisatie samen te brengen,
die kennelijk tegen Peking zou gericht zijn. Om de pil volkomen te vergulden,
voegden de Sovjets eraan toe dat alle nucleaire machten plechtig zouden moeten
garanderen de leden van dat ‘systeem’ te beschermen tegen nucleaire aanvallen
en dreigingen. Op dat ogenblik maakte Peking nog geen deel uit van de
Veiligheidsraad.
De Japanners vinden dat zij aan de garantie van één kernmacht (de Verenigde
Staten) ruimschoots genoeg hebben en bedanken feestelijk voor het Sovjetvoorstel.
Als pragmatici weten zij opperbest dat papieren en formalistische garanties van een
organisatie zoals de Veiligheidsraad weinig of niets om het lijf hebben. Hun repliek
is kenschetsend: ‘plechtig afgekondigde resoluties hebben geen waarde binnen de
factische logica van het nucleaire machtsevenwicht’. Legalistische formalismen
hebben in de praktijk pas waarde wanneer zij berusten op een solide en
uitgebalanceerde onderbouw van feitelijke machtsverhoudingen.
Daarom zullen de Sovjet-Japanse verhoudingen vooralsnog blijven steunen op
selectieve criteria en een politiek-van-het-ogenblik. Met de hulp van Australië timmert
Japan geduldig aan een standplaats van waarop het ooit eens de rol van
scheidsrechter tussen China en de Sovjet-Unie zal kunnen spelen.
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Joegoslavië en de Sovjet-Unie van 1945 tot 1970
L.L.S. Bartalits
‘Wäre Jugoslawien heute ein land mit einem sowjetkommunistischen
System - niemand fände es besonderer Aufmerksamkeit wert. Seinem
eigenen weg zum Sozialismus verdankt es das Interesse, das es in der
ganzen Welt auf sich zieht. Wie kam es dazu?’
J.G. Reissmüller.

Ontwikkeling van de betrekkingen tot 1948
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog keerden de communistische leiders
die de zuiveringsprocessen van Stalin in de jaren dertig hadden overleefd, van
Moskou naar Belgrado terug. Na Hitlers overval op de Sovjet-Unie (22 juni 1941)
begon de in 1937 tot secretaris-generaal van de Joegoslavische Communistische
Partij gekozen Tito zijn partisanenoorlog tegen de Duitse en Italiaanse bezetters
van Joegoslavië, die op hun beurt de Sovjet-Unie militair hadden ontlast. Reeds na
de Italiaanse capitulatie, in de herfst van 1943, heeft Tito de communistische staat
uitgeroepen. In die tijd had de Sovjet-Unie nog geregeld diplomatieke betrekkingen
met de koninklijke Joegoslavische regering in ballingschap te Londen.
Stalin werd echter nog meer geïrriteerd door de naoorlogse binnen- en
buitenlandse politiek van Tito. Eind maart 1945 heeft de Joegoslavische partijleider
tijdens zijn bezoek aan Moskou op een snelle terugtrekking van het Sovjet Leger
1
aangedrongen . De communistische leiders te Belgrado voerden in de jaren 1945
tot 1948 een scherpe anti-westelijke buitenlandse politiek en een radicaal
communistische koers op het terrein van de binnenlandse politiek die de Sovjet-Unie
marxistisch-leninistisch wilde voorbijstreven. De houding van Tito kwam voort uit
zijn overtuiging dat de tijd rijp was voor de communistische machtsovername in heel
2
Europa .
Tito was in deze jaren een van de prominentste leiders van de ‘linkse oppositie’
binnen de internationale communistische- en arbeidersbeweging. Men dacht in
Belgrado dat Zhdanovs militante ‘westpolitiek’ door Stalin zonder meer werd
gesteund. Uitgaande van deze veronderstelling waren de Joegoslavische leiders
er van overtuigd dat zij de ‘favorieten’ van Moskou

1
2

Cf. F. Borkenau, Der europäische Kommunismus, Bern, 1952, pp. 369-370.
Idem, p. 474.
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3

waren en daarom probeerden zij hun politieke- en ideologische invloed, vooral in
de Balkanlanden, uit te breiden.
In Sofia werd het Joegoslavische voorstel tot vorming van een Zuidslavische
Statenbond, naar het voorbeeld van de uit de jaren 1924-1925 stammende ‘Balkan
4
Communist Federation’ zeer gunstig ontvangen. Het door Tito en Dimitroff in 1947
gemeenschappelijk gelanceerde plan inzake een Balkan federatie, die de oprichting
van een tweede radicaal communistisch politiek centrum onder leiding van
Joegoslavië beoogde, maakte voor Stalin de maat vol. Dit is gebleken uit een artikel
van de Pravda in januari 1948 waarin scherp werd geprotesteerd tegen Dimitroffs
rede over de Balkan federatie.
Zeker vanaf januari 1948 werd Tito door Stalin als een van zijn gevaarlijkste
vijanden binnen het toenmalige Sovjet blok beschouwd. Bovendien verkondigde
Zhdanov, Tito's vriend in Moskou, reeds in september 1947 te Warschau de volgende
‘links-extremistische’ formule: ‘Het voornaamste gevaar voor de arbeidersklasse
bestaat thans in het onderschatten van hun eigen krachten en in het overschatten
5
van de krachten van het imperialistische kamp’ . Stalin wilde daarentegen een al te
snelle verslechtering van de betrekkingen met de Verenigde Staten voorkomen.
Het was onder deze dreigende omstandigheden, die hun toppunt bereikten met de
rede van Truman over zijn doctrine in maart 1967, dat de houding van het Kremlin
tegenover de Oosteuropese landen een beslissende verandering onderging.
Bovendien werd het Sovjetblok na de afkondiging van de Truman-doctrine door de
westelijke interventie in de Griekse burgeroorlog direct met de Amerikanen
geconfronteerd.

Kominform-resolutie van juni 1948
Ondanks de waarschuwing van Moskou en de Kominform zetten de Joegoslaven
de militaire hulpverlening aan de Griekse ‘vrijheidsstrijders’ onder leiding van generaal
Marcos op grote schaal voort. Daarna kon Stalin, rekening houdende met het
toegenomen gevaar van een Derde Wereldoorlog, niets anders doen dan door
middel van een Kominformresolutie op 28 juni 1948, de binnen- en buitenlandse
6
politiek van de Joegoslavische leiders veroordelen . In november 1949 werd een
tweede resolutie getiteld: ‘De Communistische Partij van Joegoslavië onder de
leiding van spionnen en

3
4
5
6

Adam B. Ulam, Expansion and Coexistence. The History of Soviet Foreign Policy, 1917-'67,
London, 1968, p. 460.
L. Bushkoff, Revolution and Nationalism: Two Studies on the History of Communism in Eastern
Europe; in World Politics, april 1963, p. 509.
F. Borkenau, o.c., p. 494.
Cf. Louis J. Halle, The Cold War as History, London, 1967, pp. 228-229.
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moordenaars’ op Sovjet initiatief door de vertegenwoordigers van de
7
Kominformlanden aangenomen . ‘This Cominform conference marked the opening
8
of Stalin's great assize of Communist leaders in Eastern Europe’ .
De verbreking van de betrekkingen tussen Belgrado en Moskou heeft de Sovjet-Unie
zwaar getroffen, ondanks Stalins verwachtingen dat het Joegoslavische leger onder
leiding van zijn traditioneel pro-Russisch gezinde Servische officieren voor de
binnenlandse ineenstorting van het Tito regime zou zorgen. Kennelijk niet zonder
reden ontsloeg Tito in 1949 ongeveer 3000 officieren. De toenmalige chef van de
generale staf, Arso Jovanovic, werd op de vlucht naar Roemenië doodgeschoten.

Joegoslavische kritiek op de Sovjet-Unie
In 1950 is het conflict tussen Joegoslavië en de landen van het Sovjet blok in zijn
volle omvang uitgebroken. De twee hoofdelementen van dit conflict waren de
Joegoslavische aanspraak op staatkundige en ideologische souvereiniteit en het
9
arbeiderszelfbestuur . Beide waren volgens het Kremlin, gezien de ‘imperialistische
omsingeling van het Sovjet blok’, ketterij. De ideologische en politieke strijd tussen
Belgrado en Moskou is in 1952 na het zesde partijcongres van de Joegoslavische
communisten te Zagreb in hevigheid nog toegenomen. Tijdens dit congres werd
o.a. de Joegoslavische Communistische Partij omgedoopt tot Bond van
10
Joegoslavische Communisten .

Conflict tussen Belgrado en Moskou en de buurlanden
De Joegoslavische binnen- en buitenlandse politieke ontwikkelingen in de jaren
vijftig weerlegden de voorspellingen der leiders van het Kremlin dat een van het
Sovjet blok onafhankelijk en door Moskou niet beschermd communistisch land door
11
de westelijke mogendheden zou worden opgeslokt . Integendeel heeft Joegoslavië,
om de economische, politieke en militaire druk van de Kominform landen te kunnen
weerstaan, van het Westen op grote schaal hulp gekregen. Het is bijna onmogelijk
het aandeel

7

8
9
10
11

Meer informaties over deze periode zie in Bela knjiga o agresiynim postupcima vlada SSSR,
Poljske, Cehoslovacke, Madarske, Rumunije, Bugarske; Albanije prema Jugoslaviji, Belgrado,
1951.
D. Rees, The Age of Containment. The Cold War 1945-1965, London, 1967, p. 27.
Het wetsvoorstel met betrekking tot het bestuur van de ondernemingen door arbeidersraden
werd door de Joegoslavische volksvertegenwoordiging op 26 juni 1950 aangenomen.
Cf. Der VI. Kongress der KPJ, Bonn 1952.
Cf. E. Kardelj, Evolution in Yugoslavia; in Foreign Affairs, juli 1956, pp. 580-602.
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van het Westen in de economische ontwikkeling van Joegoslavië te evalueren. Het
hoogste cijfer betreft de Amerikaanse hulpverlening tussen 1945 en 1960: tweeënhalf
miljard dollar. Hierbij waren inbegrepen de noodhulp na de oorlog, de militaire
12
hulpverlening tussen 1950 en 1958 en de jaarlijkse graanzendingen .
Het conflict tussen Belgrado en Moskou had voor de Oosteuropese landen tot
gevolg, dat bewezen werd dat men zich tegen militaire, politieke, ideologische en
economische druk met succes kon verzetten; dat een nationaal communistisch
regime binnen de eigenlijke Sovjet invloedsfeer werd voortgebracht; dat een tweede
communistisch model werd gevestigd; dat het pluralisme werd geboren in een wereld
die tot dan toe alleen het monolitische principe kende en tenslotte dat een
communistische staat ook buiten het Sovjet blok zijn onafhankelijkheid kan
handhaven.
De uitwerking van de anti-stalinistische Joegoslavische propaganda was beperkt.
Belangrijker was echter de uitwerking van het Joegoslavische voorbeeld in
Oost-Europa. De Poolse communisten verzetten zich onder leiding van de in 1949
wegens nationalistische afwijking afgezette partijleider Gomoelka tegen de door
Moskou voorgeschreven collectivisatie van de landbouw. Ook wendde zich de
toenmalige Roemeense minister van Justitie, Patrascanu, tegen de collectivisering
13
en verklaarde dat hij eerst Roemeen en pas daarna communist was . Hij vormde
een nationaal-communistische oppositionele groep binnen de communistische partij.
Patrascanu, in 1949 beschuldigd van nationalisme en ‘Titoistische’ afwijking, werd
gearresteerd, ter dood veroordeeld en terechtgesteld. Stalins antwoord op de rebellie
van Belgrado was militaire, politieke en economische blokkade. Op deze wijze wilde
hij Joegoslavië isoleren en uitbreiding van het Titoisme op andere Oosteuropese
14
landen verhinderen .
Tezelfdertijd werd de bolsjevisering van de Oosteuropese communistische partijen
en de Russificatie van deze staten geïntensiveerd. Een en ander resulteerde in de
‘zuivering’ van de Oosteuropese communistische partijen van de zgn. Titoistische
elementen en de terechtstelling o.a. van de Hongaar Rajk, de Bulgaar Kostoff en
de secretaris-generaal van de Tsjechoslowaakse communistische partij, Rudolf
Slansky.

Politieke veranderingen na de dood van Stalin
De gebeurtenissen in Moskou na Stalins dood veroorzaakten een toenemende
politieke onzekerheid binnen de communistische partijen van de
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International Herald Tribune, 2/3 november 1968.
D.R. Liess, Rumanien zwischen Ost und West, Hannover, 1965, p. 66.
Cf. G. Bartsch, Kommunismus, Sozialismus und Karl Marx, Bonn, 1968, p. 94.
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zgn. volksdemocratische landen. Chroesjtsjov wilde, ondanks Molotovs scherpe
15
kritiek op zijn beleid , de lijn van de Sovjet politiek tegenover Joegoslavië wijzigen
en de betrekkingen tussen beide landen normaliseren. Hij bracht van 27 mei tot 2
juni 1955, samen met Bulganin, Mikojan, Sjepilov en Gromyko, een bezoek aan
16
Belgrado .
In de na afloop van het bezoek op 2 juni 1955 uitgegeven en door Bulganin en
Tito ondertekende Sovjet - Joegoslavische declaratie werd het recht van elke
communistische partij, resp. land, erkend op een eigen concrete ontwikkelingsvorm
van het socialisme. Voorts verplichtte Joegoslavië zich, niet tot de NATO toe te
treden.
Over bilaterale partijaangelegenheden werd niet gesproken. De leiders van het
Kremlin verplichtten zich, zich niet in de binnenlandse aangelegenheden van andere
socialistische landen te mengen. Bovendien kreeg Joegoslavië een Sovjet financiële
lening en werd zodoende het eerste land dat ontwikkelingshulp aanvaardde zowel
van het socialistische blok als van het Westen en een politiek van zgn. positieve
neutraliteit volgde. Tito hoefde noch het ideologische noch het organisatorische
primaat van Moskou te erkennen. Hij behaalde dus in zijn conflict met de Sovjet-Unie
een overwinning.
De normalisatie van de betrekkingen tussen Joegoslavië en de Sovjet-Unie werd
door de vertegenwoordigers van de Warschaupastlanden tijdens hun vergadering
17
op 27 en 28 januari 1956 te Praag goedgekeurd .

Twintigste Congres van de C.P.S.U.
De beslissende gebeurtenis van het eind februari 1956 gehouden Twintigste Congres
van de C.P.S.U. was de vernietiging van de Stalinmythos. Tijdens zijn geheime
referaat rehabiliteerde Chreosjtsjov de anti-stalinistische oppositie van de jaren
twintig en dertig alsmede de Titoisten. ‘An der Jugoslawien Affäre war nichts, was
sich nicht durch Parteidiskussionen unter Genossen hätte regeln lassen. Es lag kein
ernsthafter Grund vor, um daraus eine Affäre zu machen. Es wäre durchaus möglich
18
gewesen, den Abbruch der Beziehungen mit diesem Land zu verhindern’ . Deze
woorden van de Sovjet partleider onderstreepten de voor de Oosteuropese landen
belangrijkste nieuwe stelling die Chroesjstsjov in zijn officiële toespraak op het
partijcongres verkondigde, dat de ‘Formen des Übergangs zum Sozialis-

15
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Yugoslav Survey, deel XI, augustus 1970, p. 126.
Met betrekking tot het bezoek van de Sovjet leiders aan Belgrado en de verzoening tussen
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mus immer mannigfaltiger werden’. Aansluitend stelde Chroesjtsjov vast, dat in
Joegoslavië ‘hätten sich im Prozess des sozialistischen Aufbaus besondere konkrete
Formen der Leitung der Wirtschaft und des Aufbaus des Staatsapparates
19
herausgebildet’ . Daarmee werden door de C.P.S.U. diverse wegen naar het
socialisme voor de Oosteuropese landen voor het eerst officieel schijnbaar erkend.

‘Eerste raadgever’ van Moskou
Chroesjtsjov en consorten hebben in mei 1955 te Belgrado hun concessies tegenover
de Bond van de Joegoslavische Communisten gedaan in de hoop dat Tito zijn
speciale positie als ‘eerste raadgever’ van Moskou in Oost-Europa met een
ideologische en politieke toenadering tot de Sovjet-Unie zou honoreren. Tot elke
prijs wilden echter de leiders van het Kremlin, ondanks de verklaringen tijdens het
Twinstigste Partijcongres met betrekking tot het recht van de Oosteuropese landen
om verschillende wegen naar het socialisme te kiezen, een uitbreiding van de
‘Joegoslavische ziekte’ op andere socialistische landen voorkomen. De
Joegoslavische leiders wilden daarentegen, vooral na de spectaculaire ontbinding
20
van de Kominform op 16 april 1956 , hun politieke en ideologische invloed in
Oost-Europa ten koste van de Sovjet-Unie uitbreiden, om zodoende hun oude droom
van de vestiging van een tweede politiek centrum in Belgrado binnen het
socialistische blok te verwezenlijken. Het officieel bezoek van Tito in juni 1956 aan
Moskou en het bij deze gelegenheid uitgegeven Sovjet-Joegoslavisch
gemeenschappelijk communiqué, waarin het recht van de volksdemocratische
landen op eigen concrete ontwikkelingsvormen van het socialisme opnieuw werd
bevestigd, en de vervanging van de Bulgaarse en Hongaarse partijleiders,
Tsjerwenkoff, resp. Ràkosi, die in opdracht van Moskou de anti-Joegoslavische
campagne in de jaren 1949-1954 hadden geleid, werden in Belgrado geïnterpreteerd
als eerste stappen naar de totstandkoming van een blok der socialistische landen
onder leiding van Joegoslavië. De gebeurtenissen in oktober en november 1956 in
21
Hongarije en Polen werden tenminste indirect door het Joegoslavische voorbeeld
geïnspireerd, hetgeen een einde maakte aan de op 2 juni 1955 tot stand gekomen
modus vivendi tussen Belgrado en Moskou.
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Chruschtschow - Rechenschaftsbericht an den XX Parteitag, Ost Berlin, 1956, pp. 44-45.
De mededeling inzake de ontbinding van de Kominform werd twee dagen later, op 18 april
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De Sovjetleiders concludeerden eind 1956 dat het effect van de destalinisatie in
Oost-Europa, parallel met de toegenomen invloed van het Titoisme, zou resulteren
in fatale gevolgen voor de handhaving van de Moskouse hegemonie. De
‘burgeroorlog’ in Hongarije sterkte hen in deze overtuiging. Zij trokken er de les uit
dat de destalinisatie Hongarije aan de rand van de contrarevolutie had gebracht en
in de kaart had gespeeld van ‘communistische opportunisten’ en ‘rechtsen’ die,
zoals Imre Nagy, bereid waren afstand te doen ten gunste van de sociaaldemocraten
22
en de boerenpartijen en Hongarije uit het ‘socialistische kamp’ wilden doen treden .
Aan zich binden en tegelijkertijd politiek en ideologisch binnen de socialistische
gemeenschap isoleren, dat zijn van 1957 tot op heden de contradictorische
princiepen van de Sovjet buitenlandse politiek tegenover Joegoslavië, resp. het
23
beleid van de C.P.S.U. tegenover de Bond van de Joegoslavische Communisten .
Op grond van de gepubliceerde gegevens mag worden vastgesteld dat de
anti-joegoslavische politiek voor de Sovjet-Unie niets opgeleverd heeft.

Verscherping van de politieke tegenstellingen
In 1958 werd de Sovjet ideologische en politieke campagne tegen Joegoslavië
geïntensiveerd; in het bijzonder na de aanvaarding van het Programma der Bond
van Communisten tijdens zijn zevende congres, van 22 tot 26 april 1958, te Ljubljana.
Tito zei op 15 juni 1958 over de essentie van deze beschuldigingen het volgende:
‘The main reason for this campaign lies in our refusal to sign the Declaration of 12
countries, adopted in Moscow in November 1957, and in our refusal to join the
so-called socialist bloc for reasons already well known to all, reasons which can be
reduced to the fact that we are against the division of the world into bloes. Needless
to say, we continue to hold the view that state relations should not deteriorate, but
this does not depend on us at all. This campaign also tends to worsen state relations
24
between our country and the countries whose leaders attack us’ .
In 1959 werden de beschuldigingen van Joegoslavië door de Sovjetleiders
voortgezet. Tijdens het van 27 januari tot 5 februari 1959 gehouden XXIe Congres
van de C.P.S.U. waren de aanvallen op de Joegoslavische binnenen buitenlandse
politiek bijzonder scherp. In november 1960 werd de De-
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Cf. I. Deutscher, Ironics of History, London, 1966.
Hoewel de Kominform in april 1956 werd ontbonden, probeerde Moskou een jaar later, naar
aanleiding van de gebeurtenissen in Polen en Hongarije, een nieuwe communistische
Internationale te organiseren. Tito mocht de betrekkingen met de Sovjet-Unie normaliseren,
maar toen hij weigerde einde 1957 tot de nieuwe, in voorbereiding zijnde Internationale toe
te treden, werd hij door de C.P.S.U. verketterd.
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claratie van Moskou, als resultaat der consultatie van de 81 communistische- en
arbeiderspartijen, gepubliceerd. In deze verklaring werd onder andere beweerd dat
de Bond van de Joegoslavische Communisten dezelfde anti-sovjetische politiek
voerde als na juni 1948. Tegelijkertijd werden alle communistische- en
arbeiderspartijen opgeroepen hun ideologische strijd tegen het Joegoslavische
standpunt en praktijken voort te zetten.

Normalisering van de betrekkingen
Terwijl de Sovjet leiders nog op 15 februari 1961 te Tirana, tijdens het congres van
de Albanese Arbeiderspartij, de Joegoslavische leiders wegens hun revisionistische
politiek veroordeelden, verbeterden de betrekkingen tussen beide landen na het
25
geslaagde bezoek van minister Koca Popovic in juli 1961 aan Moskou . Tijdens
het van 17 tot 31 oktober 1961 gehouden XXIIe congres van de C.P.S.U. werden
de principes van vreedzame coexistentie en het recht van elk land op een vrije en
zelfstandige ontwikkeling door verschillende sprekers krachtig beklemtoond. Deze
nieuwe algemene politieke oriëntering van de Sovjet-Unie had gunstige invloed op
Moskou's politiek tegenover Belgrado uitgeoefend. In december 1961 werd reeds
een nieuw verdrag inzake culturele en wetenschappelijke samenwerking tussen
beide landen ondertekend.
Van 16 t/m 21 april 1962 bracht Gromyko een officieel bezoek aan Joegoslavië.
In een gemeenschappelijk communiqué werd vastgesteld dat de Sovjet Joegoslavische betrekkingen zich sinds het bezoek van Popovic aan Moskou gunstig
ontwikkelden. Voorts werd besloten de samenwerking op politiek, cultureel en
economisch terrein uit te breiden. Op 16 mei 1962 verklaarde Chroesjtsjov in de
Bulgaarse stad Varna dat de betrekkingen met Joegoslavië volledig waren
26
genormaliseerd . Het bezoek van Tito aan de Sovjet-Unie, van 4 t/m 21 december
1962, resulteerde in 1963 in een substantiële uitbreiding van de samenwerking en
27
een stabilisering van de betrekkingen tussen Joegoslavië en de Sovjet-Unie .

Fedosejevs interpretatie van de coëxistentie
De bezorgdheid in politieke kringen te Belgrado werd na het afzetten van Chroesjtsjov
in 1964 groter toen de hoofdlijnen van de nieuwe Sovjet politieke koers begin 1965
op de voorgrond traden. Prof. Fedosejev heeft in
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Cf. Borba, (Belgrado), 14 juli 1961.
Cf. Borba, 17 mei 1962.
Met betrekking tot de Joegoslavische politieke en ideologische steun aan Moskou tegenover
Peking zie: E. Kardelj, Vermeidbarkeit und Unvermeidbarkeit des Krieges - Die jugoslavische
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zijn rede van 7 april 1965 Chroesjtsjovs theorie van de parlementaire weg naar het
socialisme verworpen en de revolutionaire omwenteling als een historische
noodzakelijkheid bij de eerste stap naar de verwezenlijking van het socialisme
benadrukt.
De door Fedosejev en Stepanov ontworpen beginselen voor de nieuwe koers
werden op het van 29 maart tot 8 april 1966 gehouden XXIIIe congres van de
C.P.S.U. goedgekeurd. Als de drie voornaamste stromingen die men binnen de
socialistische gemeenschap moet bestrijden, noemde Brezjnev in zijn referaat het
revisionisme, het dogmatisme en het nationalisme. De eenheid van het
communistische blok zal dus als het nodig is door de Sovjet-Unie worden
afgedwongen en iedereen wist in Belgrado dat dit alleen door bestrijding van het
polycentrisme mogelijk was. Brezjnev aanvaardde, in tegenstelling tot Chroesjtsjov,
de verdeeldheid van het socialistische blok - onder andere het recht op eigen weg
van de Joegoslavische communisten - niet.

Rankovics vervanging en politieke hervormingen
Reeds het in 1958 te Ljubljana gelanceerde nieuwe programma der Bond van
Communisten had Moskou gealarmeerd. De in 1965 aangevangen economische
en politieke hervormingen hadden het Sovjet wantrouwen tegenover de
Joegoslavische Communisten verder versterkt. In de zomer van 1966 werden de
exponenten van een centralistische, resp. anti-liberale koers op het terrein van het
economische en politieke leven en de voorstanders van een buitenlands politieke
oriëntering op de Sovjet-Unie onder leiding van Alexander Rankovic uit de Bond
van de Joegoslavische Communisten gestoten. Na deze zuiveringen en mutaties
in de Joegoslavische politieke leiding werden de hervormingen in een versneld
tempo voortgezet. Zelfs Tito was schijnbaar bereid een overgang van het
nationaal-communistische systeem tot het democratische socialisme te wagen. Hij
kondigde een radicale hervorming van de Bond van Communisten aan. De in oktober
1966 afgesloten hervormingen beantwoordden echter niet aan de hooggestemde
verwachtingen. Tito wilde nl. het leninistische principe van het democratische
centralisme in de partij handhaven. Hij stemde er alleen maar in toe dat de
identificatie van partij en staat beëindigd zou worden. Volgens Tito zal de Bond van
Communisten niet meer commanderen, maar zich ook niet tevredenstellen met
voorlichting, adviezen en discussies alleen. De hervormingen resulteerden in een
grotere autonomie der partijorganisaties van de verschillende republieken om een
nieuwe concentratie van de macht in Belgrado te verhinderen. Maar de beoogde
scheiding van partij- en regeringsfuncties bleef tot de lagere gezagsdragers beperkt.
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Ondanks de zeer bescheiden resultaten van de politieke hervormingen in Joegoslavië
voelden de landen van het Sovjetblok zich gedwongen te handelen. Door de
C.P.S.U., de S.E.D., de Tsjechoslowaakse Communistische Partij en de Poolse
Arbeiderspartij werden brieven naar het Centraal Comité van de Joegoslavische
Bond van Communisten gezonden. Met name werden de leiders in Belgrado
opgeroepen om de socialistische verworvenheden tegen de ondermijnende pogingen
van de rechtse revisionisten te verdedigen. Toen op deze oproepen van de
zusterpartijen door de Joegoslaven nauwelijks werd gereageerd, brachten Brezjnev
en Andropov van 22 t/m 29 september 1966 een bezoek aan Belgrado. De
Sovjetleiders slaagden er echter niet in om van Tito en Kardelj ideologische en
politieke consessies af te dwingen.

Macedonische kwestie
Na de mislukte besprekingen van de secretaris-generaal van de C.P.S.U. met de
Joegoslavische leiders herhaalde de Bulgaarse regering haar territoriale aanspraken
op Macedonië. De leiders van het Kremlin waren er nooit afkerig van geweest de
Bulgaren terzake te exploiteren, als zij ontevreden waren over Belgrado.
Op de achtergrond van de onenigheid tussen Joegoslavië en Bulgarije staat
praktisch altijd de Macedonische kwestie. Macedonië vormt een van de
Joegoslavische deelrepublieken, grenzend aan Bulgarije, dat op zijn beurt de
conceptie van een afzonderlijke Macedonische nationale staat met eigen taal
verwerpt en daartegen poneert dat Macedoniërs in etnisch opzicht Bulgaren zijn.
Dat het conflict tussen Belgrado en Sofia in 1966 en 1967 over het toebehoren
van Macedonië een niet al te ernstige vorm heeft aangenomen, was te danken aan
de naar aanleiding van de Israëlische ‘agressie’ tegen zijn Arabische buurlanden
verbeterde betrekkingen tussen Joegoslavië en de landen van het Sovjet blok.
Alleen schijnbaar vond na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Arabische
landen in juni 1967 tussen Belgrado en Moskou, ondanks de verschillende bezoeken
van Tito aan de Sovjet-Unie, een toenadering plaats. Naar mag worden aangenomen
slechts ter wille van zijn vriend Nasser, trad Tito in een politieke ‘Aktionsgemeinschaft’
met de socialistische gemeenschap onder leiding van de Sovjet-Unie.

Praagse Lente
Enkele maanden na het beëindigen van de acute crisissituatie in het Midden-Oosten
vertroebelden de betrekkingen tussen Belgrado en Moskou
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wederom. Deze keer vormden de ‘Praagse Lente’ en de Joegoslavische
sympathiebetuigingen aan het adres van de Tsjechoslowaakse hervormers de
directe aanleiding. De toenemende politieke en militaire druk van de vijf
Warschaupactlanden op Dubcek en de zijnen en de vanaf april 1968 opnieuw
begonnen scherpe Sovjet ideologische campagne tegen het revisionisme droegen
uiteraard ook niet bij tot een verbetering van de betrekkingen tussen Joegoslavië
en de Sovjet-Unie.
Hoewel de Joegoslavische leiders bedenkingen en zekere voorbehouden
tegenover Dubcek en zijn hervormingsbeweging hebben gehad, werd Belgardo een
van de belangrijkste bondgenoten van Praag in de politieke en ideologische strijd
met de vijf Warschaupactlanden. De Joegoslavische publiciteitsmedia verdedigden
de Tsjechoslowaakse hervormers tegen de gecombineerde militaire, politieke en
ideologische druk van Brezjnev, Gomoelka en Ulbricht. Deze en andere
sympathiebetuigingen werden in politieke kringen te Praag en Bratislava gunstig
ontvangen. Minister van Buitenlandse Zaken Hajek heeft het aanknopen van directe
contacten tussen organisaties en instituten van beide landen voorgesteld. In de
door prof. Sik ontworpen conceptie van structurele hervorming en modernisering
van het Tsjechoslowaakse economische systeem kan men ook elementen van het
Joegoslavische arbeiderszelfbestuur ontdekken. Het dagblad van de
Tsjechoslawaakse vakverenigingscentrale, Prace, stelde de sluiting van een
28
vriendschaps- en wederzijds bijstandspact tussen Belgrado en Praag voor . De
Roemenen, die weigerden met de Sovjet-Unie een nieuw vriendschapsvedrag te
ondertekenen, waren bereid met de Tsjechoslowaken een vriendschapsakkoord te
sluiten. Zoals in 1956 een driebond van Belgrado - Boedapest - Warschau in wording
was, kwamen tijdens de maanden juli en augustus 1968 de omtrekken van een
alliantie tussen Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije naar voren.

Tito's bezoek aan Praag
Dat deze herleefde ‘Kleine Entente’ een supranationale kristallisatie van het
Oosteuropese nationalisme en een hervormingsbeweging tegen de Sovjet-Unie en
haar behoudende bondgenoten vormde, openbaarde zich duidelijk in de verschillende
wijze waarop Tito en Ulbricht door de Tsjechoslowaakse bevolking werden
ontvangen. Ovaties voor Tito en Ceausescu en een vijandige houding tegenover
Walter Ulbricht manifesteerden een politieke en ideologische machtsverschuiving
in het Sovjet blok ten gunste van Joegoslavië. Naar alle waarschijnlijkheid was een
van de grootste problemen van het Kremlin in augustus 1968, hoe dit toegenomen
politiek en
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ideologisch gewicht van Belgrado en het Titoïsme in Centraal Europa ongedaan
29
gemaakt kon worden .
In dit verband is het echter zeker niet onbelangrijk melding te maken van het feit
dat de Joegoslavische leiders met toenemend onbehagen de stormachtige
binnenlandse ontwikkeling in Tsjechoslowakije tijdens de laatste 2 à 3 weken voor
de invasie hadden gevolgd, ‘der ihnen immer mehr als Abweichung vom
30
Marxismus-Leninismus vorkam’ . Toen Tito tien dagen voor de intocht van de vijf
Warschaupactlanden een bezoek bracht aan Dubcek, maakte hij hem op dat punt
heftige verwijten. Over dit incident tussen beide partijleiders werd echter een streng
stilzwijgen bewaard. Want belangrijker dan de Tsjechoslowaakse interne politieke
ontwikkeling beschouwden de Joegoslavische leiders, niet op de laatste plaats
omdat zij hoopten dat Belgrado alsnog een tweede politiek centrum in Oost-Europa
zou worden, de handhaving der onafhankelijkheid van het door de Sovjet-Unie en
haar vier bondgenoten bedreigde land.

Reactie op de bezetting van Tsjechoslowakije
Ondanks de kritiek van president Tito op de Praagse hervormers bracht de bezetting
van Tsjechoslowakije op 21 augustus 1968 de verhoudingen tussen Joegoslavië
enerzijds en Bulgarije, de D.D.R., Polen en de Sovjet-Unie anderzijds aan de rand
van een openlijke vijandelijkheid. Tito verklaarde dat door de bezetting van
Tsjechoslowakije de soevereiniteit van een socialistisch land was geschonden en
vertrapt en dat een ernstige slag was toegebracht aan alle socialistische en
progressieve krachten over de gehele wereld. Op 22 augustus veroordeelde ook
de federale regering de interventie der troepen van de vijf Warschaupactlanden en
kwalificeerde dit handelen als de meest grove vorm van schending van de
soevereiniteit en territoriale integriteit van een onafhankelijke staat en ‘as direct
negation of the generally accepted principles of international law’ en het handvest
van de Verenigde Naties. De regering van de Socialistische Federatieve Republiek
Joegoslavië ‘consider that no State or group of States has the right tot decide on
the fate of any other country and on its internal development nor to take any
measures which are in contradiction with the publicly expressed will of its people
31
and its constitutional organs’ . Nergens werd de bezetting en later de politieke
gelijkschakeling van Tsjechoslowakije zo scherp veroordeeld als in Joegoslavië.
Deze keer werd door

29
30
31

Over deze problematiek zie Robert R. James, The Czechoslovak Crisis 1968, London, 1969,
pp. 12-30.
J.G. Reissmüller, o.c, p. 202.
Yugoslav Survey, deel XI, augustus 1970, p. 141.

Streven. Jaargang 25

561
Belgrado niet de tactische fout herhaald van 11 november 1956. Toen had men de
omverwerping van de regering-Imre-Nagy op 4 november door de bezetting van
Boedapest door het Sowjetleger met de volgende motivering gerechtvaardigd:
‘Moskau sei leider nichts übriggeblieben, als das antisozialistische Feuer
auszutreten’. In augustus en september 1968 voelden zowel Joegoslavië als
Roemenië zich door de Sovjet-Unie en Bulgarije militair bedreigd. Tevens ontdekte
men in de hoogste partij- en regeringskringen van Belgrado een voor de
landsverdediging bijna noodlottig geworden fout. Het Joegoslavische leger was tot
21 augustus 1968 namelijk alleen geprepareerd op een aanval uit het Westen. Dit
was kennelijk een misvatting omtrent de solidariteit van de communistische landen
onderling en de hegemoniepretenties van de Sovjet-Unie.
Het Joegoslavische leger werd na de bezetting van Praag gemobiliseerd en in
het gehele land werd de bevolking van wapens en munitie voorzien ter voorbereiding
van een guerilla oorlog. Minister van Defensie Nikola Ljubicic zei dat Joegoslavië
een totale aanval verwachtte en daarom ‘bereiden wij ons voor op de totale
verdediging. De aanvaller moet zich dan continu in een toestand van omsingeling
32
bevinden, waarin hij gedwongen is zich te verdedigen in plaats van aan te vallen’ .
Zoals bekend heeft de door velen in het Westen verwachte Sovjetaanval op
Joegoslavië niet plaatsgevonden. Maar Moskous these over beperkte soevereiniteit
van de landen der socialistische gemeenschap dwong Belgrado tot permanente
waakzaamheid.
Samenvattend mag worden vastgesteld dat niet alleen de militaire aspecten van
de bezetting van Tsjechoslowakije de Joegoslavische leiders gedwongen hebben
33
om na te denken . Vooral de rechtvaardiging van deze actie door Moskou in
september 1968 door middel van de Brezjnev-doctrine heeft de Joegoslaven
gealarmeerd.

De Sovjet-Unie, bastion van de internationale communistische beweging
Indien een reeks factoren buiten beschouwing wordt gelaten, kan men, gezien deze
achtergronden, moeilijk begrijpen waarom Tito reeds eind 1968, maar vooral na zijn
toespraak op 3 mei 1969 te Kraljevica, op een normalisering van de betrekkingen
met Moskou heeft aangedrongen. Het eerste hoogtepunt van deze politiek werd
met het bezoek van Gromyko van 2 tot 6 september 1969 aan Belgrado bereikt. De
normalisering beoogde noch een terugkeer van Joegoslavië naar het Sovjetblok
noch het opgeven van de binnen- en buitenlandse posities van Belgrado. Tijdens
het
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bezoek van minister president Ribicic in juni 1970 aan Moskou is duidelijk gebleken,
dat men van Joegoslavische zijde zowel de strijd om Tsjechoslowakije ad acta wil
leggen als ook het ‘offensief’ polemiseren met Moskou wil staken. Nadat de gehele
wereld de door het Sovjet militaire optreden gecreëerde feiten had aanvaard, konden
de Joegoslavische communisten niet als een van de laatste trompettisten op het
strijdtoneel blijven. Immers de Joegoslaven moesten zich van de Sovjet politieke
druk, wegens hun houding in augustus en september 1968, bevrijden en de uit 1955
daterende verklaring van Belgrado door Moskou opnieuw laten bekrachtigen. De
Sovjet bezetting van Tsjechoslowakije relativeerde echter zulke Sovjet verklaringen.
De bekrachtiging door de Sovjet partijleiders is bovendien tot Brezjnevs bezoek aan
Belgrado in in september 1971 uitgebleven. Brezjnev stelde zijn reis naar Belgrado
herhaaldelijk uit en de Sovjetpers zette haar kritiek op de Joegoslavische binnenen buitenlandse politiek voort. De Joegoslavische aanspraken op een onafhankelijke
politiek werden na Nixons bezoek aan Tito door de Sovjet publiciteitsmedia opnieuw
bekritiseerd. Commentaren van de leider van de Amerikaanse Communistische
Partij, Gus Hall, kregen in november 1970 in de Sovjet pers een opvallende plaats.
Daarin werd Tito een gebrek aan klassebewustzijn verweten en eenzijdige
bevoordeling van het ‘Amerikaanse imperialisme’. Ook werd de Joegoslavische
politiek van ongebondenheid als het reinste opportunisme gedoodverfd.
Als gevolg van de voortzetting van de Sovjet kritiek op Joegoslavië heeft men in
Belgrado ingezien, dat de veiligheid en onafhankelijkheid van het land alleen door
34
de NATO gegarandeerd kunnen worden . Nixons bezoek in 1970 aan Joegoslavië
heeft bewezen dat de Verenigde Staten een verandering van het militaire en politieke
evenwicht ten gunste van de Sovjet-Unie in dit deel van Europa niet wensen. Ook
de Joegoslaven zouden het nauwelijks begroeten, indien de Verenigde Staten hun
Europese engagement zouden reduceren. Vermoedelijk daarom herinnerde Tito
Nixon tijdens zijn verblijf in Joegoslavië eraan, dat de grote mogendheden een
speciale verantwoordelijkheid ‘voor het lot van de wereld dragen’. Maar tegelijkertijd
maakte Tito er ook melding van dat de volkeren van Joegoslavië ‘ihre Unabhängigkeit
und freie innere Entwicklung vor jeder Gefahr und jedem Angriff schützen’. In het
slotcommuniqué van dit bezoek werd ook gesteld, dat wederzijdse betrekkingen
‘auf den Prinzipien der Unabhängigkeit und der gegenseitigen Achtung ein
35
Stabilisierungsfactor in Europa und anderswo in der Welt seien’ .
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Het blijft dan ook een zeldzaam fenomeen dat de Joegoslavische communisten, na
elke frontale botsing met de C.P.S.U., ondanks al hun ervaringen met de Russen
tijdens de afgelopen drieëntwintig jaren, telkens niet alleen opnieuw het wederzijdse
arrangement met de Sovjet-Unie zoeken, maar ook de socialistische gemeenschap
met de Sovjet partij verkondigen. ‘In solcher Politik nur Taktik für den täglichen
Bedarf zu sehen, verbietet sich schon wegen ihrer innerpolitisch-ideologischen
Folgen’. De eenvoudige Joegoslavische communist, ‘der über Jahrzehnte hinweg
hinter allen Auseinandersetzungen mit Moskau wie eine Art ewiges Licht die
Solidaritätskerze brennen sieht, kann kaum zu dem Schluss kommen, seine Führung
halte sie um des vorteilhaften Scheines willen am brennen. Er würde damit auch
36
einen schweren Irrtum begehen’ .
Resumerend kan worden vastgesteld dat volgens de politieke correspondent van
de Frankfurter Allgemeine Zeitung in Belgrado de Joegoslavische Bond van
Communisten, in elk geval de thans invloedrijkste groep aan zijn top, de Sovjet-Unie
ondanks 1948 en 1968 als het nog steeds wezenlijke bastion beschouwen van het
wereldcommunisme. De Joegoslavische leiders zijn ervan overtuigd dat met de
communistische hoofdmacht het socialisme in alle andere landen, ook in Joegoslavië,
zou moeten vallen. ‘Sie sieht sich deshalb auch in Zeiten offener Konfrontation mit
Moskau zum Wunsch nach dem Bestand von dessen ungeschmälerter
37
Weltmacht-Position genötigt’ . De Joegoslavische communisten zullen zich tegen
een aanval van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten op hun land in bloedige strijd
verdedigen. Niet alleen omdat zij, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
bewezen, patriotten zijn, maar ook daarom omdat de Joegoslavische
Communistische leiders weten, dat het doel van deze ‘broederlijke hulp’ zal zijn hun
de macht te ontnemen. Daarom zullen zij in hun strijd tegen de interventie van de
Warschaupactlanden ongetwijfeld westelijke militaire hulp welkom heten. Maar zij
zullen tevens elke dag er aan denken dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ook
het einde van het socialistische experiment in Joegoslavië met zich mee zou brengen.
In elk geval zal de houding van de leiders in Belgrado tegenover Moskou hetzelfde
blijven tot de Bond van Communisten en het Joegoslavische socialisme er op een
zekere dag in zullen slagen zich van de leninistische ideologie en praktijken geheel
te bevrijden, tot zij erin zullen slagen zich een massale aanhang bij de volkeren van
Joegoslaviëte verschaffen en ‘an demokratisch gesonnenen’ socialisten in de wereld
3838
de Sovjet steun ‘entbehrlich gemacht haben wird’ .
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Abortus en eerbied voor het leven
Pierre Antoine
Eerbied voor het leven is niet de kern van de zogenaamde traditionele moraal. Als
je beweert van wel, dan versta je die moraal wel heel slecht. Om twee redenen. In
de eerste plaats weten mensen in een traditionele samenleving heel goed dat de
dood een even fundamentele dimensie van het menselijke bestaan is als het leven.
Dood en leven kun je niet van elkaar los maken en dan, in een abstractie, het leven
het morele goed, de dood het morele kwaad noemen. En ten tweede, belangrijk is
niet het leven op zichzelf, maar de redenen die je hebt om te leven: dat wat het
leven het leven waard maakt, dat wat de moeite waard is dat je er je eigen leven,
1
eventueel zelfs dat van anderen voor riskeert .
Verre van traditioneel, is het feit dat het leven als de opperste waarde wordt
beschouwd, veeleer een eigenschap van de moderne industriële maatschappij. Het
doel dat aan de arbeid gesteld wordt is: het leven in stand houden, de levensduur
verlengen, het levensniveau verhogen. In een maatschappij die niet goed meer
weet waarvoor de mens leeft, die dat ‘waarvoor’ en ‘waarom’ collectief verloren heeft
of niet meer weet te formuleren, telt alleen nog leven. Die overwaardering van het
leven is ethisch geen vooruitgang, maar een regressie.
De waarde van het leven affirmeren zonder meer heeft niets van doen met moraal.
Van de moraal zouden wij, integendeel, moeten verwachten dat zij ons zegt wat de
moeite waard is dat wij er ons leven voor riskeren. In een wereld als de onze, die
machteloos staat tegenover de ellende, het onrecht en het dodelijke geweld dat
alom heerst, klinken alle pompeuze verklaringen over de oneindige waarde van het
leven alleen maar hol.

Wat is menselijk leven? Mens zijn is erkend worden
Als we spreken van eerbied voor het leven, bedoelen we natuurlijk eerbied voor het
menselijke leven. Maar wat is dat: menselijk leven? Zijn leven en

1

Cfr. P. Antoine, Is leven alles?, in Streven, januari 1969, pp. 341-348.
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menselijk leven gewoon gelijk? Dat is niet zo'n gemakkelijke vraag, en misschien
is het juist om ze uit de weg te gaan dat wij, met name in de polemieken omtrent
abortus en dergelijke, zonder nadere precisering spreken van ‘eerbied voor het
leven’. Als er in de volle zin van het woord menselijk leven is vanaf het ogenblik dat
de vrucht van man en vrouw leeft, vanaf het eerste ogenblik van de conceptie dus,
dan is abortus moord. En dan is de hele kwestie van meet af aan opgelost; moord
immers is zonder appèl te veroordelen, daar is iedereen het over eens. Er kunnen
verzachtende omstandigheden zijn, maar ook die maken de daad nooit legitiem.
Gemakkelijk wordt van het probleem een dilemma gemaakt: ofwel is abortus
moord, ofwel is het een bagatel. Dat is een vals dilemma. Als ik abortus niet zomaar
direct gelijkstel met moord, dan wil dat nog niet zeggen dat ik om het even wat
goedkeur, dat ik alle morele objecties ophef, dat ik van een abortus een indifferente
zaak maak waartoe je vrolijk kunt besluiten voor je eigen gerief. De klassieke
christelijke moralisten waren het er allemaal over eens dat abortus af te keuren is,
maar de meesten van hen stelden abortus helemaal niet gelijk met moord. De vraag,
vanaf welk ogenblik juist men werkelijk met een menselijk wezen te maken heeft
(in het jargon van die tijd: op welk moment een menselijke ziel zich bij het embryo
komt vervoegen) beschouwden zij immers als een open vraag, waarop zij geen
dogmatisch antwoord hadden. In plaats van ze uit de weg te gaan, moeten we de
moed hebben te erkennen dat er fundamentele vragen zijn waarop we geen simpel
antwoord hebben.
De biologie houdt zich bezig met het leven. Op de vraag echter wat menselijk
leven is, kan de biologie geen volledig antwoord geven. Zij kan voorwaarden
opsommen die onmisbaar zijn: als die er niet zijn, is er geen menselijk leven mogelijk.
Maar dat betekent nog niet: als die biologische voorwaarden er wel zijn, is er
noodzakelijk menselijk leven. Noodzakelijke voorwaarden zijn nog geen voldoende
voorwaarden. De mens is niet te herleiden tot zijn biologische realiteit. Wezenlijk
voor de constitutie van een menselijke persoon is nog iets anders. Een ‘wolfs-kind’,
dat vanaf zijn geboorte aan zichzelf wordt overgelaten, heeft, gesteld dat het in
leven blijft, niet veel menselijks; het kan heel moeilijk opnieuw helemaal in een
menselijke gemeenschap worden opgenomen. Onontbeerlijk voor de vorming van
een mens is het gehele stel van menselijke relaties in een menselijke gemeenschap.
Daar leert de mens bijvoorbeeld spreken, denken, handelen en zich als een mens
gedragen. Aan die persoonsvormende relaties gaan wij terecht steeds meer belang
hechten. De kwaliteit van de veelvuldige relaties, die vanaf de eerste jaren een band
vormen tussen het kind en zijn ouders, tussen de ouders onderling, tussen het kind
en zijn broers en zusjes, en de manier waarop die relaties zich ontwikkelen, zijn,
zoals de dieptepsycholo-
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gie laat zien, beslissend voor de constitutie van de persoonlijkheid. En dat begint
al vóór de geboorte: of de ouders van elkaar houden of niet, of het kind gewenst,
aanvaard, alleen maar geduld of als een indringer wordt beschouwd, geeft richting
aan een heel bestaan. Mens zijn betekent, concreet, door een menselijke
gemeenschap erkend worden als een van die gemeenschap.
Twee heel uiteenlopende voorbeelden kunnen dat illustreren. Het eerste is
misschien shockerend; het is ontleend aan een culturele context die ver van de
onze af staat: die van menselijke groepen die nog heel primitief leven, in rudimentaire
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld sommige Eskimo's. Er heerst onder de leden
van de groep een heel sterke solidariteit, ieder kan rekenen op iedereen, niemand
wordt aan zijn lot overgelaten. En toch worden pasgeboren kinderen hier soms nog
om het leven gebracht. Dat is een contradictie, zeggen wij. En toch ervaart het
groepsgeweten die infanticide niet als een moord. Is er een kind geboren, dan komt
er een kapitaal moment: het ogenblik dat het een naam krijgt, wat betekent dat het
aanvaard wordt als lid van de groep en dat allen zich verbinden om het te verdedigen
en te beschermen. Maar de voorwaarden waarin deze mensen leven, zijn zo
hachelijk, dat er zich omstandigheden kunnen voordoen - een uitzonderlijk harde
winter, geen levensmiddelen meer - waarin de groep geen nieuw lid kan aanvaarden,
geen kind méér te eten kan geven, zonder haar eigen overlevingskansen in gevaar
te brengen. Als dan besloten wordt tot het wegmaken van pasgeborenen, dan is
dat een tragische beslissing die door de groep, onder dwang van de omstandigheden,
aan de ouders wordt opgelegd, tegen hun wil in.
Dichter bij ons en in een heel andere context is er wat wij in de Kerk doen. Het
doopsel betekent en bewerkt dat van een mensenkind een kind van God wordt
gemaakt. Ook hier is er sprake van een naamgeving, ook hier is er een
gemeenschap, de Kerk, die een mens helemaal aanvaardt als een van haar en zich
tegenover hem verbindt. ‘Door het doopsel’, zegt het kerkelijk wetboek, ‘wordt de
mens een persoon in de Kerk van Christus, met alle rechten en plichten van de
gedoopte’.
Tegenover de louter biologische geboorte is deze erkenning van de mens als
persoon, als lid van de gemeenschap, als het ware een nieuwe, recht menselijke
geboorte. Zij fundeert concreet de solidariteit.

Sociale bemiddeling
Iemand als de zijne erkennen en zich tegenover hem verbinden, is niet louter een
privé zaak: het is de zaak van een menselijke groep, een gemeenschap. Dat is ook
nog waar in de moderne samenleving. Ook hier zijn het
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niet alleen de ouders die de zorg voor het kind op zich nemen, maar de hele
gemeenschap, via gezinsregelingen, scolarisatie, sociaal beleid, enz.. Maar deze
solidariteit is in de maatschappij van vandaag bijna helemaal uitgehold. De zin en
de beleving ervan zijn verdrongen door de organisatie. Als je bijvoorbeeld de
geboorte van een kind gaat aangeven op het gemeentehuis - wat toch ook betekent:
dit kind wordt nu erkend als een persoon in de gemeenschap - dan is dat niet veel
méér dan een administratieve formaliteit.
Als op die manier de zin uit het sociale leven is weggetrokken, is het niet te
verwonderen dat wij collectief gaan lijden aan een gebrek aan ethiek. Als er geen
sociale bemiddeling meer is die zin kan geven aan het leven en een leidraad kan
zijn in moeilijke beslissingen, is het niet te verwonderen dat sommigen gaan denken:
een kwestie als die van de abortus is uitsluitend een privé zaak, die doodgewoon
aan ieders willekeur moet worden overgelaten. De emotionele discussies van het
ogenblik hebben dan tenminste één voordeel: ze maken duidelijk dat het hier om
een kwestie gaat die iedereen aangaat. En ze ontmaskeren de collectieve hypocrisie
van een theoretisch heel repressieve wetgeving die gepaard gaat met een feitelijk
heel permissieve praktijk. Het feit dat over het probleem nu openlijk gesproken kan
worden, maakt die hypocrisie onuitstaanbaar. Je kunt jezelf geen goed geweten
meer blijven verschaffen door maar te blijven veroordelen en tegelijk de ogen te
sluiten voor de realiteit; door de realiteit in de clandestiniteit te dringen en blind te
blijven voor de duizenden gevallen van uiterste nood waarvoor bijna niets wordt
gedaan.

Wie is mijn naaste?
Eén van de moeilijkheden om in het abortusprobleem een juist inzicht te krijgen,
houdt verband met die sociale waardenbeleving. Een andere, met het feit dat wij
hier niet te maken hebben met een menselijk wezen dat al helemaal voltooid is, een
persoon die al klaar en duidelijk als zodanig erkend is, maar met het moment waarop
de eerste erkenning tot stand komt: wordt het kind aanvaard en met liefde
opgenomen of, integendeel, geweigerd en verworpen? Hierin speelt natuurlijk de
psychologische dispositie van de ouders, vooral van de moeder, een rol. De optimale
situatie is uiteraard dat zij het kind hebben gewild, dat hun erkenning van het kind
als een menselijk wezen, als iemand en niet meer alleen maar iets, helemaal in het
verlengde ligt van de verantwoordelijke liefde die zij elkaar toedragen. Maar ik geloof
niet dat je zonder meer kunt zeggen: als je het kind niet gewenst hebt, ben je er ook
niet verantwoordelijk voor, ben je ook niet verplicht het als een mens op te nemen;
het feit dat het kind niet gewenst is,
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is een geldig motief voor abortus. Je kunt toch niet zeggen: mensen die ongewenst
zijn, van wie we niet houden, moeten we maar supprimeren.
Mede door het christendom is het in de wereld van vandaag een vanzelfsprekende
eis van het geweten geworden, dat wij als mens erkennen en in de menselijke
gemeenschap opnemen niet alleen diegenen met wie dat vanzelf gaat, maar de
kring van de erkenning zo ver mogelijk uitbreiden, zodat hij allen omvat: niet alleen
diegenen die ons nabij zijn, maar ook verre vreemden; ook de armsten, de zwaksten,
de meest weerlozen, diegenen die wij geneigd zijn als nuttelozen of onbruikbaren
te beschouwen: ouden van dagen, behoeftigen, fysisch en geestelijk gehandicapten.
Dezelfde ethische eis die ons het racisme doet veroordelen en ons doet vechten
voor sociale rechtvaardigheid, verbiedt ons ook een vruchtafdrijving als iets normaals
te beschouwen of iets waar je goedsmoeds toe besluit.
Het zou allemaal gemakkelijk zijn als de mogelijkheden van onthaal en opname
onbeperkt waren. Maar dat zijn ze niet. We kunnen dus altijd in een conflictsituatie
komen. Niet alles wat wij belangrijk vinden, kunnen wij realiseren. Dienst aan de
een betekent vaak ondienst aan een ander. We kunnen voor de tragische vraag
komen te staan: wie moet opgeofferd worden aan wie? Dan kunen wij niets anders
doen dan moedig voor het best mogelijke kiezen. Maar wat wij dan ook denken te
moeten doen, het zal nooit helemaal voldoen, het kan nooit als ideaal worden gesteld.
Het zijn zulke klemsituaties die ertoe kunnen leiden dat de eventualiteit van een
abortus onder ogen wordt gezien.

Moedig de moeilijkheden onder ogen zien
Verantwoordelijk handelen vraagt moed en vasthoudendheid. De huidige tendens
naar liberalisering maakt sommigen bang dat dat alleen een toegeven is aan
gemakzucht: een gerust egoïsme, dat alleen maar onmiddellijk van het leven wil
genieten en zich van alwat dat in de weg staat wil ontdoen. Die vrees is niet
ongegrond: niet alleen hebben wij het allemaal liefst zo gemakkelijk mogelijk, maar
wij leven in een maatschappij waar ‘leven’ alles is geworden, waar het geen zin
meer schijnt te hebben zich nog ergens voor in te spannen, waar alle dwang ervaren
wordt als een onrechtmatige repressie. Als echter abdicatie onze enige houding
wordt tegenover om het even welke hindernis, dan zijn wij geen mensen meer, is
er geen maatschappij meer.
Maar met die vrees is niet alles gezegd. Want wat is dat: moedig de moeilijkheden
onder ogen zien? Een moeilijkheid is niet iets waarvoor je automatisch op de vlucht
moet slaan, maar evenmin iets dat je halsstarrig te lijf moet gaan of met berusting
ondergaan. ‘Als de graankorrel niet sterft,
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brengt hij geen vrucht voort’. De moed om stand te houden in een schijnbaar
uitzichtloze situatie moet geschraagd worden door hoop; zonder hoop heeft het
geen zin de graankorrel, jezelf, te laten rotten. De graankorrel brengt niet automatisch
vrucht voort: hij moet in de grond zitten, niet zo maar in de kelder liggen.
Onontbeerlijk is in ieder geval een rustige en duidelijke beoordeling van de situatie.
Soms zal je, hoeveel het ook moge kosten, moeten volharden op de weg die je eens
hebt gekozen; soms daarentegen moet je de moed hebben om te breken en je leven
een nieuwe en andere richting te geven. Altijd echter moet het gaan om een lucide
en moedige beslissing, niet om een abdicatie.
Om daartoe in staat te zijn, moeten mensen worden geholpen en gesteund. Niet
dat om het even wie jouw verantwoordelijkheid in jouw plaats kan nemen. Maar op
ogenblikken dat we de indruk hebben voor een ramp te staan en erdoor overrompeld
dreigen te worden, hebben wij steun van anderen nodig. Mensen moeten kunnen
praten om helder te zien. Ze hebben concrete hulp nodig om een besluit dat zij, al
voldoet het niet helemaal, weloverwogen menen te moeten nemen, ook uit te voeren.
Het ergste zou zijn als wij mensen die in moeilijkheden verkeren, zouden ignoreren
en aan hun lot overlaten uit vrees om ons te compromitteren of ons goed geweten
te verliezen.

Wat is er te verwachten van een nieuwe wetgeving?
Er wordt gesproken van een nieuwe wetgeving inzake abortus. Onder wet verstaat
men meestal regels en voorschriften die vastleggen wat verboden en wat toegelaten
is. Ik geloof niet dat een sociaal probleem als abortus (of analoog: jeugdmisdadigheid,
drugs, echtscheiding) met zo'n soort wet geregeld kan worden. Wordt ze op die
manier gecodificeerd, dan kan de wet alleen repressief of permissief zijn, maar aan
sociale problemen als de zo juist genoemde geven noch repressie noch permissiviteit
een bevredigende oplossing en, beide hebben zware sociale consequenties.
Stel je het probleem in termen van ‘toegelaten’ of ‘verboden’, dan dreig je in de
eerste plaats alle verantwoordelijkheid te ontlopen: de wet ontslaat je ervan, zij zegt
in jouw plaats wat je moet doen; pas je de wet toe, dan ben je in orde. In dramatische
gevallen, waar je alleen een ambiguë, d.w.z. de best mogelijke, maar nooit helemaal
bevredigende oplossing kunt zoeken, ga je van de wet een rechtvaardiging
verwachten die die ambiguïteit opheft of je ervan ontslaat. Welnu, zulke situaties
komen veelvuldig voor, onder vele vormen. De meest serieuze sociale problemen
van vandaag bestaan juist uit éen veelheid van particuliere, singuliere ‘gevallen’,
die ieder hun aparte oplossing moeten krijgen, zonder dat de oplossing die voor dít
geval
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geldt, meteen een abstract algemeen principe kan of moet worden voor álle gevallen.
De ontrouw van een van de huwelijkspartners bijvoorbeeld kan het leven voor de
andere en voor de kinderen zo ondraaglijk maken, dat een scheiding de enig redelijke
oplossing is. Maar daaruit het algemene principe halen dat het overspel van de een
de ander het recht geeft op echtscheiding, lijkt me schandalig: liefde houdt vergeving
en verzoening in; je ligt toch niet op de loer naar de tekortkomingen van je partner
om op grond daarvan je rechten op te eisen. In vele gesprekken met eerlijke en
bevoegde mensen - artsen, psychologen, sociale werksters - die aanvragen tot
abortus te behandelen krijgen, ben ik vaak getroffen geweest door hun verfijnde
oordeel en de menselijke manier waarop zij concrete gevallen tegemoettreden,
maar tegelijk door hun grote aarzeling om de gevallen waarin abortus toelaatbaar
kan zijn en die waarin hij verboden moet blijven, in wetten en voorschriften vast te
leggen. In de praktijk is een abstracte wettekst op zichzelf trouwens altijd nog leeg:
zijn reële draagwijdte blijkt pas uit de interpretatie die er in de rechtspraak aan
gegeven wordt.
Uit deze ontoereikendheid en dubbelzinnigheid van wetteksten wil ik niet
concluderen dat de wet niets kan doen, dat ieder het maar voor zichzelf uit moet
maken. De wet kan nog iets anders doen dan regels en voorschriften vastleggen
in een code; ze kan ook een charter van sociale instellingen zijn. En dat lijkt in dit
geval veel meer aangewezen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan de oprichting van
centra voor raadpleging en hulpverlening. Vooral op dit punt zullen wij nauwlettend
moeten toezien, want hier, lijkt me, ligt de werkelijke toekomst. Het kan een tijd
duren voor er genoeg van die bureaus zijn om de enorme behoeften op te vangen,
maar, als ze niet gewoon ontaarden in legale abortusklinieken, kunnen ze een reële
hulp bieden. En meteen bieden ze een ervaring waarop wij in samenspraak kunnen
reflecteren. Alleen door zulk een gezamenlijke reflectie op de praktijk kunnen we
collectief, met verloop van tijd, een beter inzicht krijgen in een probleem dat ons op
het ogenblik overrompelt en waarvan we voorlopig niet goed weten hoe we het aan
moeten pakken.
Op de moeilijke vragen waarmee wij collectief geconfronteerd worden, hebben
we geen pasklaar antwoord, geen absoluut en definitief ja of neen. Vaak probeert
men de discussie die op het ogenblik overal aan de gang is, te herleiden tot zo'n
duidelijk ja of neen. Daar moeten we niet intrappen. De juiste houding tegenover
een probleem als dit moet, geloof ik, twee dingen omvatten: we moeten eisen durven
stellen én begrip opbrengen. De twee samen. Eisen zonder begrip zijn onbegrijpelijke
eisen, geen echte eisen, want ze kunnen nooit door het geweten worden
geïnterioriseerd; ze vormen alleen slaven of automaten, geen mensen. Maar net
zo is begrip dat geen eisen stelt, geen echt begrip. Het is het soort begrip dat
zogenaamd begrij-
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pende mensen aan de dag leggen, die om het even wat aanvaarden, omdat ze de
moed niet meer hebben om nog iets te begrijpen. Zo begrepen worden, is misprezen
worden. Dat wat wij werkelijk belangrijk vinden, moeten wij blijven doen gelden: wat
werkelijk belangrijk is voor de een, omdat het de mens wezenlijkt raakt, moet werkelijk
belangrijk zijn voor allen. Als je dat werkelijk wilt doen gelden, moet je proberen je
verstaanbaar te maken. Dat is niet hetzelfde als dogmatisch affirmeren en alwie
van een andere mening is bij voorbaat veroordelen. Het betekent wel dat je ook
jezelf onder kritiek stelt en andere meningen probeert te begrijpen, om op die manier
soms belangrijke dingen te ontdekken waaraan je zelf niet gedacht had of die je
onderschat had, maar waarmee je wel degelijk rekening moet houden.
Het geweten wordt gevormd door uitwisseling en dialoog. Dat geldt niet alleen
voor het individuele geweten, maar ook maatschappelijk en politiek.
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Denken als macht
Corn. Verhoeven
1

De vraag die we te bespreken hebben, kan ongeveer zo gesteld worden: hoe komt
het toch, dat het westerse denken uitloopt op technocratie, activiteit en materiële
welvaart, terwijl allerlei oosterse wijzen van denken veel minder tot materieel
zichtbare resultaten leiden? In het westen schijnt het denken helemaal in dienst te
staan van nuttigheid en produktie, de oosterse wijsheid schijnt daarvan af te zien.
Dit is de vraag in al haar vaagheid. De bespreking daarvan hoeft, dunkt me, niet
op een duidelijk antwoord uit te lopen om toch zinnig te kunnen zijn. Het stellen en
bijstellen van de vraag is op zich zelf al een heel karwei. Wat daarbij toevallig
allemaal komt kijken, kan in de vraagstelling betrokken worden als stof tot denken.
Dat heeft op zich zelf al betekenis. Denken als louter proces, afgezien van enig
resultaat, is al belangrijk. Maar daarbij staat in dit geval één ding voorop: de vraag
stuurt het denken in de richting van kritische verwondering over het westerse denken
en de westerse manier van leven. Zij gaat er vanuit dat die niet helemaal
vanzelfsprekend is. Of zij kan bijdragen tot een eventuele hervorming daarvan, staat
te bezien. Op het eerste gezicht lijkt zij in haar inspiratie meer westers dan oosters
te zijn. Zij lijkt namelijk, als kritische vraag de aanloop te zijn van een poging tot
actief, veranderend ingrijpen, beïnvloeden, omturnen etc..
Het is tegenwoordig een beetje mode allerlei vormen van ‘oosters’ denken, bv.
meditatie, yoga, Zenboeddhisme, te cultiveren en te stellen tegenover westerse
gejaagdheid, nervositeit en technocratie. Kennelijk wordt van die ‘oosterse
renaissance’ een soort van geheime, rustgevende wijsheid verwacht, die als tegengif
kan dienen tegen de ziekten van deze tijd. De jacht naar steeds grotere welvaart
neemt onder die ziekten een belangrijke plaats in. De cultus van een oosterse
wijsheid houdt een zwijgende kritiek in op de maatschappij waarin wij leven en op
de ronduit walgelijke uitwassen van de westerse, moderne manier van leven. Van
de andere kant is het natuurlijk niet te ontkennen dat in dezelfde tijd het westerse
denken, althans be-
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paalde vormen daarvan, een aanzienlijk grotere en meer tastbare invloed uitoefent
in het oosten dan omgekeerd. De belofte van welvaart is daarbij een niet te
onderschatten bron van inspiratie. De hele wereld is bezig westers te worden. Als
die oosterse renaissance er niet was, zou ze waarschijnlijk nooit meer kunnen
komen. In deze mode wordt waarschijnlijk de laatste kans aangegrepen om nog
van een alternatieve levensbeschouwing te profiteren, voordat er op dit gebied een
volstrekte uniformiteit ontstaat.
Nu moeten wij het om te beginnen erover eens zijn, dat het feit dat iets mode is,
nog geen criterium is voor de waarde ervan. Zelfs de meest waardeloze dingen
kunnen mode worden. Ook de korte, heftig woedende mode is een westers
verschijnsel, een trend in de consumptiemaatschappij en kan naar zijn inhoud
moeilijk gebruikt worden als zakelijk argument tegen die maatschappij. Als oosterse
wijsheid mode wordt in het westen, kan zij amper als ernstige aanklacht tegen
datzelfde westen beschouwd worden. Als zij dat was, zou ze geen mode worden.
Dus: of die mode is geen oosterse wijsheid, ofwel die wijsheid wordt in de mode
niet helemaal au sérieux genomen. Over die mogelijkheden zou eindeloos te
debatteren zijn; daarbij zou dan zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld moeten worden,
wat nu precies de vage aanduiding ‘oosters denken’ inhoudt. Zo'n exacte omschrijving
zou waarschijnlijk niet mogelijk blijken te zijn. Er is ook nauwelijks behoefte aan.
Voorzover een oosterse manier van denken het westen beïnvloedt en een modieus
verschijnsel wordt, gaat die onherroepelijk deel uitmaken van ons consumptiepakket.
Zij wordt ervaren als een soort van recreatietechniek, een manier van relaxen die
ons niet wezenlijk vervreemdt ten opzichte van ons eigen levenspatroon, maar ons
integendeel nieuwe krachten geeft om daar verder aan te breien.
Wat die mode intussen wel bewijst, is het bestaan van enige verbazing over de
vanzelfsprekendheid waarmee de westerse manier van denken als de enig juiste
of meest vruchtbare wordt aanvaard. Vanuit deze verwondering wordt ook de vraag
gesteld. Het moment van een mode kan worden aangegrepen om de verwondering
zodanig te cultiveren dat ze het langer uithoudt dan een modegril. En of het dan
over authentieke, exotische wijsheid uit het Oosten gaat of over een verwaarloosde
wijsheid van eigen bodem, is niet zo belangrijk. Het gaat niet om de verpakking of
de herkomst, maar om de bruikbaarheid.

2
Als we de vraag nader bekijken, blijkt niet alleen het oosterse deel van de daarin
geformuleerde tegenstelling nogal vaag te zijn, maar ook het westerse. Wanneer
we voor ons eigen gemak de oosterse trant van denken even aanduiden als
‘meditatie’, kunnen we vaststellen, dat lang niet alle vormen
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van westers denken aan die oosterse meditatie tegengesteld zijn. Er is tussen de
westerse en de oosterse contemplatie meer overeenkomst dan tussen die twee
vormen van contemplatie aan de ene en de westerse wetenschappelijkheid aan de
andere kant. We zouden dus grote stukken van het westers denken moeten weglaten
om een gave tegenstelling tussen oost en west te hebben. Maar die hebben we dan
intussen zelf geconstrueerd.
Het kan in de vraag niet zozeer gaan om het westerse denken in zijn geheel,
maar om bepaalde aspecten daarvan die leiden tot positieve wetenschap en
technocratische macht. De verwondering gaat dan uit naar het feit dat technocratie
en wetenschap zo'n typisch westerse verschijnselen zijn. Maar filosofie is niet
hetzelfde als wetenschap; zij valt voor een deel buiten de tegenstelling of liever: zij
brengt die terug naar het westen zelf, als een tegenstelling tussen positivistisch en
contemplatief denken. Het probleem speelt zich ook in het westen zelf af, binnen
de veelheid van denkwijzen die daar zijn of geweest zijn.
Een andere beperking van de vraagstelling kan dit verduidelijken. Het gaat blijkbaar
niet over het westers denken in alle tijden. De tegenstelling doet zich het duidelijkst
voelen sinds een bepaalde tijd. Zij is betrekkelijk modern en houdt verband met de
opkomst van technocratie en wetenschap. In de oudheid bestond zij in een heel
andere vorm, nl. als tegenstelling tussen de vrije en zogenaamde belangeloze
contemplatie of theoria van mensen met vrije tijd, en het zwoegen van de slaven.
De tegenstelling tussen theorie en praktijk heeft nog lange tijd enige kenmerken
daarvan overgehouden, bv. een zekere superieure minachting van de kant van de
denkers voor de banale praktijk. Er is misschien nog wel iets van over in de
tegenstelling tussen kantoor- en fabriekspersoneel binnen hetzelfde bedrijf. De
tegenstelling heer en slaaf wordt op een wat beschamende manier voortgezet in
een subtiel standsverschil tussen boord en overall.
De vraag heeft dus allerlei kanten. Maar ze lijkt intussen omgekeerd te zijn. Als
in de geschiedenis van het westen de theorie zolang verheven is geweest boven
de praktijk, zoals een meester boven een slaaf, is het verwonderlijk dat juist die
manier van westers denken die het meest aansluit bij de praktijk en de slavernij, de
westerse mens tot meester, ook over het contemplatieve oosten gemaakt heeft. In
de vraag speelt blijkbaar niet zozeer een gecompliceerd denken als wel de verdeling
van de macht een rol, waarbij het oosten, ondanks zijn wijsheid, de machteloze
partij is. Waardering voor die wijsheid kan waardering voor machteloosheid zijn. Dat
zou een interessant element in die mode kunnen zijn.

3
Nu eenmaal de geschiedenis in de vraagstelling betrokken is, kan het voor
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de duidelijkheid van de bespreking nuttig zijn, die globaal in perioden in te delen.
Dat kan op allerlei manieren gebeuren, die ieder voor zich vrij willekeurig zijn. Wat
alle indelingen, voorzover ze niet zuiver chronologisch zijn, gemeen hebben, is dat
ze uitgaan van het geloof dat de geschiedenis niet een ordeloze chaos is, maar een
structuur heeft en vooral, dat zij vooruitgang betekent. Dat is een axioma geworden
bij de westerse geschiedenis-beschouwing.
Soms wordt het denken als uitgangspunt voor de indeling in perioden genomen,
bv. in de bekende driedeling van Auguste Comte in een religieuze, een metafysische
en een wetenschappelijke periode. Van Peursen sluit hier in zijn boek Strategie van
de Cultuur bij aan, wanneer hij een mythische, een ontologische en een functionele
fase in het denken onderscheidt. Met ‘strategie’ wordt bedoeld het vermogen van
de mens om op grond van zijn gedachten en bevindingen zijn eigen ontwikkeling
ter hand te nemen en de gang van de geschiedenis te bepalen.
Voor het probleem waar het nu over gaat, is dit begrip van groot belang. Want
het schijnt dat de tegenstelling tussen oosters en westers denken verband houdt
met de mate waarin deze strategie in praktijk gebracht wordt. Gezien vanuit een
oogpunt van vooruitgang en macht lijkt het westers denken, zoals het zich uit in
wetenschap en technocratie, verder te zijn, een hogere historische ontwikkeling
bereikt te hebben dan het oosterse. Het westerse denken gaat ook van het begrip
geschiedenis als vooruitgang uit, het is zelf historiserend en ontwerpt de vooruitgang,
terwijl de meditatie vrij tijdloos is en zich van de actualiteit eerder afkeert dan dat
ze die tot centrum van de aandacht maakt. De meditatie streeft niet naar vooruitgang
of macht, tenzij naar vooruitgang in zelfkennis en macht over zich zelf. Zij lijkt er te
zijn om zich zelf, als een pure passie, niet om enig nuttig resultaat. Zij vult haar
eigen tijd tot een verzadigd moment, terwijl het westers denken de verzadiging
lokaliseert in een steeds uitgestelde toekomst, een veelbelovende utopie.
In het denken van de moderne tijd is de geschiedenis nadrukkelijk geworden tot
een strategie van de vooruitgang. Die strategie is de zelfregulatie van de mens als
historisch wezen in het perspectief van een utopie, waarin eindelijk ook het moment
verzadigd zal zijn. Het belang van denken en kunnen wordt gemeten aan praktische
resultaten; kennen is kunnen, kennis is macht. In de meditatie speelt die macht geen
rol. Zij blijft buiten de horizon, ofwel omdat zij verworpen wordt, ofwel omdat zij
onbereikbaar geacht wordt.
Perioden in de geschiedenis kunnen dus beschouwd worden als fasen in de
ontwikkeling van de macht die de mens over zijn eigen bestaan heeft of hoopt te
krijgen en van de manier waarop hij die macht zelf interpreteert.
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Hierbij lijkt in het oosters denken de macht meer gericht te zijn op zelfbeheersing
en op dit moment, in ons denken meer op wereldbeheersing en op de toekomst.
Omdat die macht niet totaal is, laat zij een rest aan machteloosheid over, die in het
oosten tot wereld- en toekomstverlies en in het westen tot zelf- en momentverlies
schijnt te leiden. Als de vraag geplaatst wordt in dit perspectief, lijkt de tegenstelling
minder absoluut en doet zich de aantrekkelijke mogelijkheid voor dat oosters en
westers denken elkaar aanvullen. Zonder die mogelijkheid zou de wederkerige
belangstelling weinig vruchtbaar zijn.

4
Als het succes van het denken uit te drukken is in termen van macht en strategie,
moet de inspiratie van het denken gezocht worden in een besef van onmacht en
gedwongen passiviteit. Hoe geringer de kans op succes en macht is, des te groter
is de kans dat het denken blijft steken in machteloze verwondering, passiviteit en
gelatenheid. We kunnen dit de allereerste periode noemen, maar we moeten niet
de vergissing begaan te denken dat die periode helemaal voorbij gaat. Het denken
blijft een rest van machteloosheid behouden. Wat we de eerste periode noemen,
kunnen we ook de onderste laag noemen. Die is aanwezig in alle contemplatie. Het
denken kan nooit zijn ontstaan uit de machteloze, verwonderde contemplatie
verloochenen zonder zich zelf essentieel te verarmen.
Wat wij in oosterse manieren van denken waarderen, houdt waarschijnlijk hiermee
verband. Wij vinden daar een gave en elementaire gelatenheid die wij benijden,
minstens voorzover ze betrekking heeft op de materiële behoeften van een
individueel bestaan. Die behoeften zijn tot een minimum gereduceerd. Er is een
discipline in de vorm van een principiële versobering, die berust op de ervaring van
machteloosheid en beperktheid. De enige macht die er is, is het besluit van de
denker zich aan te passen aan de leegte rondom hem. Hij legt beperkingen op aan
zijn wensen en behoeften. Tegen een achtergrond van machteloosheid en armoede
stileert hij zijn eigen bestaan tot een monument van rust. Door middel van zijn
wijsheid lijkt hij alles te hebben wat hij verlangt en de grootst mogelijke betekenis
te geven aan zijn eigen heden. Waardering voor deze manier van denken houdt in
dat wij ze als een stadium beschouwen dat van elementair belang is en niet
overgeslagen kan worden.

5
Een tweede laag of fase in de ontplooiing van het denken kan in verband gebracht
worden met wat Comte het religieuze stadium en Van Peursen de mythische fase
noemt. Een functie van de mythe ‘is de overmachtige manifes-
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tatie van iets... De mythe geeft zicht op vreemde krachten’ (C. van Peursen, Strategie
van de Cultuur, pp. 29, 30). Mythisch zouden we dus een manier van denken kunnen
noemen, waarin de mens die zijn eigen machteloosheid ervaart, sterke en
overheersende machten buiten zich zelf erkent, bv. in de natuur of aan de hemel,
in zijn voorgeslacht of in de dierenwereld. Door deze erkenning van mythische
machten, articuleert de mens als het ware zijn eigen onmacht en plaatst die in een
geruststellend kader. Door op goede voet te staan met de machten compenseert
hij zijn eigen onmacht. Hij geeft als het ware zelfs zijn onmacht uit handen. Hij gaat
op in een levensritme dat oneindig veel sterker is dan het zijne of hij zorgt er
angstvallig voor dat zijn ritme parallel blijft met het kosmische ritme. De kalender,
de agenda van zijn werkzaamheden wordt bepaald door de wisseling van de
seizoenen. Zijn techniek bestaat in het grijpen van geboden kansen, niet in het
scheppen daarvan.
Deze manier van leven wordt in een latere tijd, bv. bij de Stoïcijnen, tot een moreel
beginsel verheven. Dat beginsel luidt: leven volgens de natuur, dus in
gehoorzaamheid aan hogere of in elk geval sterkere machten. Wat beschouwd
wordt als menselijke macht is een aanvaarding van de eigen machteloosheid of
zelfs nietigheid en die aanvaarding wordt mogelijk gemaakt door een gevoel van
veiligheid in het bestel van hogere machten. Het beginsel heeft een religieuze
oorsprong in de verabsolutering van de natuur tot een goddelijk verschijnsel, waaraan
de mens moet gehoorzamen, wil hij niet verpletterd worden of restloos verdwijnen
in de kosmos. Pascal spreekt dit besef uit als hij schrijft over de geringheid van de
mens, de denkende riethalm, en zegt dat de eindeloosheid van het heelal hem doet
huiveren. Kant, die een van de grondleggers is van het wetenschappelijke denken,
wordt in heel zijn nuchtere en rationalistische oeuvre maar één keer lyrisch en dat
is wanneer hij denkt aan de sterrenhemel boven hem en de stem van zijn geweten
binnen in hem.
Tegenover de mythische machten wordt denken bidden. Ook bidden is een
articulatie van de eigen onmacht voor het aanschijn van een hogere macht, een
poging om voor de eigen nietigheid een veilig onderdak te vinden onder een
geruststellende koepel van een goddelijke of natuurlijke voorzienigheid.

6
Tot zover is er nauwelijks sprake van een verschil tussen oosters en westers denken.
In de beide richtingen is de denker geplaatst tegen een overweldigende werkelijkheid,
die niet beheerst maar alleen bewonderd of gehoorzaamd kan worden. Het verschil
wordt pas zichtbaar in een stadium waarin het denken zijn eigen macht gaat
articuleren. In de geschiedenis van de
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westerse filosofie gebeurt dat bij een paar Griekse denkers uit de zesde eeuw vóór
Christus, die zich voor het eerst filosofen noemden. Karakteristiek voor hun manier
van denken is dat het zich tegen de mythe richt: het wil de rationele interpretatie en
vervanging daarvan zijn. Dat brengt met zich mee, dat dit denken hetzelfde object
heeft als de mythe, nl. de natuurmacht. Hun werken heten ‘Over de Natuur’ en de
keuze van dat woord, dat ook als ‘ontstaan’ gelezen kan worden, betekent op zich
al dat er distantie genomen wordt ten opzichte van goddelijke machten. Wat ‘Natuur’
genoemd wordt, is al niet meer rechtstreeks identiek met het goddelijke: de onmacht
ertegenover wordt minder absoluut en lijkt ruimte te laten voor menselijke
interpretaties en ingrepen.
Iets van de volstrekte huiver wordt in die benaming bezworen. Er wordt in principe
gekozen voor natuurwetenschappelijk onderzoek, al ontbreekt voorlopig elke basis
voor de bloei daarvan. Deze Praesocraten zijn de eerste mensen in de geschiedenis
die proberen een strategie van de cultuur te bepalen. Zij willen de machten niet
langer aanbidden of bezingen. Hun verbazing zoekt een uitweg naar een redelijke
verklaring en hiervoor is nodig dat de onherleidbare machten geïnterpreteerd worden
als afhankelijke verschijnselen, gehoorzamend aan formuleerbare wetten. Hun
verklaringen staan in het teken van de verwondering, maar betekenen ook een
voorzichtige greep naar de macht over de natuur. Sommige Praesocraten traden
op als ingenieur en probeerden de verschijnselen te voorspellen of erop in te grijpen.
Op een typisch westerse manier werden denken en doen, theorie en praktijk met
elkaar in verbinding gebracht. Toch is juist dit aspect van hun werk, het articuleren
van de menselijke macht als technocratie veel minder sterk in de traditie overgegaan
dan de beschouwelijkheid. Blijkbaar is er voor een werkelijke articulatie van de
menselijke macht meer nodig dan alleen een interpretatie van de verschijnselen en
het besluit een mythisch kader te doorbreken. Het pure denken kan zich zelf geen
macht geven.

7
Waarschijnlijk door de onmacht van de antieke fysica gedwongen hebben een aantal
filosofen uit de zesde en vijfde eeuw zich gewend tot een ander probleemgebied,
nl. de maatschappij. Men noemt hen sofisten en zij hebben in de geschiedenis van
de wijsbegeerte lange tijd een dubieuze naam gehad. Hun pretentie was niet de
natuur te beïnvloeden, maar de menselijke maatschappij en daarmee ook de gang
van de geschiedenis. Met het oog daarop voerden zij een belangrijk onderscheid
in, nl. tussen natuur en cultuur, gewoonte of afspraak. De bedoeling hiervan is, van
het grote, massieve blok van machten en gegevens een stuk af te splitsen, waarop
de mens greep zou
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kunnen krijgen. Want wat we ‘cultuur’ noemen is niet door goden gegeven, maar
door mensen gemaakt. De gedachte dat het dus ook door mensen veranderd en
verbeterd kan worden, ligt dan voor de hand. Dit is een revolutionaire ontdekking.
In primitievere samenlevingen geldt ook de cultuur in al zijn uitingen als een instelling
van goden of bovenmenselijke machten. Zij hebben in de oertijd een voorbeeld
gegeven dat voorgoed de praktijk bepaalt. Daaraan mag niets veranderd worden.
De sofisten begingen dus een groot waagstuk toen zij de veranderbaarheid van
de menselijke wereld proclameerden. Zij waren in dat opzicht nogal optimistisch en
meenden in staat te zijn de maatschappij drastisch te beïnvloeden. De passie van
hun denken wordt niet zozeer geïnspireerd door machteloosheid of behoefte zich
aan te passen, maar door het perspectief van een vruchtbare activiteit, dus van
macht in de zin van: vermogen om de wereld volgens een bepaald plan te
veranderen.
In dit opzicht zijn de sofisten dus enigszins te vergelijken met de maatschappijcritici
en de andragogen uit onze tijd. De veranderingen die zij wilden teweegbrengen,
lagen niet zozeer op het terrein van de materiële voorzieningen als wel op het gebied
van de mentaliteit. Zij gingen immers uit van een nieuwe interpretatie van de wereld,
waarbij een groot deel van die wereld als menselijke instelling werd opgevat. ‘De
mens is de maat van alle dingen’. Op grond daarvan geloofden zij dat zij in staat
waren mensen op te voeden en om te scholen, hun een andere mentaliteit bij te
brengen en daardoor de samenleving ingrijpend te veranderen.
Dit kan als een belangrijk princiep en als een typisch westerse pretentie beschouwd
worden. Elke revolutie lijkt voorbereid en begeleid te worden door een poging een
nieuw opvoedingsdoel te formuleren en een nieuwe opvoedingspraktijk toe te passen.
Dit is een verworvenheid van de sofisten. Maar hun invloed is beperkt gebleven,
misschien omdat hun pretenties te groot waren. Een andere reden waarom hun
activiteit op verzet stuitte, was het feit dat zij voor hun lessen geld vroegen. Hiermee
werd de sofistiek in de ogen van filosofen als Socrates en Plato tot een banale
aangelegenheid, waartegen zij zich heftig verzetten.

8
De klassieke filosofie van de oudheid is nogal sterk van de wereld en de praktijk
afgekeerd. Men geloofde wel dat zij in het particuliere geestelijk leven van de filosoof
van grote betekenis was als levenswijsheid, als troost tegen verdriet en als stilering
van zelfbeheersing, maar nauwelijks in haar praktisch nut voor de samenleving.
Plato laat in zijn Staat wel filosofen als leiders van de gemeenschap optreden, maar
dat is voor hen eerder een offer dan een consequentie van hun denken. Zij moeten
de verheven aan-
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schouwing van eeuwige ideeën verlaten om af te dalen in een grot waar met vage
afschaduwingen van die ideeën genoegen genomen wordt. ‘Praktijk’ is in deze visie
een tweederangs karwei, waaraan weinig genoegen te beleven valt voor iemand
die eenmaal betere kost geproefd heeft. Het hoogste wat de filosoof als leider zou
kunnen bereiken, is dat iedereen een filosoof zou worden en zich aan de contemplatie
zou wijden.
Contemplatie is de kern van de klassieke wijsbegeerte. Zij beantwoordt aan het
eerste stadium of de diepste laag van het denken, de sprakeloze verwondering.
Een wijsbegeerte waarvan contemplatie de kern is, ‘klassiek’ noemen betekent nog
eens bevestigen dat deze fase van het denken niet verwaarloosd kan worden.
Klassiek is dat wat bij een historische interpretatie niet overgeslagen kan worden.
In die zin is het onvervangbaar, wat er verder ook van gezegd kan worden.
De klassieke filosofie gaat uit van de verwondering en komt die niet zo maar te
boven. Zij articuleert die verwondering in haar vraagstelling naar oorsprong en
bestemming van de wereld. In haar antwoorden articuleert zij een poging tot ordening
die als een begin van macht gezien kan worden. In de westerse filosofie wordt het
zijnde in de greep van de rede gebracht, er wordt een macht gearticuleerd, maar
door het denken niet praktisch uitgeoefend. De filosofie zelf blijft vrij machteloos.
Zij krijgt pas macht wanneer zij machthebbers inspireert, zoals Plato droomde en
zoals het theologen wel eens lukte, of wanneer van de filosofie een manier van
denken wordt afgesplitst die zich ontwikkelt tot een zelfstandige, positieve
wetenschap.

9
De westerse technocratie berust niet op de filosofie, maar op de natuurwetenschap.
Pas in de natuurwetenschap, losgemaakt uit mythologische en wijsgerige kaders,
uit verwondering en machteloosheid, ontwikkelt het denken zich als articulatie van
de macht. Dit proces is in het westen pas een paar eeuwen aan de gang. Tevoren
was de vraag naar de verschillen tussen westers en oosters denken lang zo
klemmend niet. De Chinese beschaving werd toen o.a. vanwege vernuftige
technische vondsten bewonderd, waarmee zij het westen vooruit was. De vraag
wordt klemmend door de technologische vooruitgang, die in het westen een produkt
is van een meer exact en zakelijk denken tegenover de materie. Vooruitgang wordt
zichtbaar en meetbaar in de welvaart. Hij vraagt om een vergelijking.
Descartes definieerde materie als uitgestrektheid. Die is meetbaar en meetbaar
betekent: onderworpen aan de menselijke maat. Ook in de klassieke filosofie is
maat een centraal begrip, maar zij blijft daar tot op zekere hoogte een metafoor.
Maat is daar eerder: aansporing tot beperking dan:
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instrument om te meten. Ook de uitspraak dat de mens de maat is van alle dingen,
heeft geen technische betekenis; zij is meer de vertolking van een pretentie dan de
realisering van een project. In de natuurwetenschap leidt de maat tot exacte
kwantificaties, tot ontdekkingen en beheersing van de materie. Het experiment is
hiervoor nodig. Om het te ondernemen moet de denker ervan af zien met het blote
hoofd te denken en zich begeven naar de materie. Antieke filosofen achtten dit te
banaal of verwachtten er te weinig verrassende ontdekkingen van. In het
natuurwetenschappelijk experiment ontmoeten theorie en praktijk elkaar voor het
eerst en begint een proces van wederzijdse beïnvloeding en verrijking. Zonder dit
proces lijkt de indrukwekkende groei van de natuurwetenschappen in de moderne
tijd niet denkbaar. Eenmaal op gang gebracht ziet zij een perspectief van eindeloze
vooruitgang voor zich. En omdat die vooruitgang macht betekent, kan de
natuurwetenschap rekenen op de steun van buiten de wetenschap, kapitaal en
regering. Zodra immers kennis macht wordt, worden de machthebbers weetgierig
en willen zij op zijn minst de resultaten van de kennis kopen.

10
Voorzover de geschiedenis iets kan bewijzen, heeft zij het gelijk bewezen van deze
onderzoekers en machthebbers. Want de materie heeft hen beloond met welvaart.
Misschien is dat een troostprijs, want welvaart betekent nog lang niet dat de mens
zijn eigen lot in handen kan nemen en de strategie van zijn ontwikkeling kan bepalen.
De wetenschap heeft een imponerend stuk menselijke macht gearticuleerd, maar
ook een indrukwekkend stuk machteloosheid aan het licht gebracht. De
schaalvergroting werkt naar twee kanten.
Welvaart moet dus niet als een toppunt van menselijk geluk beschouwd worden
of als de vervulling van onze stoutste dromen. Als het bezit van middelen impliceert
zij nog niet het bereiken van enig doel, zeker niet wanneer dat doel ‘geluk’ moet
heten. Maar het staat vast dat welvaart beter is dan armoede. Uitgaande van dit
criterium is de westerse manier van denken, juist door haar materialistisch karakter,
zonder meer een zegen. Ook voor het denken, want gedachten die door nood
geïnspireerd zijn en ontworpen als aanpassing aan die nood, hebben alleen maar
waarde als troost of zelfbedrog. Alleen de nood en de machteloosheid die buiten
het bereik van de activiteit vallen, kunnen om een troostend, contemplatief en
berustend denken vragen. Armoede is niet zo'n nood. Een filosofie, of liever een
ideologie die uit armoede voortkomt, houdt de armoede in stand en werkt de
vervreemding in de hand. Ook in die zin is welvaart beter dan armoede: zij verhindert
de soberheid niet, maar maakt het mogelijk dat die
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eerlijk is. Zij opent voor de mens allerlei mogelijkheden, die hij misschien zelfs niet
kende en geeft daardoor ook aan de ontplooiing van zijn gedachten grotere kansen.
De westerse vraag naar nut, resultaat en welvaart kan dus, in vergelijking met de
contemplatie uit west en oost, niet als minderwaardig afgedaan worden. Het lijkt
ook niet juist de westerse welvaart uitsluitend te zien als gevolg van imperialistische
en kolonialistische uitbuiterij. Het westen kan nooit meer gestolen hebben dan het
zuiden of het oosten bezit. Toch heeft het meer. Welvaart is wel degelijk ook een
resultaat van helder en zakelijk denken, het benutten van mogelijkheden die in
langzaam en geduldig onderzoek ontdekt zijn.
Het is dus niet alleen vrijwel onmogelijk, maar ook tamelijk onzinnig de oosterse
wijsheid, wat dat overigens ook moge zijn, te gebruiken als een totaal alternatief
voor de westerse manier van denken. Die manier van denken heeft haar waarde
en haar geldigheid zo overtuigend bewezen, dat zij ook het oosten in haar greep
gekregen heeft.

11
Japan, het land van de rijzende zon, is een westerse, industriële macht geworden.
De techniek betekent er meer dan de subtiele wijsheid van de voorvaderen. En
meer dan 700 miljoen Chinezen laten zich bij hun droom van een betere wereld niet
inspireren door hun eigen oosterse wijsheid, maar door een universeel geworden
techniek en door het uitgesproken westerse denken van Karl Marx. Er is nauwelijks
een uitspraak te bedenken die minder oosters is dan één van de centrale stellingen
van Marx, nl. dat de filosofen tot dan toe alleen maar de wereld anders
geïnterpreteerd hebben, maar dat het erop aan komt de wereld ook werkelijk te
veranderen. Deze stelling, die ook zelf een interpretatie is en geen actie, heeft als
interpretatie grote veranderingen teweeggebracht. Zij houdt rechtstreeks verband
met het westers utilitarisme, dat na de sofisten in de vijfde eeuw vóór Christus in
de achttiende eeuw opnieuw geformuleerd is en toen meer kansen kreeg, omdat
wetenschap en techniek zich ontwikkelden. In het utilitarisme wordt met nadruk
geëist dat het denken tot zichtbare resultaten moet leiden en dat de waarde van
wetenschap en filosofie daaraan beoordeeld moet worden. Zo'n stelling vormt een
flinke bedreiging voor belangeloze contemplatie en nutteloos mijmeren. Zij vraagt
op de eerste plaats om doelgerichte actie en plaatst daarmee de contemplatie in
een marginale positie. Niet contemplatie of een nieuwe manier van denken over de
eigen situatie kan de slaaf bevrijden, maar alleen actie.
Het is westers alle heil te verwachten van de menselijke activiteit en aan die
verwachting nauwelijks grenzen te stellen. Dat is een onvermijdelijk gevolg
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van het verrassende resultaat dat de westerse manier van denken bereikt heeft. De
geciteerde stelling van Marx gaat uit van een zeer lage waardering voor het denken
als interpretatie en van de verwachting dat een strategische actie in staat is alle
menselijk heil te bewerken. Bij wijze van consequentie wordt dan ook alle heil dat
niet het effect van menselijke activiteit is, als onheil en vervreemding ontmaskerd.
Hiermee wordt in principe heel het denken opgeslokt door de eisen die de actie
stelt.
Voorzover het niet direct in dienst van de actie staat, wordt het beoordeeld op
zijn indirecte betekenis voor de strategie van verandering en verbetering. Het denken
articuleert dan niet onmiddellijk een menselijke macht over de materie en de structuur
van de samenleving, maar wordt wel nadrukkelijk gesteld in het perspectief van een
toekomstige machtsuitbreiding. Het denken over de toekomst, dat typerend is voor
de moderne tijd in het westen, maakt van de toekomst een reservoir van
mogelijkheden tot macht die binnenkort te realiseren zijn. Het totaal van die
mogelijkheden levert een utopie, een beeld van een ideale samenleving, die op dit
moment alleen maar gedacht kan worden, maar waarvan men hoopt dat ze binnen
afzienbare tijd ook metterdaad te realiseren is. Ook hier dus wordt het denken niet
beoefend als een pure passie, maar in verband gebracht met een steeds grotere
en preciezere articulatie van de macht. Als de utopie op het eerste oog lijkt op een
Platoonse ideeënhemel, object van pure contemplatie, is dat enigszins misleidend.
De utopie is wel geen blauwdruk, maar zij nodigt uiteindelijk toch uit tot actie. Maar
misschien is ook de Platoonse ideeënwereld wel op die manier te interpreteren.
Ook Plato heeft zich intens met de constructie van een ideale wereld bezig gehouden.
Maar het lijkt er toch op of bij hem die utopie meer een voorwerp van aanschouwing
blijft dan een prikkel tot actie. Inzoverre kan zij eerder vervreemdend dan
enthousiasmerend werken.

12
Het denken is bij ons dus zo sterk in verband gebracht met activiteit en macht dat
het als articulatie van de onmacht hooguit een voorlopig karakter mag hebben. Een
volstrekte en definitieve onmacht wordt niet erkend. Een consequentie hiervan is
dat alles gedacht wordt als object van macht. Die macht uit zich niet in de
mogelijkheid de wereld te interpreteren, maar die te veranderen. In de stelling van
Marx wordt het interpreterend denken als machteloos afgewezen: de actie wordt
geheven op de troon van de contemplatie. Wanneer kennis macht is en geen
machteloze contemplatie, moet het voorwerp van die kennis een veranderbare
wereld zijn. Niet alleen meetbaarheid, maar ook en vooral veranderbaarheid is het
kenmerk van de materiële wereld, waarop de aandacht van het westen zich richt.
Het op
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actie gerichte denken wil niet alleen de materie bruikbaar maken en daaraan welvaart
ontlenen, iets wat de Praesocraten niet lukte, maar het wil ook maatschappelijke
misstanden opheffen, mensen beïnvloeden en zelfs een nieuwe mens creëren, iets
wat de sofisten al tevergeefs geprobeerd hebben. Het Marxisme combineert het
een met het ander en brengt mentaliteit en ideologie in causaal verband met
materiële condities en produktieverhoudingen.
De aandacht voor de actie blijkt zo succesvol te zijn dat deze manier van denken
hierin zich zelf tot op grote hoogte rechtvaardigt. Het perspectief van activiteit blijkt
te inspireren door de veronderstelling van totale veranderbaarheid. Dit westers
axioma: alles is veranderbaar, blijkt vruchtbaar te zijn zonder dat het bewezen is.
Het is ook niet bewijsbaar. Nog minder bewijsbaar is de conclusie die eruit getrokken
of liever eraan verbonden wordt: alles moet veranderd worden, of: wij moeten alles
veranderen, wij moeten een nieuwe wereld en een nieuwe mens scheppen, etc. De
theoretische waarheid bestaat niet op zich zelf; voorzover zij er is, blijkt zij uit haar
praktische bruikbaarheid.
Deze axioma's verlokken niet zozeer tot materialisme als wel tot een appèl aan
een totale en slopende activiteit. Het westers activisme kan gemakkelijk in ongeduld,
geweld en roofbouw ontaarden. In het ongeduld wordt elk uitstel verworpen, in het
geweld elk overleg; in de roofbouw wordt omwille van het snelle resultaat een
ongunstig neveneffect voor lief genomen. Waartoe dit kan leiden toont de
schandelijke verontreiniging van water en lucht, waaraan tegenwoordig zoveel
aandacht besteed wordt. De bijprodukten van een haastig opgebouwde welvaart
beginnen benauwend te worden. Het wordt steeds duidelijker dat een totale activiteit,
gebaseerd op het axioma van de menselijke macht, tot rampen leidt. Terecht begint
men zich af te vragen of al die activiteit wel zo'n zegen is en of wij niets kunnen
leren van een cultuur waarin de passiviteit een grotere betekenis heeft.
De passiviteit eist haar rechten op. Zij is gebaseerd op de machteloosheid en het
inzicht dat de mens niet alles kan en hoeft te veranderen. De wereld is niet alleen
het terrein van onze activiteit, maar ook van onze verwonderde, machteloze
contemplatie. Ons denken kan nooit samenvallen met onze actie: het blijft in alle
fasen van zijn ontwikkeling zijn machteloosheid behouden. Dit inzicht kan ons
toegankelijk maken voor een wijsheid die van buiten af schijnt te komen, maar die
ons van huis uit niet vreemd is. Wijsheid hoeft geen import-artikel te zijn; zij is heel
eenvoudig het inzicht in de begrensdheid van onze macht op dit moment. En hoe
meer het denken de macht articuleert, des te beter zouden wij in staat moeten zijn
de grenzen daarvan te onderscheiden.
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Een literatuurtheorie
Als een donderslag uit heldere hemel
Paul Claes
Voor critici uit ons taalgebied die de veranderde atmosfeer in de buitenlandse
literatuurwetenschap niet hebben geregistreerd, moet het boek van T.A. van Dijk,
1
Moderne literatuurteorie , aankomen als een donderslag uit heldere hemel. Op een
ogenblik dat de meeste van onze academische en gevestigde literatuuronderzoekers
nog moeizaam worstelen met de verworvenheden van het Engelse ‘New Criticism’
en de Franse ‘Nouvelle critique’ (dus eindelijk de tekst centraal gaan plaatsen in
plaats van zijn bronnen, het tijdsklimaat of het zieleleven van de auteur), verschijnt
een werk dat radicaal het linguïstische karakter van de literatuur vooropstelt. Taaie
mythen over de schoonheid en de uniciteit van het literaire kunstwerk moeten wijken
voor een ontluisterende visie die literaire werken beschouwt als teksttypes temidden
van andere teksttypes.
Aangezien de zin de hoogste eenheid is die door de linguïstiek wordt geanalyseerd,
is voor de analyse van een taalverloop (b.v. een literaire tekst) een extrapolatie
nodig die de post-Saussuriaanse taalkundigen (te) grif hebben uitgevoerd. De
Russische formalisten (Jakobson, Todorov) hebben van in den beginne literaire
teksten onder de loep genomen, hierin nagevolgd door de Franse structuralisten
(Lévi-Strauss, Barthes, Sollers). De kritiek die - ook uit linguïstische hoek - op deze
pogingen is losgekomen, was gedeeltelijk gerechtvaardigd. Deze tekstinterpretatoren
gingen zo snel over tot de literaire orde, dat een degelijke theorievorming soms in
de verdrukking kwam. Lévi-Strauss' gebruik van Jakobsons fonetische theorieën
voor de ontleding van de mythe, Jakobsons onderscheid tussen proza en poëzie
op basis van de Saussure's ‘dubbele as’ van de taal, Barthes' hanteren van
Hjelmslevs connotatie-begrip hangen bij gebrek aan een stevige grondslag in een
theoretisch luchtledige, hoe interessant deze hypotheses op zich zelf ook mogen
zijn.
Als tegenhanger van het Europese structuralisme, dat schatplichtig is aan

1

T.A. van Dijk, Moderne literatuurteorie. Een eksperimentele inleiding, Van Gennep, Amsterdam,
1971, 163 pp., f 12,50.
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de Saussure en in de glossematiek van de Deense linguïst Hjelmslev een summa
vindt, heeft in het Angelsaksische gebied de zogenoemde
transformationeel-generatieve grammatica (de TTG) van de Amerikaan Chomsky
op korte tijd een duizelingwekkende opgang gemaakt. Het feit dat de
transformationalisten op de syntaxis en de structuralisten op de semantiek het
zwaartepunt van hun onderzoek leggen, verbergt een dieper verschil in aanpak van
beide richtingen.
De structuralistische taalbenadering is paradigmatisch, d.w.z. dat zij de taal
beschrijft als een systeem van virtuele termen of gerealiseerde taaleenheden.
Daartegenover is de transformationalistische taalbenadering syntagmatisch, d.w.z.
dat zij de taal beschrijft als een proces waarbij termen door middel van regels tot
taaleenheden worden omgevormd. Daar beide taalbenaderingen dezelfde fenomenen
beschrijven, zijn zij theoretisch gelijkwaardig. De keuze van een van beide is een
kwestie van strategie en wordt slechts gerechtvaardigd door de resultaten van het
onderzoek.
In tegenstelling tot de structuralistische aanpak heeft de TGG op weinig
uitzonderingen na (o.m. de marxistisch geïnspireerde theorie van Julia Kristeva,
een lid van de groep ‘Tel Quel’) nog geen aanleiding gegeven tot extrapolaties op
literair gebied. Het originele van Van Dijk's werk is dan ook het toepassen van
Chomskyaanse denkbeelden op de algemeen-literaire theorie.
Op korte tijd heeft T.A. van Dijk, medewerker aan het seminarium voor
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, in een indrukwekkende
reeks artikelen een boedelbeschrijving gegeven van wetenschappen die bij de
tekststudie van belang kunnen zijn, met name methodologie, logica, informatietheorie,
semantiek en semiotiek (een lijst van die bijdragen vindt men in de bibliografie van
zijn werk, die op zichzelf een waardevolle inleiding tot de moderne
literatuurwetenschap vormt). We mogen dus aannemen dat zijn keuze van Chomsky's
theorie geen lukrake gooi was, al wordt zij niet zo expliciet gemotiveerd als wenselijk
was (p. 9). Ook bij de, niets nieuws brengende, uiteenzetting over de TGG in
hoofdstuk III wordt niet ingegaan op de logische grondslagen daarvan, wat voor
een zich ‘theorie’ noemende studie moeilijk te verantwoorden is.
Dit belet niet dat in het eerste methodologische hoofdstuk de spijker meermaals
op de kop wordt geslagen. De auteur bepleit voor het literaire onderzoek terecht
het aanwenden van een toetsbare theorie met ondubbelzinnig gedefinieerde termen.
Hoeveel ‘literaire critici’ bespreken een werk vanuit een samenhangende en
geëxpliciteerde visie? En hoeveel geredetwist over vorm, inhoud, engagement en
dergelijke zou worden vermeden indien deze termen telkens vooraf bepaald werden?
Minder overtuigend slaat de schrijver (pp. 21-23) de aanval van dialecti-
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sche denkers op waardevrije menswetenschappen af. Volgens hen mag de
wetenschap nooit een ‘abstract’, vrijblijvend karakter dragen, maar moet steeds
ingeschakeld worden in de revolutionaire praxis. Schijnt deze opwerping minder
relevant voor een formeel-linguïstische benadering, toch moet de onderzoeker op
zijn hoede blijven voor schijnbaar onschuldige ideologische insluipsels. Een aardig
voorbeeld is het al in Van Dijks' titel geïntroduceerde begrip literatuur. Ofschoon de
schrijver erkent (p. 74) dat het eigenlijk ‘zowel teoreties als prakties’ geen zin heeft
het onderscheid literair vs niet-literair teksttype aan te houden, toch presenteert hij
zijn werk als een literatuurtheorie. Om die keuze gestand te doen, geraakt hij echter
in een hopeloze tegenspraak verwikkeld door achtereenvolgens te stellen (p. 74)
dat het onderscheid tussen beide teksttypes op formeel-tekstueel vlak ligt (vgl. p.
69) én dat de tegenstelling op basis van semiotische conventies geconstrueerd
werd. De wijze waarop ideologische factoren hier, tegen klaarblijkelijk beter weten
in, het object van Van Dijk's studie bepalen, lijkt mij erg typisch voor het dwangmatig
a.h.w. onbewust werkend karakter ervan.
Vanwege zijn mythische bijtonen is de term literatuur in een wetenschappelijk spreken
onbruikbaar (vgl. dagelijks te horen opmerkingen als ‘zoiets is geen literatuur’, ‘wat
dan met de literaire waarde?’, ‘dat is maar literatuur’). Wil men wel een onderscheid
maken, dan is het beter fictieve tegenover niet-fictieve teksten te stellen. Dit
onderscheid is niet tekstueel-linguïstisch, maar wordt geconstitueerd in de
semiotische praxis. D.w.z. dat wij de semantische inhoud van sommige teksten in
de context van de taaldaad als reëel, die van andere als imaginair connoteren. Dit
onderscheid kán, maar behoeft niet door tekstuele karakteristieken (connotatoren)
onderstreept te worden. T.A. van Dijk's werk had er alles bij gewonnen indien het
consequent als een teksttheorie was opgezet. Alleen die kan trouwens het politieke
wapen worden waarover hij het in zijn besluit heeft.
Een heel hoofdstuk wordt gewijd aan het literaire communicatieproces. De
beschrijving daarvan stijgt op theoretisch vlak nauwelijks uit boven Jakobsons
uiteenzetting over de zes functies van de taalcommunicatie (in T.A. Sebeok, Style
in Language, New York, 1960). De beschrijving verliest zich in op zichzelf
belangwekkende maar loszwevende opmerkingen. Een terloopse opmerking als
die waarin de marxistische spiegeltheorie wordt verworpen (p. 47), is zonder
adstructie waar noch onwaar. Volgens de auteur (p. 45) heeft de literatuurtheorie
o.m. tot taak de regelmechanismen te expliciteren tussen de input van de
psycho-sociale én linguïstische systemen en de output van de tekst, een gedachte
die m.i. niet in strijd is met marxistische denkbeelden en die bovendien een verband
legt tussen de nu los van
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elkaar behandelde tekstuele en contextuele beschrijving. Het schema van
tekstgenerering (p. 124) zou in die zin kunnen worden aangevuld.
Hoofdstuk IV en V houden zich vooral bezig met micro- en macrotekstuele
operaties, d.w.z. operaties resp. binnen één of meerdere elkaar direct opvolgende
zinnen en binnen een hele tekst. Volgens de auteur definiëren de eerste poëzie, de
tweede verhalende teksten (p. 95). Toch geeft hij toe dat het voorkomen van de ene
of de andere soort slechts een kwestie van dominantie is (p. 78). Methodologisch
lijkt het invoeren van dit kwantiteitscriterium uit de empirische wetenschappen
onhoudbaar voor semiotische wetenschappen, die met betekenisverschillen
(gemarkeerd vs niet-gemarkeerd) werken. Het onderscheid proza vs poëzie bestaat
er volgens mij in dat het eerste uit zinnen (d.i. syntactisch-fonische eenheden)
bestaat, het tweede uit verzen (d.i. semantisch-fonische eenheden).
Dit belet niet dat deze hoofdstukken de origineelste en belangrijkste van het boek
zijn. Stijlfiguren (als alliteratie en metafoor) en narratieve structureringen worden
hier, conform de TGG-theorie, beschreven als operaties in de zins- en tekstproduktie.
Belangwekkend is ook de beschrijving van de verteltypes - een van de stokpaardjes
van de formalistische verhaalanalyse - als een performatief, in dieptestructuur-termen
beschrijfbaar probleem (pp. 116-121). Ook hier wordt er een verband met de
extra-linguïstische realiteit gelegd.
Uit de beschrijving van de TGG-opvattingen over de semantische dieptestructuur
blijkt dat deze nog nauwelijks een intuïtief beginstadium ontgroeid is. O.i. is de
paradigmatische semantiek (met name in Greimas' Sémantique structurale, Paris,
1966) tot een veel grotere systematisering gekomen. De keuze van de TGG-strategie
heeft zich hier gewroken.
De verdienste van T.A. van Dijk's boek ligt in de fundamenteel wetenschappelijke
aanpak van problemen die nog altijd met half-mythisch gemompel worden benaderd.
Het enige verwijt dat men hem kan maken is dat hij de conceptualisering en
systematisering van zijn theorie niet ver genoeg heeft doorgevoerd. Symptomatisch
daarvoor is een stijltic die me bij een tweede lezing opgevallen is. Er is haast geen
bladzijde in het boek waarop niet twee of drie paar aanhalingtekens voorkomen.
Het gebruik van dit leesteken connoteert in feite dat het zo gemerkte woord tot een
ander taalspel behoort dan de rest van de tekst. In het geval van Van Dijk betekent
dit dus dat de auteur een strikt-wetenschappelijke beschrijving verlaat voor een
omschrijving met niet-adequate termen.
In deze en andere onnauwkeurigheden schemert het experimenteel karakter van
het werk nog te sterk door. Dit was een donderslag met initiërende waarde. Het
ware onweer moet echter nog komen.
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Terzijde
In het kasteel van Blauwbaard
K. Fens
De jongste publikatie van George Steiner, In Bluebeard's Castle, is een uiterst
paradoxaal boek: op een briljante literaire wijze wordt hier het einde van onder meer
de literaire cultuur beschreven. Deze ‘Some Notes Towards the Re-definition of
Culture’, zoals het boek in een toespeling op Eliot in de ondertitel wordt
gekarakteriseerd, handelen over de ondergang van een stuk westerse cultuur op
een manier die die ondergang tegenspreekt. Merkwaardigerwijs ziet de scherpzinnige
auteur zelf niet, dat de spitse en gedocumenteerde lijkrede die zijn boek ten dele
is, het beste bewijs is voor de vitaliteit van de dode, tenzij Steiner zichzelf beschouwt
als een overlevende uit een voortijd. Hij roept als schrijver in herinnering enkele
regels uit het jongste indrukwekkende gedicht van Ida Gerhardt: ‘wie oud geworden
is in dèze eeuw / draagt in zijn denken vele eeuwen mee’. Steiners boek accentueert
ook het karakter van gesloten circuit dat de westerse cultuur heeft: de literatuur kan
alleen op literaire wijze voor verstaanders van literatuur schrijven, ook over het einde
van die literatuur. Wie schrijft, schrijft op de muur van het literaire leerhuis; wie daar
niet thuis hoort, zal de tekst wellicht onder ogen krijgen, maar zeker niet verstaan.
Steiner is een literair criticus of literatuurdeskundige, maar hij houdt zijn ogen niet
bij het ene gelezen boek, ook niet bij vele gelezen boeken. Hij trekt lijnen tussen
literaire verschijnselen in heden en verleden, maar trekt evenzeer lijnen vanuit de
literatuur naar verschijnselen in de buitenwereld, en weer terug. Teksten zijn voor
hem tekens die naar meer dan naar zichzelf wijzen. Al zijn schrijven is het verslag
van het lezen van die tekens en van signalen uit de buitenwereld en van die uit
andere kunsten. Hij is de veelzijdige die echter als basis zijn vakeenzijdigheid: de
literatuur aanhoudt. Zijn vorige boek, de omvangrijke essaybundel Language and
Silence (1967) begint met een beschouwing over de criticus. (Men moet hierbij
bedenken, dat ‘criticus’ in de angelsaksische landen een veel minder aan actuele
kritiek in dag- of weekblad gebonden begrip is). Dat essay zet zo in: ‘Als hij omkijkt,
ziet de literaire criticus de schaduw van een eunuch. Wie zou er criticus worden als
hij schrijver kon zijn?’ En iets verder stelt hij de vraag: ‘Is er iemand behalve
Sainte-Beuve, die alleen als criticus tot de literatuur hoort?’ Dergelijke bescheidenheid
is een goede introductie, maar zij ontkent
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of verwaarloost een kwaliteit waarin een criticus van het type Steiner of dat van zijn
leermeester Leavis juist als schrijver excelleert: het construeren van werelden vanuit
hun lectuur. Steiner is in wezen een story-verteller; zijn materiaal is in de eerste
plaats zijn lectuur, vervolgens bestaat het uit het vele dat hij in andere kunst- en
cultuurgebieden waarneemt. Met dat materiaal bouwt hij zijn cultuurhistorische of
cultuurfilosofische werelden op, die even gesloten zijn als romanwerelden. Zijn
vernuft is wel zo groot, dat hij van de verschillende gegevens een sluitend geheel
kan maken. Het gevaar voor de lezer is, dat hij deze constructies, op grond van de
feitelijkheid van het materiaal, een ander waarheidsgehalte toekent dan die van de
fictie. En met deze beweringen wil ik hem niet tot een fantast maken, maar hem als
scheppend schrijver meer recht geven dan hij het zichzelf doet. Je moet deze eunuch
zeker niet met de muze alleen laten!
De grote essayist herkent men vaak aan de inzet van zijn werk: de verrassing
van het begin. Maar er is nog een ander herkenningsteken: zijn mededelingen
zetten, mede door de formulering ervan, de verbeelding van de lezer aan het werk.
Hij verschaft niet alleen meningen of zienswijzen die goed- of afgekeurd kunnen
worden; ze eisen haast verdere uitbouw door de lezer. Essayisten van die soort
moet men eerder per mededeling proeven dan achtereen lezen. Elke zin bij hen is
vaak een vondst en nogaleens een vonnis ook. Zij laten een minimum aan witruimte
tussen hun gedachten. Elke mededeling is een bouwsteen, die op zich het
beschouwen waard is. Zij laten zich zelden gemakkelijk lezen, - ook In Bluebeard's
Castle is geen schrijfgepraat voor de vaak. (Wie recente Nederlandse essayistiek
op de vierkante centimeter wil ‘genieten’ kun je in dit geval best zeggen, leze het
boek Appi van Gerrit Krol. ‘Appi’ staat voor ‘Automatic Poetry by Pointed Information’
en het boek handelt over poëzie schrijven met een computer. Maar voor hij de
computer aan het dichten zet, schrijft Krol eerst bewonderenswaardig verhelderend
onder meer over het begrip poëzie).
Na enkele noodzakelijke inleidende woorden (het boek is een bundeling van vier
lezingen) begint Steiner zijn eerste lezing, die ‘The Great “Ennui”’ heet, zo:
‘Niet het letterlijke verleden beheerst ons, behalve, mogelijk, in biologische zin.
Het zijn beelden van het verleden. Die zijn dikwijls even verfijnd opgebouwd en
selectief als mythen. Beelden en symbolische constructies van het verleden worden
haast op de manier van genetische informatie in ons bewustzijn gedrukt’.
Wie zo begint kan verder op zijn lezers rekenen. Dat mythische verleden wordt
norm voor het heden. En dat wordt dan haast vanzelf glansloos. Voor ons is, naar
Steiners zeggen, de negentiende eeuw, die tot 1944 duurde,
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een gouden eeuw geworden. Voor de rest van zijn betoog is dat waar; in zijn
algemeenheid lijkt het mij onjuist: het ideale verleden verschilt nogal per persoon
of bevolkingsgroep of zelfs volk. De katholieken die met een mythische middeleeuwen
door het leven gaan, zijn niet gering in aantal; zij heten conservatief. De katholieken
die met een niet minder mythisch beeld van het vroeg christendom leven, zijn niet
minder talrijk, zij heten progressief, vanuit het misverstand dat het oerbegin zuiverder
is dan het midden. En, om het bij de katholieken te houden, de periode van twintig
jaar geleden begint bij een aantal al mythische trekken te krijgen. En het aantal
Nederlanders dat met een symbolische constructie van de bezettingsjaren leeft, is
ook niet gering.
In Steiners betoog is de gouden eeuw de negentiende: tijd van vooruitgang,
burgerlijke veiligheid, eervolle plaats voor kunst en letteren, enzovoorts. Steiners
juiste stelling is, dat zelfs gedetailleerde historische feiten de vorige eeuw niet van
zijn glans kunnen beroven: de mythe weerstaat elke aanval van de geschiedenis.
Waarschijnlijk vanwege de behoefte aan een mythe; in het redden van de droom is
de mens behendiger dan in het redden van zijn leven. Steiner verschaft de
gebruikelijke tegentonen bij het goud van de vorige eeuw, maar hij gaat nog een
stap verder en dan wordt hij op zijn best: hij ziet de negentiende eeuw ook als de
eeuw van de grote verveling. En die verveling is hiervan het gevolg: de energie die
door de Franse revolutie is vrijgekomen, heeft zich maar heel ten dele kunnen
realiseren. Met een teveel aan niet te gebruiken energie blijft de mens achter en de
industriële ontwikkeling van de negentiende eeuw kan gevolg zijn van het willen
gebruiken van de energie. Naarmate de verveling toeneemt, hoopt de dreiging van
een catastrofe zich steeds meer op; die catastrofe wordt verlangd. En de eerste
wereldoorlog is in feite de uitbarsting van de grondeloze verveling van de negentiende
eeuw. De hele romantiek, waarin de kunstenaar tot held uitgroeit en hij het verlangen
naar het verloren gevaar belichaamt, weet Steiner op knappe manier in zijn
constructie in te passen.
De tweede lezing, met de vierde de fascinerendste, houdt zich met de barbarij
van de twintigste eeuw bezig. Steiners formuleringen luisteren hier zo nauw, dat
samenvatting vergroving is. Wat zich in onze eeuw heeft afgespeeld aan barbarij
moeten de denkers van de vooruitgang uit de achttiende eeuw voor onmogelijk
hebben gehouden. Hoe te verklaren dat bijvoorbeeld de uitroeiing van zes miljoen
joden in een beschaafde eeuw als de onze kon plaats hebben. Bij de beantwoording
van die vraag komt de grote constructeur aan het woord. Steiner beschrijft op
bijzondere wijze wat hij noemt ‘de uitvinding van het monotheïsme’ door Mozes.
Van dat monotheïsme waren de joden de dragers en de getuigen. God gaat dood.
Maar hij kan pas definitief gedood worden als diegenen die voortdurend aan Hem
herinneren,
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de joden, uitgeroeid worden. Zo wordt, als ik het op die manier mag samenvatten,
de jodenmoord een godsmoord.
Een niet minder zware opgave wordt aan de mens gesteld door het Christendom,
althans wanneer het in zijn consequenties beleefd wordt. Rudimentair samengevat:
het christendom verliest zijn uitersten van hemel en hel; en het verlies van de laatste
is zwaarder dan van de eerste. De macht onder de aarde, die de hel
vertegenwoordigde, komt boven de aarde; wanneer de hel uit de godsdienst van
werkelijkheid metafoor is geworden, maken wij de hel op aarde werkelijkheid. De
tweede lezing heet dan ook ‘A Season in Hell’; men herkent er aspecten van
Language and Silence in. Naast monotheïsme en christendom ziet Steiner als derde
grote confrontatie tussen utopia en de gewone polsslag van het westen de opkomst
van het messiaanse socialisme, waarvoor generaties gestorven zijn. ‘In its name
falsehood and oppression have spread over a good deal of the earth’. Maar de
droom houdt zijn aantrekkingskracht. Hoezeer Steiner het marxisme en de wereld
ervan als een messiaanse leer ziet, bewijst het slot van de passage over het derde
heil dat uit de joden kwam, een vooral aan het slot magnifiek geformuleerd inzicht:
‘Wie de droom weerstaan, zijn niet alleen dwazen en vijanden van de maatschappij;
zij verraden het deel aan licht in hun eigen menszijn. De god van utopia is een
jaloerse god’.
Het derde deel handelt over de post-cultuur en in het vierde wordt gespeculeerd
op morgen vanuit waarnemingen uit het heden. Wat in de tweede lezing verbeurd
is verklaard, blijkt helemaal vergeten. En, eerlijk gezegd, word ik hier enigszins
wantrouwig; het gaat erop lijken dat de conceptie wordt opgeofferd aan de
werkelijkheid. Want in die vierde lezing wordt de cultuur der letteren afgebroken, op
magnifieke wijze, door iemand die met literatuur werelden kan bouwen. Maar de
grote utopieën, in hun nawerking voor mijn part, blijven nu buiten beschouwing.
Alleen tegen het einde komen ze even en verrassend terug. Steiner poneert, dat
de breuk met het literaire verleden, waarop de literatuur tot op heden
noodzakelijkerwijs heeft voortgebouwd, volkomen is: de literatuur van eeuwen is
een zaak van specialisten geworden en van dat specialisme geeft hij zelf een
superieur voorbeeld in een verbluffend staaltje comparatisme. Ik geloof, dat hij in
die doodverklaring van de verleden literatuur, die nog niet zo ver weg van ons
eindigde, gelijk heeft. Maar hij had zonder twijfel nog op een ander niet minder
belangrijk symptoom voor het sterven van de literatuur kunnen wijzen. De
literatuurkunde is er niet alleen als specialisme voor het verstaan van het literaire
verleden; het heeft zich ook ontwikkeld, in de theoretische literatuurwetenschap, tot
een specialisme voor het onderzoek naar het verschijnsel literatuur op zich. Die
literatuur-theorie bloeit als nooit. Ik geloof echter, dat voor die ontwikkeling en bloei
een fatale zaak nodig is geweest:
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de isolering van de literatuur uit het geheel van de maatschappij. En die isolatie kan
ieder dagelijks constateren. De literatuur dreigt te gaan verdwijnen in het museum
van de universiteit.
Samenhangend met de teruggang van het belang van de literatuur is de neergang
in de cultuur van het woord. Voor die neergang geeft Steiner voorbeelden. Blijft er
dan niets over? Aan het slot van de vierde lezing komt de muziek het betoog in:
Steiner ziet de toekomst in noten en klanken. En wanneer hij beweert, dat de
pop-muziek de ‘lingua franca’ van deze tijd is geworden, heeft hij zeker gelijk. Maar
hier mis ik weer iets: de emoties die vroegere generaties in literatuur verwoord
kregen, staan voor de huidige generatie op muziek. De zogenaamde klassieke
muziek betrekt hij ook in zijn constructie: de stereo-installatie is de moderne
bibliotheek. En wanneer hij stelt, dat de muziek voor degenen die hun religieuze
levensgevoel niet meer kunnen realiseren, ‘de poëzie van de religieuze emotie is
geworden’ (nadat de feiten van de godsdienst al tot poëzie waren geworden), kan
hij wel meer gelijk hebben dan velen zullen durven toegeven.
Eigen aan de westerse mens is zijn niet uit te roeien drang tot onderzoek. We
staan nu voor de laatste deur in het kasteel van Blauwbaard. We zullen ook die
openen, al zal het ons de complete vernietiging brengen. Met de eigenschap,
utopieën te bouwen in verleden of toekomst, is die van het onderzoek de belangrijkste
van de westerse mens. En het zou wel eens, dunkt mij, de doem van de westerse
mens kunnen zijn te moeten leven tussen gisteren en morgen. En wie de bijbel kent,
zal het bijbels karakter van die doem herkennen. De dood van zes miljoen joden
en de door Steiner en velen met hem gesignaleerde neergang van het christendom,
dat zijn toekomst wegsneed (en begon aan de bouw van een utopia hier op aarde,
zie de horizontalisten) hebben niet geresulteerd in het verdwijnen van een
beschouwing van de ‘condition humaine’, die, hoe geprofaneerd ook, in wezen
bijbels is.
Ik geloof, dat naast dit boek van Steiner een ander en, mits door een auteur van
hetzelfde formaat geschreven, gelijkwaardig boek mogelijk is. Het zou even
fascinerend kunnen zijn. Want speculeren, achterwaarts of voorwaarts, onder het
mom van feitelijk construeren, blijft voor de toeschouwer een boeiende bezigheid.
De laatste vraag die men zich na In Bluebeard's Castle kan stellen is deze: in
hoeverre is Steiner niet slachtoffer van eigen mythen, heel verfijnd en niet minder
selectief opgebouwd. De vraag stellen is in feite jezelf antwoord geven. En wel op
deze vraag: durf je wel je eigen mythen te verlaten? De lezer voor die vraag en de
eruit volgende opgave gesteld te hebben, is het bijzonderste dat Steiner met zijn
boek bereikt. Men kan er een literator van joodse huize in deze post-literaire en
post-christelijke tijd niet dankbaar genoeg voor zijn.
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Oud worden en sterven
A. Marcoen
De hoogdringendheid waarmee vanuit de praxis van de bejaardenzorg vragen
geformuleerd worden, stimuleert de expansie van het gerontologisch onderzoek.
Dit manifesteerde zich duidelijk in de opzet van het Eerste Nederlandse Congres
voor Gerontologie dat op 24 september 1971 plaatsgreep te Utrecht onder het motto
‘Leefbare Ouderdom’. Vooraf werden in het Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie
enkele preadviezen geformuleerd teneinde de congresgangers ‘in te leiden in de
veelzijdige problematiek, die het eerste resultaat is van de bestudering van
veroudering en ouderdom’. Nu zijn in nr. 4 van hetzelfde tijdschrift de commentaren
verschenen die op de congresdag zelf op die preadviezen werden uitgebracht. Een
en ander vormt een boeiend geheel, waarvan wij hier slechts een beknopt en partieel
1
beeld kunnen geven .

Preadviezen
Van de vier inleiders formuleerde Prof. Dr. P.A. Biersterker (Utrecht), vanuit medisch
standpunt, met de meeste precisie duidelijk omschreven preadviezen of
2
aanbevelingen :
1. Onderzoek dient gestimuleerd te worden naar het genetisch bepaalde
mechanisme dat de ‘biologische klok’ van de mens stuurt. 2. Het is niet
wetenschappelijk te beweren dat wij de mechanismen begrijpen die
verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in het vaatstelsel. Indien we
aannemen dat onze biologische leeftijd in belangrijke mate bepaald wordt
door de toestand waarin ons vaatstelsel verkeert, is het van essentieel
belang propaganda te maken
a. tegen het roken van sigaretten
b. voor een geregelde lichamelijke inspanning
c. voor een, wat betreft het aantal calorieën, aangepast dieet, dat weinig
verzadigde vetzuren bevat.

1

2

Dit artikel is een gewijzigde versie van Over levenden en stervenden. Kanttekeningen bij het
Eerste Nederlandse Congres voor Gerontologie ‘Leefbare Ouderdom’, in Leuvens Bulletin
L.A.P.P., 1972 (21), pp. 2-14.
P.A. Biersteker, Leefbare ouderdom, in Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie (NTG), 1971
(2), pp. 118-219.
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3. ‘Revalidatie van gezonden’ in alle leeftijdsgroepen lijkt aangewezen
om een behoud van het lichamelijk prestatievermogen te bevorderen’ (p.
219).
Net als Biersteker signaleert Drs. D.L. Knook (biochemisch Laboratorium der Vrije
3
Universiteit Amsterdam) het merkwaardige fenomeen dat de te verwachten
gemiddelde levensduur van de Nederlandse man weer lichtjes aan het dalen is
gegaan tengevolge van het frequenter optreden van hart- en vaatziekten en bepaalde
vormen van kanker. Overigens is de toename van de gemiddelde levensduur in
nagenoeg 120 jaar op spectaculaire wijze gestegen van 36,2 voor de mannen en
38,5 voor de vrouwen in 1840-'51 tot 71,4 en 74,8 jaar in 1956-'60.
Ten einde een prognose te maken over de te verwachten levensduur in de
komende decennia neemt Knook het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
met betrekking tot het verouderingsproces onder de loep. Het verouderingsproces
lijkt bepaald door meerdere basale biologische mechanismen en door secundaire
pathologische processen die het complexe resultaat zijn van een groot aantal, soms
externe factoren. Er bestaan ruim 150 verouderingstheorieën. Toch ziet de auteur
stilaan een algemene hypothese ter verklaring van het verouderingsproces ingang
vinden.
‘Verondersteld wordt dat veroudering het gevolg is van een op moleculair
niveau optredende vermindering van cellulaire informatie en van
informatieoverdracht, met nadelige gevolgen voor de effectieve
hoeveelheid neurologische, endocriene en immunologische informatie’
(p. 220).
Voor het verlies aan cellulaire informatie en vermindering van de informatieoverdracht
worden verklaringen vooropgesteld die in twee groepen ondergebracht kunnen
worden. De enen zoeken de verklaring in toevallige beschadigingen die voornamelijk
het gevolg zijn van mutaties of van fouten bij de eiwitsynthese, de anderen zien in
de veroudering ‘een al van te voren ingebouwde eigenschap, die geheel genetisch
geprogrammeerd wordt’. Knook verwijst naar recent experimenteel onderzoek dat
de ene of de andere verklaring staaft, en stelt dat nog zeer veel fundamentele
research op medisch-biologisch gebied moet gebeuren.
‘De resultaten van dit onderzoek zullen het in de toekomst wellicht mogelijk
maken om te komen tot een therapie en preventie van de secundaire
pathologische verouderingsverschijnselen. Misschien ontstaat de
mogelijkheid om in te grijpen in het fundamentele verouderingsproces,
zodat de klok van het ouder worden gedwongen zal worden langzamer
te lopen’. ‘... Op grond van verschillende berekeningen wordt verondersteld
dat na eliminatie van cardiovasculaire en nierziekten als doodsoorzaak
de gemiddelde levensverwachting in de Westerse wereld met ongeveer
10 jaar zal toenemen. Het uitbannen van kanker zou hier nog 2½ jaar
aan kunnen toevoegen’ (p. 223).

3

D.L. Knook, De betekenis van medisch-klinisch onderzoek voor een leefbare ouderdom, in
NTG 1971 (2), pp. 220-224.

Streven. Jaargang 25

596
Drs. Fons van de Sande (Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke
4
Dienstverlening, 's-Hertogenbosch) , stelt in zijn preadvies ‘summier enkele algemene
vragen over de maatschappij met betrekking tot een leefbare ouderdom’. Tot het
tegendeel bewezen wordt huldigt hij de stelling dat het 3-generatiesysteem
functioneler is dan 2- of 1-generatiesystemen. Indien de oude mensen een belangrijke
rol te spelen hebben in de primaire verbanden van gezin en familie,
‘dan zou dat inhouden dat het bejaardenprobleem maatschappelijk gezien
scherper en groter wordt, naarmate de bejaarden in hun relatievelden
meer naar hun eigen leeftijdscategorie verwezen worden. Naarmate zij
dus meer van de primaire samenlevingen gesepareerd worden, naarmate
de maatschappelijke ontwikkeling hen zou dwingen hun rollen en functies
in de vitale primaire en secundaire systemen van onze samenleving los
te laten en nieuwe te creëren binnen hun eigen leeftijdscategorie in
hoofdzaak. Naarmate de maatschappij hen gaat zien als gesepareerde
cohorten’ (p. 226).
Met verwijzingen naar Parsons toont Van de Sande aan hoe een aantal functies
die vroeger door het grootgezin werden vervuld (onderwijs, produktie,
dienstverlening), ten gevolge van de functionele differentiatie opgenomen werden
in het geheel van doel- en taakgerichte systemen, kenmerkend voor onze huidige
maatschappij. Het kerngezin blijven nog twee punten over: het socialiseren van de
kinderen en het stabiliseren van het gedrag van de ouders. In zo'n planmatige
maatschappij kunnen bejaarde mensen enkel nog een object van verzorging zijn:
‘als regel zullen zij immers niet de energie, kwaliteiten en opleiding bezitten om in
de taakgerichte systemen van zo'n dynamische hoog-ontwikkelde maatschappij
adequate rollen te vervullen’ (p. 227). Bejaardenzorg, dit is zorg voor de niet meer
functionele mens, ‘zou zoals andere vormen van dienstverlening een oneigenlijke
functie van de extended family geweest zijn. Zij verzelfstandigt zich zelf steeds meer
in taakgerichte organisaties’ (p. 228). De bejaarden worden afgezonderd en
verbijzonderd. Steunend op de maatschappij-analyse van H. Marcuse wordt
aangetoond dat de ontwikkeling van een economischtechnologische maatschappij
de ontsublimering betekent van menselijkheid en medemenselijkheid en dat de
feitelijke positie van vele bejaarden daarvan een uitdrukking is.
Meer op het exacte feitenonderzoek georiënteerde sociologen komen tot andere
conclusies. Voor Townsen b.v. staat het vast dat het concept van de ‘extended
family in industriële samenlevingen nog springlevend is, dat het wezenlijke functies
heeft, niet het minst voor bejaarden’. De generaties leven

4

Fons van de Sande, Leefbare ouderdom in een veranderende samenleving, in NTG, 1971
(2), pp. 225-236.
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niet meer onder hetzelfde dak, maar ze hebben wel nog veel contacten: ‘innere
Nähe durch äussere Distanz’ (Tartler).
De auteur meent echter dat de uitgevoerde onderzoekingen geen antwoord geven
op de vraag of de betrekkingen met de oudere generatie ook door de jongeren als
zinvol worden ervaren. De onderzoekingen zijn te uitsluitend op de bejaarden gericht.
En hoe is de trend met betrekking tot de vitaliteit van de ‘extended family’? Is er een
teruggang waar te nemen?
Van de Sande polariseert dan de ontwikkelingstendenties tot een sociaal drama.
Hij meent in grote lijnen te kunnen stellen
‘dat er een spanningsveld of een strijd gaande is tussen de maatschappij
(secundaire groepen) en de samenleving (primaire groepen). De
maatschappij tracht de samenleving te domineren en in zich op te nemen.
De samenleving verzet zich, handhaaft zich, zal zich misschien naar
functie en vormen uitbreiden (communes). In de werkelijkheid zou in onze
situatie de prestatiemaatschappij als algemeen aanvaard
cultuurverschijnsel hoger genoteerd staan dan de samenleving. De kritiek
op de maatschappij doet zich echter sterk horen. Deze kritiek komt
overwegend uit jeugdgroepen en ook reeds enigermate uit de bejaarde
groeperingen (politieke partijen, acties) en heeft resonanties in de
gerontocratie, in de lagen van functionarissen tot aan, soms tot en met
het “topniveau”. Het zijn heftige maar geen algemene verzetsbewegingen
tegen de gehanteerde normen en de daarvan afgeleide structuren en
verhoudingen’ (p. 231).
De grond van alles zou kunnen liggen in de functie-armoede van het kerngezin, dat
in zijn socialiseringsrol het patroon van de doelen en intenties van de op prestatie
gerichte maatschappijcultuur heeft overgenomen en daardoor de kinderen
indoctrineert voor de consumptiemaatschappij. De auteur formuleert de volgende
hypothese:
‘naarmate prestatie- en verwervingsrollen vanuit de taakgerichte groepen
sterker op de ouders drukken zodat zij hun socialiseringsrollen daarmee
identificeren, zou dat kunnen betekenen dat de socialisering verschraalt
tot opvoeden voor een taakgerichte of prestatiemaatschappij, hetgeen
door sommigen als functioneel, door anderen als disfunctioneel of
ontsublimerend gewaardeerd wordt. Hebben bejaarden in die maatschappij
geen functies meer, dan hebben zij deze niet meer in gezinnen voor zover
die zich qua socialiseringsnormen met die maatschappij geïdentificeerd
hebben. De identificatie van prestatierollen met socialiseringsrollen door
de ouders en het ontbreken van de bejaarde partners in het
socialiseringssysteem, zou de kinderen eerder tot peergroups kunnen
drijven en zou de ontwikkelde groepen onder hen tot kritiek op de
maatschappij en samenlevingsnormen en structuren aanzetten.
Hetzelfde proces wat zou leiden tot de isolering van de bejaarden, zou
ook verantwoordelijk kunnen zijn voor de versterking van de
leeftijdsgroeperingen van jongeren en van hun maatschappij- en
gezinskritiek’ (p. 232).
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In een vierde en laatste paragraaf geeft de auteur een korte samenvatting van een
publikatie van W. Riley, waarin deze de aandacht vestigt op de noodzaak van
sociologisch onderzoek georiënteerd op de leeftijdsstratifica-
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tie. De maatschappij bestaat uit een aantal opvoedende cohorten die elk door een
eigen subcultuur gekenmerkt zijn. Is de vraag of de contacten tussen bejaarden en
jongeren functioneel zijn voor iedere sociale ontwikkeling, te verbinden met de
cohortenleer? Oudere generaties kunnen, wanneer ze in de
2-generatiesamenlevingen participeren, een relativerende rol spelen ten aanzien
van de normen die door de ouders aan de kinderen worden doorgegeven, op
voorwaarde dat er tussen de cohorten, ondanks meningsverschillen en conflicten,
communicatie blijft bestaan. En Van de Sande besluit:
‘Hoe sneller en ingrijpender de sociale veranderingen, zou men geneigd
zijn te stellen, des te diepgaander kunnen de subculturen der cohorten
verschillen en des te noodzakelijker worden de inter-cohortenrelaties. Het
primaire socialiseringsmilieu waarin cohorten van meer dan twee
generaties participeren zou in dat verband een belangrijk gewicht kunnen
hebben’ (p. 235).
Dr. C. Leering (Verpleegtehuis Regina Pacis, Arnhem) kreeg de taak opgedragen
5
het in wezen meerdimensionele probleem van de euthanasie ter sprake te brengen .
Zijn aandacht gaat overwegend naar de medisch-biologische kant van de
gewetensvragen waarvoor de arts zich gesteld ziet. De samenleving moet haar
houding ten opzichte van de dood op het einde van het leven bepalen. Dit impliceert
dat de medicus zijn macht en onmacht kenbaar maakt.
‘Uit de waarnemingen van verschillende verpleegtehuisartsen kunnen
aanwijzingen gevonden worden, dat de toekomstige vorm van het te
verwachten stervenstraject voor de oude mens reeds nu herkenbaar is.
Daarbij komt de vraag op in hoeverre dit stervenstraject voor de
samenleving aanvaardbaar zal blijken te zijn’ (p. 241).
In het stervensproces van bejaarden neemt de decubitus-fase (doorliggen) een
belangrijke plaats in. Dit zal volgens de auteur nog meer het geval zijn als men de
carcinomen en de gevolgen van de arteriosclerotische vaatziekten beter zal
beheersen: ‘Meer en meer zal men pas sterven als de laatste druppel van het leven
eruit gelekt is’ (p. 244).
Als de grote levensbedervers voor de ouderdom kunnen worden beschouwd: 1.
geestelijke stoornissen (verlies van horizon en dementia senilis); 2. massale
spieratrofie; 3. osteoporose (het broos worden van de beenderen) en alle gevolgen
daarvan; 4. arthrosis deformans (degeneratie van het gewricht).
Meer en meer is men in staat om levens die in de stervensfase gekomen zijn, te
redden; maar zeer dikwijls leidt dit tot een slechts zeer gereduceerd menselijk
bestaan. En dan rijst het probleem van de euthanasie.

5

C. Leering, Over doden en sterven op het einde van het leven: gedachten over euthanasie,
in NTG, 1971 (2), pp. 237-250.
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‘Euthanasie als ingrijpen in het leven en sterven wordt slechts
aanvaardbaar wanneer er sprake is van een onaanvaardbaar leven en
van een onaanvaardbaar sterven. Individu en gemeenschap samen
bepalen de mate van aanvaardbaarheid, zoals ze dat ook bepalen ten
opzichte van de aanvaardbaarheid van de politieke moord, de abortus
provocatus.
In hoeverre de beschreven levens- en stervensvormen nu en in de
toekomst voor de menselijke waardigheid aanvaardbaar zullen zijn, vergt
een grondige kennis van het door allen aanvaarde mensbeeld, dat in
onze Westerse samenleving een steeds meer verbrokkeld karakter krijgt,
en waarvan de te onderscheiden aspecten elkaar soms uitsluiten’ (p.
245).
De actieve vorm van euthanasie wordt doorgaans afgewezen, de passieve wordt
milder beoordeeld. Het onderscheid is volgens Leering echter moeilijk te handhaven:
‘Het enige verschil kan gevonden worden in het beëindigen van een leven dat niet
in een stervenstraject verkeert en het ingrijpen in het stervenstraject zelf’ (p. 247).
Hoe men tegenover dit ingrijpen moet staan, hangt af van de betekenis die in de
cultuur aan leven, dood en sterven wordt gehecht. Onder welke vorm is het leven
in zijn stervenstraject nog zinvol? Het thema euthanasie moet in ieder geval openlijk
besproken kunnen worden, opdat de mogelijkheid van actieve euthanasie erkend
zou kunnen worden.
‘Hierbij zou het volgende overwogen kunnen worden:
- het niet meer strafbaar stellen van medewerking bij (rationeel)
verantwoorde zelfmoord;
- het geleidelijk aan toestaan van meer therapeutische onthouding bij het
onvermijdelijke sterven, dan tot nu toe mogelijk is;
- het accepteren van de dood als einde, waarbij het einde van de
waardigheid en het einde van het leven moeten samenvallen’ (p. 248).

Commentaren
Nadat P.A. Biersteker op het Congres een samenvatting van de preadviezen had
gegeven, werd er commentaar op geleverd door Dr. A.H.M. Lohman (Nijmegen),
Drs. G.M. van Bijsterveldt (Tilburg) en Prof. Dr. J.A.M. Meerlo (oud-hoogleraar New
6
York State University) . Interessant waren, wat ons betreft, vooral de commentaren
van Van Bijsterveldt en van Meerloo.
Van Bijsterveldt ziet in de conclusie van Van de Sande een moment van analyse,
een van evaluatie en een van normativiteit: 1. er zijn meerdere leeftijdscohorten met
subculturele verschillen, veroorzaakt door de snelle sociale verandering, 2. culturele
verschillen houden de mogelijkheid in van

6

A.H.M. Lohman, Ouder worden en veroudering, in NTG, 1971 (2), pp. 294-296; Q.M. van
Bijsterveldt, Integratie van de oudere generatie, ibid. pp. 296-301; J.A.M. Meerloo, Het sterven
bij bejaarden, ibid. pp. 302-305.

Streven. Jaargang 25

600
een minder eenzijdige socialisering, 3. die verschillen zou men moeten overbruggen
door participatie van de oudere generatie aan de socialisatie van de jongere. Op
elk van die momenten leverde hij commentaar. Wat de analyse betreft: in enkele
recente publikaties wordt het leeftijdsindifferent karakter van de structuur van onze
maatschappij aangetoond, dit tegenover de leeftijdsstratificatie die Van de Sande
onderlijnt. Met deze laatste denkt de commentator echter dat de leeftijdsfactor nog
een zeer grote rol speelt:
‘Onze samenleving ordent zichzelf bij haar interne opbouw wel degelijk
nog zeer sterk naar het gegeven leeftijd; als het niet leeftijd an-sich, “sec”
is, dan is het leeftijd als globale indicatie van kwaliteiten die voor de
groepsvorming of positietoewijzing van wezenlijke betekenis zijn’ (p. 297).
Wat de verschillen tussen de cohorten of generaties betreft ziet hij echter niet zozeer
het anders zijn van hun ervaring uit het verleden als determinerend als wel ‘de
actuele, nu-geldende concrete situatie’ (p. 297). Zowel de jeugdigen als de bejaarden
voelen zich in deze maatschappij te kort gedaan. Het gaat hier om structurele
verschillen, het is een kwestie van al of niet gelijke kansen op een menswaardig
bestaan. Het gaat om harde belangen, te vergelijken met de emancipatie van de
arbeiders of van godsdienstige groeperingen. Zij beseffen dat ze met velen zijn vooral de jeugd - en dat gaat gepaard met een gevoel van macht. ‘De studerende
jeugd droomt van revolutionaire vernieuwingen’, en bij bejaarden ‘lijkt een bepaalde
bewustwording van zoveel mogelijk lot in eigen hand te moeten nemen veld te
winnen’ (p. 298). De structurering naar leeftijd grijpt om zich heen. Voor de evaluatie
van dit verschijnsel steunt Van Bijsterveldt zich op de integratie-theorie. De zin van
's mensen bestaan staat of valt met zijn relaties. De actieve en harde sociale
participatie die op grond van de blokvorming tot stand komt, laat het streven naar
zelfbestemming en zelfverwerkelijking optimaal tot zijn recht komen. In het huidige
stadium van de ontwikkeling acht Van Bijsterveldt machtsvorming noodzakelijk. Hij
verwacht niet veel van pogingen tot een harmonieus reïntegreren van de bejaarden
in het tweegeneratiegezin op grond van solidariteit.
‘Naar mijn overtuiging heeft een democratisch beheerste conflict-strategie
meer garantie dat de mogelijkheden van een optimaal welzijn voor
bejaarden worden gecreëerd dan een, om het sterk uit te drukken,
paternalistisch ingesteld beleid dat berust op de optimistische
overwegingen van solidariteit en harmonie’ (p. 299).
Conflict heeft een positieve waarde, alleen hierdoor kunnen echte duurzame
veranderingen bewerkstelligd worden. De leeftijdsgroepen moeten hun eigenheid
kunnen bewaren, en nu de grootste materiële nood weldra gelenigd zal zijn, wordt
het tijd om de bejaarden zelf in zo groot mogelijke mate inspraak te geven m.b.t.
wat voor hen gepland dient te worden.
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Meerloo maakte indruk met het referaat waarin hij verslag uitbracht van twee jaar
ervaring geput uit de ontmoeting met stervenden in het kader van de activiteiten
van de Geriatrische Dienst te Amsterdam. Van de 2400 emotioneel gestoorde
bejaarden waarvoor de dienst werd opgeroepen, waren er ongeveer 5% stervenden.
Meerlo en zijn collega's stelden vast dat verschillende artsen de psychische
mechanismen bij het sterven miskennen.
‘Er bestaat een vorm van zich innerlijk terugtrekken bij de naderende
dood, waardoor allerlei vormen van primitief gedrag in werking worden
gesteld, die onder de vreemdste diagnoses bij ons worden gerapporteerd.
Waarschijnlijk is dit miskennen een verdediging van de arts tegen zijn
eigen intuïtief medeweten van de naderende dood’ (p. 302).
Terwijl met de artsen gemakkelijk valt samen te werken, lukt dat veel minder met
de familie, die een stereotiep beeld heeft van sterven als van een op poëtisch kalme
manier en met helder bewustzijn afscheid nemen. Men reageert angstig, te kort
gedaan, onwennig... Men verbreekt de communicatie. De zieke wordt naar de kliniek
gebracht om te sterven of moet, onhandig verzorgd, het einde afwachten in een
zijkamertje zonder menselijk contact. De inschakeling van een nachtzuster werkt
hier heilzaam; men ziet zelfs ‘de krachten van de patiënt toenemen, omdat hij zich
niet meer zo verlaten en onbewust ten dode gedoemd voelt’.
Het delirieus gedrag van stervenden kan door aangepast en matig gebruik van
tranquilizers en stimulantia gunstig beïnvloed worden. Vaak vermindert het gestoorde,
als defensief te interpreteren gedrag, ‘als deze patiënten zich in de
verpleeghuisgemeenschap voelen opgenomen en door hun medepatiënten zijn
aanvaard’.
‘De meeste patiënten in de tehuizen zijn ongemerkt heel vertrouwd geraakt
met de dood. Vaak uiten ze dit in allerlei kleine mopjes zoals “Ik ben te
oud, mij willen ze toch niet hebben”. Het aanvaarden van de dood, de
houding die wij sereniteit noemen, wordt door de bejaarde patiënt veel
zuiverder gevoeld dan door zijn familie. Ze zijn stervensbereid al
verzoeken ze het lot niet met de suïcidale dood. Velen verheugen zich ook al kunnen ze het niet direct uiten - in de terminale goede verzorging.
Voor hen betekent de dood geen eenzaamheid meer’ (p. 303).
Meerloo pleitte er ook voor de geest van de bejaarde zo lang mogelijk intact te
houden en derhalve niet strikt noodzakelijke operaties waarvan de narcose en de
erop volgende immobilisatie nefaste gevolgen kunnen hebben, te vermijden. Droog
maar vinnig verzette hij zich tegen de gedachte aan gewilde zelfmoord en euthanasie.
Zelfmoord heeft een omineus karakter. Het werkt besmettelijk, niet het minst op de
jeugd. De zelfmoord als wettelijk acceptabel stellen betekent de vrije teugel geven
aan de psychische moord, want er is veel agressie rond de stervenden. Zelfmoord
is voor velen een daad van rebellie.
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‘Ons klinisch levensbeschermende standpunt hiertegenover luidt
eenvoudiger. Het bestaan van misvorming, ziekte en dood hebben door
de hele geschiedenis de mens de mogelijkheid gegeven ethischer en
rechtvaardiger te worden jegens zijn naaste. De ziekenzorg is de tol die
we aan onze beschaving betalen’ (p. 304).
Met betrekking tot de passieve euthanasie kan Meerloo meegaan met Leering.
Behartigingswaardig is zijn uitspraak:
‘Het enige passieve in de verpleging der zieke bejaarden dat ik verwerp,
is de onthouding van menselijk contact door een té mechanische wijze
van verplegen. Het bijna onopgemerkte psychische verwerpen van de
stervende heeft iets te maken met onze gevoelens van almacht die niet
gestoord willen worden. Onbewust geloven wij nog dat we niet sterven
kunnen, daarom moeten we de realiteit van het doodgaan op een afstand
houden’ (p. 304).

Bedenkingen en nabeschouwingen
1. Wetenschap en praxis. In de drie namiddagsecties van het Congres werd verslag
uitgebracht over sociaal-gerontologisch, multidisciplinair en biologisch-klinisch
onderzoek. In de sectie sociaal-gerontologie kon men het beleven dat, na een paar
terminologisch zwaar geladen uiteenzettingen, een jongeman vroeg of de referaten
niet naar de aanwezigen toe vertaald konden worden. Hiermee werd een
communicatiestoornis tot uitdrukking gebracht die zeker vele congresgangers moet
hebben gehinderd, inzonderheid de mensen uit de praktijk. Zij gaan naar zo'n congres
o.m. om een verstaanbare wetenschappelijke ruggesteun te krijgen voor hun
praktisch handelen en hun dienst aan hun medemens. In een tijd waarin geen
wetenschapsmens aan de vraag naar de maatschappelijke relevantie van zijn werk
voorbij kan gaan, behoort verstaanbare mededeling ervan aan de geïnteresseerde
leken tot een plicht waaraan men zich niet uit misplaatste afkeer voor vulgarisatie
mag onttrekken. Een en ander wordt ook in een recent ‘Redactioneel’ van het
Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie vastgesteld.
Heel het probleem van de relatie wetenschappelijk onderzoek - praktijk,
wetenschap - toegepaste wetenschap is dringend toe aan een grondige bezinning.
Een jonge multidisciplinaire wetenschap als de gerontologie zou hier kunnen
voorgaan. Men kan de praktijkmensen en hun problematiek niet genoeg betrekken
bij het wetenschappelijke onderzoek; het bevordert hun streven naar
beroepsbekwaamheid en maakt hen research minded. En de navorser verliest het
contact niet met het veld van de spontane ervaring waaraan alle wetenschappelijke
vragen ontspringen.
2. Gerontologie: een verspreide wetenschap. Gerontologie is een eigenaardige
wetenschap. Zij heeft geen gelaat, althans geen duidelijk definieerbaar gelaat. De
medicus, de socioloog, de psycholoog,... zij hebben er allemaal iets mee te maken.
Het is verheugend dat zij op gerontologische congressen
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allemaal aan het woord komen: de multidisciplinaire aanpak van het oud worden
en de ouderdom is er. Maar tevens lijkt dat multidisciplinair karakter er de oorzaak
van te zijn dat de gerontologie in vele westerse landen op academisch vlak nauwelijks
doordringt. Weinig bijdragen op het Eerste Nederlandse Congres voor Gerontologie
waren officieel uit universitaire research-eenheden afkomstig. Het onderzoek, als
het er is, ligt verspreid over de hele universitaire campus. De leerstoelen voor
gerontologie zijn zeldzaam. Zolang dit het geval is zal de gerontologie alleen bloeien
als derivaat van andere erkende disciplines en alleen op de grote nationale en
internationale congressen voor zichzelf kunnen pleiten. Op zichzelf is dat niet zo
erg, maar in een maatschappij waarin men zonder machtsontplooiing op
wetenschappelijk gebied niet meetelt, zou het wenselijk zijn dat onder één vlag kon
worden gevaren.
Wij hebben ook de indruk dat het van meet af aan samengaan van biologen - in
de brede zin -, psychologen en sociologen met hun op de praxis gerichte collega's
- medici, psychiaters, klinische psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijke
werkers, agogen, zielzorgers - de evolutie van een integrale en globale benadering
van de ouder wordende mens tot stand zal brengen die model kan staan voor de
multi-aspectuele benadering die de mens op elke leeftijd, zeker in ziekte en lijden,
dringend nodig heeft. Meer dan waar ook ervaart de arts aan het ziekbed van de
bejaarde mens hoezeer zijn medisch handelen aan twijfel onderhevig is, en hoe hij
door het feit dat hij die mens geen algeheel herstel kan beloven, aangewezen is op
de hulp van collegae uit andere disciplines, die wel niet de genezing, maar toch een
stimulans kunnen geven tot psychisch en geestelijk evenwicht in het aanvaarden
van het onvermijdelijke, zonder dat dit meteen de totale veerkracht breekt.
De praxis dwingt het verspreide kennisgoed tot concentratie in de gestalte van
een samenwerking of dialoog tussen wetenschapslieden uit verschillende klassieke
disciplines. De institutionalisering van die samenspraak en samenwerking zal de
theorievorming zowel als de praxis bevorderen.
3. Stervenden leven nog. Een belangrijk thema van dit congres was, door de
bijdragen van Leering en van Meerloo, het sterven op het einde van het leven. De
houdingen die tegenover de stervenden worden aangenomen lijken ons te liggen
tussen ‘De stervende is al dood’ en ‘De stervende leeft nog’. Aan de ene kant is
men meer geneigd de mogelijkheden in overweging te nemen om de nakende dood
een handje toe te steken, aan de andere kant tendeert men naar een volledige
waardering van het leven, hoe fragmentair dit ook geworden is. Het genuanceerde
en vragende betoog van Leering omtrent de mogelijkheid tot euthanasie is te
begrijpen vanuit de situatie
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waarin hij vooral met stervenden te maken heeft: het verpleegtehuis. Vele bejaarde
stervenden zijn daar tevens verlaten mensen, zonder familie of met een familie die
zich voor hen niet meer interesseert. Men begrijpt dat de arts daar dikwijls machteloos
staat tegenover wat hij noemt een sterven in de ergste ontluistering. De vraag is
natuurlijk in hoeverre de ontluistering niet ook zijn wortels heeft in de omgeving,
materieel, sociaal en psychologisch. En wat daaraan desgevallend gedaan kan
worden.
Het zou wel eens kunnen zijn dat wij de stervenden al afschrijven op het ogenblik
dat zij nog vol levensmogelijkheden zijn, omdat wij niet graag geconfronteerd worden
met de eindigheid van ons eigen bestaan of omdat wij zo grondeloos fantasieloos
zijn in onze menselijke relaties. Wij zijn zo onhandig geworden. Zodra wij de situatie
en de andere verbaal niet meer aankunnen, zijn wij uitgepraat. Waar zijn onze
tederheidsuitingen gebleven? Indien dit voor velen ook al niet tegenover babies en
kinderen het geval zou zijn, zou men nog kunnen hopen dat men zich aan het
sterfbed van bejaarde ouders de intuïtie en de ziel van de gebaren zou herinneren
waarmee men de eigen kinderen in het leven binnenbeminde. Wij denken - om het
contradictorisch uit te drukken - dat het zich niet alleen weten of voelen het welzijn
van de stervende bevordert, en dat de levenden door het liefdevol uitgeleide doen
van een evenmens, hun eigen zelfrealisatie bevorderen. Er is een dimensie van het
menswaardig leven waarvoor ook de meest uitgedoofde mens, hoe partieel zijn
deelname aan het gewone leven ook geworden is, steeds gevoelig blijft: de liefde.
Het vraagt fantasie om, tegen alle ogenschijnlijke evidentie van de onmogelijkheid
in, naar dat aanknopingspunt te zoeken waar de stervende nog ervaren kan dat hij
bemind wordt. Als men daarentegen ziet met welke agressiviteit (de agressiviteit
van het afschrijven en het passief blijven), vele bejaarden bejegend worden, heeft
men soms de indruk dat door de jongere generatie iemand nogal vlug als stervend
wordt beschouwd.
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Het Verschijnsel Gunnar Myrdal
Theo P.M. de Jong
Gunnar Myrdal neemt een speciale plaats in onder de economen. Hij stamt uit de
school van Zweedse economisten waarvan Wicksell, Ohlin en Heckscher in de jaren
tussen de wereldoorlogen de leiders waren. De in 1961 omgekomen Dag
Hammarskjöld was zijn studiegenoot. De Zweedse economen hebben naast bijdragen
aan de pure wetenschap zich vooral ingespannen inzicht te krijgen in de rol van
voorwaarden. De meeste economen nemen die als gegeven aan: zij abstraheren
bewust van de stand der techniek, maatschappelijke machtsposities en historisch
ontstane marktbarrières. Neem een boekje ‘Inleiding tot de Economie’ uit de kast
en bijkans direct stuit men op de volgende zin: ‘Als we nu eens aannemen dat dit,
dat, zus en zo niet bestaat, dan laat zich het verband tussen vraag en aanbod - zie
grafiek 1 - voorstellen als...’.
Die benaderingswijze is noodzakelijk. We zouden nimmer veel verder komen dan
de leek met zijn gezonde verstand wanneer we als volgt begonnen: ‘Nemen we aan
dat die miljarden mensen met hun eigen wensen het gecompliceerde geheel vormen
dat ons waarnemen en denken ver te boven gaat... Wat kunnen we doen? Wel
vrienden, hooguit wachten tot Columbus met dat ei binnenkomt’. Die abstracties
zijn onvermijdelijk, al is het verleidelijk om te menen dat we ze uit weeelde en
overvloed naar voren schuiven. Beter is het om te onderkennen dat dit uit een tekort
geschiedt. Er gebeurt teveel dat uit de hand loopt. De wetenschap slaagt er met het
mes van de abstractie in enkele verstorende factoren te determineren.
Wat dit betreft begint het in wetenschappelijke kring te rommelen, zodra de feiten geproduceerd door de disharmonische mens - gaan spotten met de theorieën.
Myrdal is altijd op dergelijke verschuivingen alert geweest. In de dertiger jaren pakte
hij als econoom op verzoek van Amerika het vraagstuk aan van de Negro: An
American Dilemma. Hij toonde aan dat het mechanisme van groei en toenemende
integratie niet zou opgaan zonder opzettelijk ingrijpen van de regering. Wanneer
juridisch de rechten van negers niet beschermd zouden worden, zouden de krachten
van de vrije economie
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deze groep steeds vernietigender in de hoek drijven waar de slagen vallen. De
gedachte dat een liberale economie ieder kans gaf op te klimmen was afhankelijk
van bepaalde voorwaarden. Wanneer de positie, zoals van negers door vooroordelen,
stereotiepen, machtsbarrières en rechteloosheid - door henzelf en anderen
opgeworpen - gekenmerkt werd, werkte het paradijselijke systeem van kosten, vraag
en aanbod, besparingen, investeringen en winsten niet. Myrdal sprak van
institutionele economie: hij zocht naar een zienswijze waarin de ‘niet-economische’
factoren, zodra ze economisch vervormend werkten, opgenomen waren. En niet
langer buitengesloten werden, als kwesties waarvoor politici of maatschappelijk
werkers - of zelfs priesters - maar hadden te zorgen. Die konden het immers ook
niet, aangezien sociale en culturele factoren op hun beurt vervormd raakten in de
heksenketel van de vrije economie.
Myrdal hield en houdt dan ook niet van het onderscheid tussen economische
analyse en economisch-politiek handelen. Hij ziet weinig kans voor een
arbeidsverdeling tussen economisten, politici en culturele antropologen. In principe
zou zo iets wel mogelijk zijn. Maar dan gaan we alvast uit van een
evenwichtstoestand die hooguit het resultaat kan zijn van ons werken. Economen
lijken nu vaak op deskundigen die met elkaar delibereren over het instellen van een
ere-divisie voor voetbal, terwijl de bevolking nog verknocht is aan kegelen.
Na de oorlog is Myrdal van het pad der negers - een minderheidsgroep die
structureel de grens naar welvaart binnen een rijk land niet vermocht te overschrijden
- overgestapt op de economie van de ontwikkelingslanden. Na een aantal publikaties
van theoretische aard begon hij omstreeks 1955 aan een onderzoek - met India als
centraal arbeidsterrein - naar de ontwikkeling in Zuid-Oost-Azië. In 1968 verscheen
de studie - meer dan 2000 pp. - al spoedig in drie handzame Penguin-paperbacks
omgezet, onder de titel Asian Drama. De ondertitel was nog fascinerender: ‘An
Inquiry into the Poverty of Nations’.
Die titel wees terug naar de ondertitel die Adam Smith bezigde in 1776, toen deze
de abstraherende economie grondvestte met zijn ‘An Inquiry into the Causes of the
Wealth of Nations’. Adam Smith stond aan het begin van een periode waarin de
ontwikkeling in Europa zodanig vorderde dat abstracties kans kregen en noodzakelijk
werden om het spel van de rijkdom te beteugelen. Hij trachtte zijn omstanders te
laten zien hoeveel goeds aan welvaart, evenwichtige moraliteit en cultuur er zou
ontstaan, wanneer de mechanismen van het rijk-worden zouden worden doorzien.
In principe bleef deze conceptie relevant zolang de mensen-in-Europa bleven lijken
op Adam Smith en zolang dezen de wereld wisten op te nemen in die steeds maar
groeiende beschaving. Myrdal staat aan het eind van die periode: miljarden
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traditionele boeren die in tegenstelling tot vroeger in leven blijven; lugubergrote
volksstammen in de steden die structureel aan de verkeerde kant van de machine
staan. Zij lijken op de ingrediënten die vermalen worden, waarbij men zelf mag
invullen wie de ondernemer en de consument zijn. Myrdal probeerde in Asian Drama
dit alles onder ogen te zien... en te overmeesteren.
Van je geloof afvallen - ook bij een economist - is niet plezierig. Je tot iets anders
bekeren gaat ook nog, maar dan de neiging te ontlopen een overijverige prediker
te worden is geen sinecure. Asian Drama - zo schreef de Amerikaanse antropoloog
Clifford Geertz - munt uit door: ‘Wat niet tweemaal gezegd wordt, staat er driemaal
en bepaalde zaken worden om de vijf pagina's benadrukt. Maar ondanks de geladen
slordigheden, tracht Myrdal aan de vraagstukken het hoofd te bieden die het gevolg
zijn van een te abstracte economie versus de onderontwikkeling. Doch deze
gefixeerdheid om voor alle vraagstukken de oude schoenen te vervangen door
nieuwe, bepaalt zowel de grote hoogte als ook de zwakte van het werk’. In zijn drift
om via de institutionele economie het gehele complex aan armoede, stagnatie en
overbevolking te overmeesteren, kon het niet uitblijven dat de adviezen gingen lijken
op die van een radeloze arts aan een hartpatiënt: loop de 100 meter in 10 seconden
rond.
De veelheid aan gegevens, gezichtspunten, twijfels en suggesties heeft Myrdal
ertoe gebracht in 1970 een soort handleiding op Asian Drama - en tegelijkertijd
verduidelijking - te publiceren. The Challenge of World Poverty verscheen recentelijk
(1971) bij het Spectrum onder de titel De Misdeelde Wereld. Circa 95% van de
verwijzingen komen uit bij Asian Drama, zodat de Misdeelde Wereld Myrdals eigen
1
testament lijkt op de Poverty of Nations .
World Poverty kent 4 delen. Een korte paragraaf is gewijd aan de Benadering.
Het tweede deel, ruim 160 pp., handelt over de noodzaak van hervormingen die de
ontwikkelingslanden zelf zouden moeten aanbrengen. Het accent valt daarbij op
een ruimere en efficiëntere benutting van de arbeidskracht in de landbouw; een
consequent op gelijkheid afgestemde economische politiek; een beteugeling van
de bevolkingsgroei; een uitroeien van de corruptie in de ‘zachte’ overheidssfeer;
een hardere politieke lijn. Meer bestuurskracht, het reëel en radicaal onder ogen
zien van stagnatie, armoede en taboes en het afstand doen van
welvaart-verslindende tradities vormen Myrdals advies. In deel III komt de
verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden aan bod: hoe handel,
kapitaalverkeer en industriële techniek steeds sterker de alsmaar in aantal
toenemende achterblijvers tot voetveeg

1

Gunnar Myrdal, De Misdeelde Wereld, Spectrum, Utrecht / Antwerpen 1971, 389 pp., f 22,50.
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maken van de voortgeschreden volkeren. Het laatste deel is geheel gewijd aan
voorstellen betreffende de politieke context. Myrdal wijst de economist op de politieke
machteloosheid. Zo men niet stelling neemt voor politieke hervormingen kan er uit
de adviezen van economisten weinig anders tevoorschijn treden dan diplomatiek
opportunisme. De derde wereld wordt dan een exercitieveld van supermachten: het
beeld van de ingrediënten in de worstmachine komt tevoorschijn.
Dit werk bevat pagina's zakelijke analyses van de economische desintegratie.
Men kan de auteur daarvoor niet genoeg prijzen. Met getheoretiseer over een
imaginaire ere-divisie houdt hij zich niet bezig. Leidinggevend is deze uitspraak:
‘Ook al slagen economen er vaak in door simplificaties een schijn van nauwkeurigheid
en strikte geldigheid te wekken, toch houdt hun manier van denken een fundamentele
logische verwarring in, die verhuld blijft doordat ze hun begrippen en
vooronderstellingen gewoonlijk niet helder omschrijven. In werkelijkheid zijn er geen
“economische” problemen - er zijn gewoon problemen en die zijn complex...
Wetenschappelijk gezien is de enige - (althans de eerste DeJ) - geoorloofde
scheidslijn... de lijn tussen relevante en minder relevante factoren’ (p. 18).
Investeringen, ook wanneer sprake is van investering in mensen (onderwijs),
besparingen, nationaal inkomen en groei worden weinigzeggende categorieën in
gebieden waar arbeid - vastgeklonken in traditie - per definitie onzakelijk is. Wanneer
economische hervormingen deze stagnerende samenlevingen extern afhankelijk
maken en daardoor intern de afstand vergroot wordt tussen enkelen die meekunnen
en velen die achterblijven, dan moet men zulk soort plannen - al vraagt de
wereldopinie erom - niet fabriceren.
Dat betekent dat de waarden die de economen - vaak voorbewust - hanteren, op
tafel moeten komen. Het grote euvel schuilt volgens Myrdal in een zekere denkluiheid
bij de man van wetenschap; hij weigert zich zijn waarden bewust te worden en
onderzoekt niet gaarne of zijn voorstellen die waarden wellicht in discrediet brengen.
Hij hoopt - en bidt somwijlen een weinig - dat het allemaal toch goed mag gaan.
Myrdal trekt al deze en andere voorhangels, die vanuit het naoorlogse optimisme
werden geweven, aan flarden. Wat zien we dan? Dat wordt natuurlijk bepaald door
wat we willen. Myrdal wil de modernisering omdat hij vreest voor het pokerspel der
wereldmachten. Om dat te voorkomen wil hij politiek harde noten kraken. Clifford
Geertz wees er in zijn bijdrage voor Encounter op (juli 1969), dat Myrdal hier de
kans loopt terug te vallen in een zekere moedeloosheid. De door Myrdal verwenste
economen zijn abstract, doch is de analysator van de Poverty op een wat realistischer
vlak dat niet evenzeer? Is het wel voldoende eigen waarden expliciet te maken of
moet men onderscheid maken tussen wat de auteur - en velen met hem -
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als uiterst wenselijk zien en wat in de feitelijkheid zal geschieden? Geertz ziet naast
stagnatie vele veranderingen in deze landen, die naar ook hij erkent, niet toereikend
lijken om de bevolkingsexplosie en de verleiding voor machtshandelen in te dammen.
Maar moet men, omdat de situatie niet alles toestaat wat men wenselijk acht, de
mensen die in die belabberde situaties leven, opdragen de 100 meter in 10 seconden
blank te lopen? Zou de wetenschap niet beter aan zijn doel beantwoorden wanneer
werd aangegeven hoe vèr hervormingen kunnen reiken en wat men dan nog kan
doen om de samenleving intact te laten, ook al blijft er politiek, economisch en qua
voeding een reuze leegte? Geertz wil om die reden maar niet een-twee-drie af van
wat Myrdal als taboes van de tafel wil vegen. Achter die taboes verschuilen zich
samenlevingsvormen die een eeuwenlange omgang met armoe hebben doorstaan.
Kan men er wel zo zeker van zijn dat het politiek-economisch radicalisme hetzelfde
vermag?
Het zakelijk-moedige en het rigoureus uitzuiveren van alles wat naar opium voor
het volk riekt, lopen in Myrdals studie door elkaar. Lezing van zijn werk is bitter
noodzakelijk, doch een helder hoofd is noodzakelijk om de vele parels tussen de
zwijnen uit te vissen.
Hoewel het van moed getuigt de vraagstukken onder ogen te zien die anderen
vanuit diplomatiek opportunisme beschaafd negeren, kan overmoed evenzeer
schaden. Myrdal kent de desillusie; doch is deze niet juist zo bitter omdat het ideaal
- het door de mens te saneren tranendal Gods - ieder en alles beneveld had? De
vraag is of de wetenschap die illusie vrijwillig zal opgeven dan wel dat eerst rampen
van catastrofale omvang het kwestieuze van wetenschap aan het licht zullen brengen.
Zonder dogmatiek of plannen-makerij-tot-het-uiterste aan de geschonden wereld
de dienst van een simpel leven te durven gunnen, that's the question. Tant pis pour
les économistes.
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Politiek Overzicht
Nederland

Partij-ontwikkeling
Ook na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in april 1971 bleef de ontwikkeling
in de Nederlandse politieke partijen de aandacht trekken. Wij denken daarbij niet
aan de interne ruzie binnen de in 1970 opgerichte Ned. Middenstandspartij, die bij
de verkiezingen er in slaagde twee zetels te verkrijgen, maar door onderling
gekrakeel zich nog in 1971 opsplitste in twee fracties en zich zo tot nog grotere
onvruchtbaarheid veroordeelde. Ook doelen wij niet op de Pacifistisch Socialistische
Partij, die voor de verkiezingen zich distantieerde van haar vroegere pogingen tot
vorming van een links oppositioneel blok, haar aantal zetels van vier tot twee zag
verminderen en waarbinnen zich in de loop van het jaar een groep ‘Proletarisch
Links’ vormde, die mikte op hervorming van de partij in een revolutionaire
arbeiders-voorhoede partij op basis van revolutionair socialisme en anti-militairisme.
Deze activiteiten werden door de meerderheid onnodig geacht en toen PL toch bleef
doorwerken volgde schorsing van een aantal leden; een poging om de zaak te lijmen
mislukte en tenslotte traden verschillende leden uit de partij.
Belangrijker dan deze burenruzies is de reeds voor de verkiezingen begonnen
samenwerking tussen de Partij van de Arbeid, Democraten '66 en de Politieke Partij
Radicalen, die met een gezamenlijk regeringsprogram kwamen en zelfs overgingen
tot de vorming van een schaduwkabinet. De vraag was of men nu zou overgaan tot
de oprichting van een progressieve volkspartij.
Reeds in mei stelde D '66 voor een instituut te formeren om aan de basis der
verschillende partijen een begin te maken met een bespreking van de vernieuwing;
dit instituut zou grote bevoegdheden moeten hebben en ook moeten openstaan
voor progressief denkenden uit andere partijen. Volgens fractie-voorzitter Van Mierlo
zou de nieuwe partij geen versmelting moeten zijn van bestaande partijen en zou
genoemd instituut een soort werkplaats moeten zijn, waar de basis moest worden
gelegd voor een nieuwe partij. Er bleken binnen D '66 echter meningsverschillen te
bestaan; allereerst over de termijn waarbinnen de nieuwe partij zou moeten worden
gerealiseerd, n.l. binnen vier jaren (normale eerstvolgende kamerverkiezingen) of
op langere termijn; verder gingen er stemmen op voor een losse federatieve band
met andere partijen en voor de nabije toekomst rees de vraag of het vroegere
stembusakkoord nu moest worden voortgezet in een oppositie-akkoord. Men besloot
tenslotte wel met de
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twee andere partners te overleggen over het regeringsbeleid, maar ook dit
onafhankelijk te beoordelen; een deel van de partij had zekere reserves tegen
samenmenwerking speciaal met de PvdA, omdat men bang was de eigen identiteit
te verliezen en tevens dacht aan de mogelijkheid van parlementaire samenwerking
met b.v. geestverwanten uit de KVP. De meerderheid van D '66 besloot echter
krachtig te streven naar een nieuwe progressieve volkspartij; deze zou
ontmoetingspunt moeten worden voor alle progressieve groeperingen en personen
en de huidige grote maatschappelijke problemen vanuit een nieuwe politieke visie
te lijf moeten gaan. Alleen in dit geval zou volgens de opvatting van D '66 de huidige
samenwerking met de PvdA kunnen leiden tot het verkrijgen van een parlementaire
meerderheid.
Zo bijzonder gecharmeerd van deze ideeën was de PvdA nu niet. Behalve de
angst voor het verloren gaan van het socialistisch beginsel bij een fusie of de vorming
van een geheel nieuwe partij was zij ook benauwd voor de vorming van
bovengenoemd instituut. Men wenste geen bevoegdheden te delegeren aan deze
algemene instelling die zich zou kunnen nestelen in de plaats van het partijbestuur
als de aangewezen instantie om leiding te geven. Wel was men het ermee eens,
dat men open moest staan voor anderen en wilde men ook spreken met de PSP
en de Evangelische Solidariteitspartij, bestaande uit een aantal ex-ARP
(Antirevolutionaire Partij)-radicalen. Men achtte een federatieve samenwerking
voorlopig wel mogelijk, maar ook dit zou tijd kosten. In het tijdschema van D '66
geloofde men niet, wel in de mogelijkheid van een zeer geleidelijke groei. Ook zag
men de mogelijkheid om alvast te komen tot een permanent overleg tussen de drie
fracties in de Tweede Kamer en stelde men zich open voor andere groeperingen,
maar definitieve besluiten zouden steeds voorbehouden zijn aan het partijcongres.
Opvallend was verder, dat er in de afgelopen maanden ook bij de PvdA stemmen
waren te horen die pleitten voor de mogelijkheid van samenwerking met de KVP.
De grootste onduidelijkheid bestond bij de verschrompelende PPR. Haar congres
zag einde oktober weer twee van haar oprichters vertrekken en verwierp
achtereenvolgens drie moties. De eerste stelde opheffing voor en aansluiting bij de
PvdA; de tweede een voorwaardelijke opheffing en deelname aan de volgende
verkiezingen alleen in een hecht samenwerkingsverband met de PvdA en D '66 en
de derde vroeg om niet te streven naar de vorming van een progressieve volkspartij.
Uiteindelijk bleef de partij dus bestaan en wilde men de huidige samenwerking
uitbouwen tot een progressieve partij, waarbinnen echter de inbreng van elke partij
duidelijk herkenbaar zou moeten zijn. Tussen haakjes: de PvdA heeft 39 zetels in
de huidige Tweede Kamer, D '66 11 en de PPR 2; toch zijn de reus en klein duimpje
althans in het sprookje nog steeds duidelijk herkenbaar.
De grote confessionele partijen (Katholieke VolksPartij, Anti-Revolutionaire Partij
en Christelijk Historische Unie) zetten eveneens hun besprekingen over
samenwerking voort, die reeds voor de verkiezingen waren begonnen, maar i.v.m.
die verkiezingen waren opgeschort, toen de confessionele grondslag van
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de nieuw te vormen partij aan de orde kwam. Daarnaast waren de vorm waarin de
samenwerking zou worden gegoten en het tempo waarin deze gerealiseerd moest
worden, punten waarover men van mening verschilde.
De meest duidelijke uitspraak over laatstgenoemd punt is die van dr. ir. de Zeeuw,
pasgekozen voorzitter van de partijraad van de KVP. Hij verklaarde zich voorstander
van spoedige oprichting van een nieuwe volkspartij met als politieke grondslag het
verkiezingsprogram zoals dit het vorig jaar door prof. Steenkamp is opgesteld; hij
wil in 1973 komen tot een beslissing over de grondslag en het karakter van deze
partij, die dan vóór '75 werkelijkheid zou moeten zijn; zouden de prot.-christelijke
partijen onverhoopt hierin niet meegaan, dan zou de nieuwe partij reeds in '73
moeten worden opgericht. De CHU wil wel enige haast maken, maar geen datum
vaststellen; wel verklaarde fractie-voorzitter Mellema, dat de drie confessionele
partijen bij de volgende verkiezingen met een gemeenschappelijke kandidatenlijst
moesten komen om daarna één confessionele partij te vormen. De ARP wil zeker
geen beslissing nemen vóór '73 en pas nadat een diepgaand onderzoek heeft plaats
gehad naar de relatie tussen evangelie en politiek.
Alle drie partijen wensen nu reeds een integratie van de werkzaamheden der drie
fracties en van de wetenschappelijke bureaus; ook is men voor de vorming van een
contactgroep om deze samenwerking te begeleiden, maar ook hier bestaat de angst
dat deze groep te grote bevoegdheden zou krijgen, zoals bleek uit de ARP-opmerking
dat de bevoegdheden van de partijorganen niet mochten aangetast worden.
Een diepgaand meningsverschil bestaat er over de vraag of de nieuw te vormen
partij al dan niet een open partij zal zijn, m.a.w. of zij zal openstaan alleen voor
christenen of naast het evangelie ook andere inspiratie-bronnen zal erkennen.
Hierover is al onenigheid binnen KVP-kringen. Ex-voorzitter Van der Stee wenst
een algemene christelijke volkspartij en dus de christelijke beginselen als basis te
behouden; hij beschouwt het verlangen naar deconfessionalisering als een streven
naar verbreking van de band met de kerk. De nieuwe voorzitter, De Zeeuw, is
voorstander van een partij open voor iedereen die de politieke filosofie van de nieuwe
partij kan onderschrijven. Alle drie partijen willen de relatie tussen evangelie en
politiek intensief bestuderen. Terwijl de CHU zich uitspreekt voor behoud van de
evangelische grondslag, sluit zij toetreden van niet-christenen vooralsnog niet uit.
Daarentegen heeft de ARP uitdrukkelijk gesteld dat zij geen open volkspartij wenst.
Vanzelfsprekend beraadslaagden ook de jongeren-groeperingen der drie
confessionele partijen over deze problematiek. ARJOS conformeert zich vrijwel
geheel aan de ARP; zij wenst dat voor er een organisatorische samenwerking komt,
er eerst eensgezindheid moet zijn over het uitgangspunt; daar deze nu ontbreekt
wijst zij een voortijdige fusie der drie jongerengroeperingen af. Hiertegenover is de
CHJO van mening, dat er nu reeds een federatie en later een fusie der drie moet
komen om zo de vorming van de christen-democratische samenwerking te
stimuleren, een standpunt dat gedeeld wordt door de KVPJG.
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Beide laatsten hebben nu een federatie gevormd om druk uit te oefenen op de
samenwerking tussen de senioren zo mogelijk met de ARP en eventueel andere
gelijkgezinden. Ook bij de jongeren blijft echter het vraagstuk bestaan in hoeverre
het politieke program geïnspireerd moet zijn door het evangelie.
Zou de kans op toetreden van niet-christenen tot een soort christen-democratische
unie in ons land zo groot zijn dat men daarom zou moeten accepteren dat de ARP
buiten een dergelijke unie blijft? Zouden de enkelingen die dit wel doen, zo'n grote
invloed kunnen uitoefenen, dat zij deze partij in een andere richting kunnen leiden?
Wij zouden willen pleiten voor een werkelijk christelijke volkspartij en zijn er anderen
die dit program kunnen onderschrijven, dan graag.

Loonpolitiek
Nadat de regering Biesheuvel op 4 augustus 1971 de steeds fel bestreden
loonmaatregelen van minister Roolvink uit het vorige kabinet had ingetrokken, lag
de verantwoordelijkheid voor lonen en prijzen weer voornamelijk bij de organisaties
van werknemers en werkgevers. Beide partijen waren het eens over de noodzaak
van matiging in verband met de groeiende inflatie, maar zagen de manier waarop
anders. Werkgevers zagen slechts de mogelijkheid van compensatie voor
prijsstijgingen; werknemers achtten daarnaast een reëele loonstijging mogelijk van
rond 3%, waarbij de organisaties aanvankelijk van mening verschilden of er voor
de prijscompensatie een vloer en een plafond moest worden gehanteerd; tevens
verbonden zij daaraan enkele voorwaarden, waaronder beheersing door de regering
van investeringen en verbetering van collectieve voorzieningen. Na enig overleg
kwamen werkgevers en -nemers elkaar wat tegemoet maar er bleef tenslotte een
verschil van 2% loonkostenstijging, waarop het centraal overleg strandde.
Toch wenste geen der partijen een ingrijpen van de regering; men verwachtte in
besprekingen over afzonderlijke cao's per bedrijfstak alsnog overeenstemming te
bereiken. Met grote belangstelling keek men daarom uit naar het overleg over de
belangrijkste cao, n.l. die voor het groot metaal.
In eerste instantie legden de gezamenlijke vakcentrales in de Raad van Overleg
in de Metaalindustrie (ROM) een pakket eisen op tafel waarin een ongelimiteerde
aanpassing van de lonen aan de prijsstijging was opgenomen, met dien verstande
dat een prijscompensatie van meer dan 6% niet in geld maar op andere wijze zou
worden uitbetaald; verder een geleidelijke verkorting van de werkweek tot 40 uren
en een reële loonsverhoging van 1,7% per 1-1-'72, hetgeen een loonkostenstijging
van 10,45% zou betekenen. Werkgevers wensten de reële loonsverhoging te
beperken tot 1%, een maximum prijscompensatie van 6% en geen arbeidsverkorting
in 1972, hetgeen de lonen met 9% zou verhogen. Wel kwamen de werkgevers met
een aantrekkelijk voorstel voor de herstructurering van het bedrijfspensioenfonds,
waardoor de laagstbetaalden een premievoordeel zouden hebben en talrijke
weduwen en gepensioneerden een hoger pensioen zouden ontvangen.
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De besprekingen liepen vast, maar kwamen weer op gang toen de werkgevers met
nieuwe voorstellen kwamen, n.l. 1,5% reële verhoging per 1 januari en nog eens
0,5% per 1 juli; 3% prijscompensatie en maximaal nog eens 3,5% op genoemde
data en eventueel eind '72 nog eens maximaal 3%; verder verhoging van hun
bijdrage in het vakbondswerk naast genoemde pensioenvoorstellen.
Op grond van het feit dat in '71 tussen prijsstijging en compensatie een verschil
bestond van 2,3%, dat het alsnog gecompenseerd wenste te zien en van bezwaren
tegen genoemde maxima voor '72 wenste het NVV (Nederlands Verbond van
Vakverenigingen) niet akkoord te gaan, terwijl de vertegenwoordigers van de vijf
andere werknemersorganisaties vooral op grond van de gunstige pensioenvoorstellen
dit wel deden.
Het NVV wil nu proberen via acties de werkgevers alsnog te dwingen de eisen in
te willigen. Het zegt zich niet bang te laten maken door ongunstige economische
voorspellingen en te verwachten dat de conjunctuur binnen niet al te lange tijd zal
verbeteren. Er gaan ook geruchten, dat het NVV de zaken op scherp zet uit angst
voor de niet erkende werknemersorganisatie ‘Arbeidersmacht’, die voortdurend pleit
voor een radicale opstelling en zo een zuigkracht uitoefent op o.a. leden van het
NVV. Mogelijk vindt het het daarom niet onprettig in een door werkgeversorganisaties
aanhangig gemaakt kort geding een verbod van steun aan elke actie opgelegd te
krijgen. Deze uitspraak is inmiddels ook gedaan en al gaat het NVV in hoger beroep,
er is tijd gewonnen. Moeilijkheden zijn er toch te verwachten en niet alleen in de
metaalindustrie.
4-2-1972
J. Oomes

België

Eyskens heeft zijn puzzel gelegd
Na een lange regeringscrisis heeft de zichtbaar vermoeide Eyskens eindelijk zijn
puzzel gelegd. Op 19 januari werden de partijraden van BSP, CVP en PSC
bijeengeroepen. Het ‘rooms-rode’ regeerakkoord, dat veel water in de wijn bevatte,
werd met weinig enthousiasme goedgekeurd: er was geen alternatief. De massa
reageerde gelaten, slechts enkele groepen zeiden krachtig nee: de CVP-Jongeren
en Jong-socialisten en het arrondissement Sint-Niklaas in beide partijen. In Wallonië
daarentegen werd het akkoord in beide partijen unaniem goedgekeurd. Zo waren
de kantjes van de puzzel gelegd. De volgende dag werden de gaten ingevuld met
de ontbrekende namen. De vijf partijvoorzitters van de BSP en de CVP/PSC staken
de formateur een laatste handje toe bij deze taak en noch het socialistisch comité
noch de hoofdbesturen aan de andere zijde wisten op voorhand hoe de samenstelling
uiteindelijk eruit zou zien.
De tweede regering Eyskens - Cools kreeg een nieuwe structuur. Het alsmaar
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toenemen van het aantal ministeries, dat heel wat coördinatiemoeilijkheden
meebracht, werd ingedijkt. Tevoren waren er 29 ministers, nu nog slechts 19; enkele
van hen kregen een staatssecretaris toegewezen voor het behartigen van de meer
regionale belangen of voor specifieke onderafdelingen van hun ministerie. Deze
tien staatssecretarissen zetelen niet in de kabinetsraad en krijgen een eigen statuut
met eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Moest de staatssecretaris altijd
van dezelfde partij zijn als zijn minister? Vooral voor economische zaken achtte
men dit een belangrijk punt gezien de achterdocht voor een te sterke socialistische
greep op dit belangrijk ministerie. Nu kijkt een Vlaamse staatssecretaris de BSP-er
Simonet op de vingers en ook in enkele andere gevallen is er een kruisgewijze
benoeming. Zoals altijd werd de puzzel geweldig gecompliceerd door de zorg om
de gebruikelijke evenwichten te respecteren: Vlamingen - Walen, BSP - CVP/PSC,
en dan de verschillende standen nog: boeren, middenstanders, patroons, vakbonden
en beroeps-intellectuelen. Eén van de resultaten van dit gepuzzel is dat de leeftijd
van de ministers gemiddeld 55 jaar is. Enkelen van hen zitten al in het parlement
van direct na de oorlog, twee zelfs al vijfendertig jaar.
Met dit regeerakkoord en deze regering verscheen Eyskens voor het parlement,
waar hij op 27 januari en 3 februari van kamer en senaat de instemming kreeg na
een oeverloos debat, alleen gekruid met een paar incidenten in de kamer. De zes
dames uit het hoge college verlieten de kamer, uit protest tegen het feit dat in de
regering geen enkele vrouw was opgenomen. Eyskens had dit gemotiveerd door
‘de afwezigheid van bekwame vrouwelijke kandidaten in het parlement’, maar had
wel twee extra-parlementaire heren tot staats-secretaris benoemd. Trouwens, waar
krijgen dames een inwijding in de politieke keuken, waar worden ze klaargestoomd
voor een leidende functie? Zelfs in de kabinetten en in het ambtenarenkorps zijn er
haast geen te vinden. Het tweede incident werd uitgelokt door enkele jonge boeren
die een jonge stier de trappen van de kamer opjoegen om hun ontevredenheid te
uiten over het landbouwbeleid.

Restauratie en conflict ingebouwd
Er heerst bezorgdheid over de vraag of de nieuwe regering de grondlijnen van de
politiek van de vorige regering niet zal verraden. De ploeg bestaat voor ¾ uit dezelfde
mensen, maar werd aangevuld met enkele illustere figuren die, na het
regionaliserende werk van de voorbije jaren, nu een unitaire restauratie beogen. In
de verkiezingen na de grondwetsherziening hebben de federalistische partijen
gezegevierd; in Brussel werden de unitaristen afgestraft. Nu is het opmerkelijk dat
juist dergelijke Brusselse unitaristische figuren in de regering werden binnengehaald,
nog wel in twee functies die belangrijk zijn voor het sociaal-economisch beleid.
Simonet werd Minister voor Economische Zaken, Vanden Boeynants Minister van
Defensie én voorzitter van het Ministercomité voor Sociaal-Economische Coördinatie,
dat vroeger door de premier zelf werd voorgezeten. Met de verdere uitvoering van
de grondwetsherziening zal de regering
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het dus moeilijk hebben: de tweespalt zit al van meet af aan ingebouwd. De BSP
voert de laatste tijd de unitaire vlag en het federalisme van vice-premier Cools werd
onder de domper gezet.
Bovendien zijn er een aantal dingen die de regeringspartijen niet klaar kunnen
spelen zonder medewerking van de oppositie. Het doorvoeren van de gewestelijke
indeling van het land is één van die struikelblokken, het oprichten van agglomeraties
en federaties buiten Brussel en omgeving is er een ander. Opmerkelijk is het
onverwachte opduiken van een reorganisatie van de provincies en hun
bevoegdheden inzake voogdij over de gemeenten, op een ogenblik dat voor hen
die ernstig werk willen maken van de nieuwe structuren, de rol van de provincies
ver uitgespeeld is. Of gaan we ook op dit punt naar een restauratie? Ook de ruzie
tussen de twee regeringspartners over de begrotingsbevoegdheden van de
cultuurraden kreeg geen definitieve oplossing; ze werd naar een commissie ad hoc
verwezen en kan dus weer hoog oplaaien. En hoelang nog zal men langs het
Voerstatuut heen kunnen praten? Velen voorspellen binnen enkele maanden al een
crisis rond deze aangelegenheid.
Welke toekomst deze regering heeft, is niet te voorspellen; tegen de zomer weten
wij misschien meer. Wordt het een overgangsregering, die een aantal onpopulaire
maatregelen moet treffen om de begroting gezond te maken? Er komt een verhoging
van het kijk- en luistergeld voor de BRT en een vennootschapsbelasting, die
weliswaar gecompenseerd wordt door de 17,5 miljard detaxaties in het kader van
de BTW en door een flinke investeringsaanmoediging voor de industrie. Er komt
ook een strengere controle op de belastingbetaler. Zal de regering na het nemen
van deze maatregelen de plaats ruimen voor een andere?
Op partijgebied is er in de komende tijd wel een en ander te verwachten. De CVP
wil een nieuwe, jonge en dynamische voorzitter; op het ogenblik is oud-voorzitter
van de CVP-Jongeren, Wilfried Martens, de enige kandidaat. De PVV wil zich
reorganiseren en voorziet een congres dat even belangrijk moet worden als het
fameuze congres van 1961, toen zij de deuren openzette voor katholieken.
Regering, partijen en parlement kunnen nu opnieuw het spel in handen nemen.
Zeven maanden is het parlement inactief geweest. Daarmee rijzen vragen over de
geringe rol die het parlement in onze politiek nog speelt; hij wordt in feite
overgenomen door regering en partijtoppen. Was dat de reden waarom de discussie
over de regeringsverklaring in kamer en senaat aanleiding gaf tot zo'n
woordenstroom? Een woordenvloed van de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste frustratie? Wie maakt dan wel de politiek in democratisch België?

Restauratie en conflict op sociaal-economisch terrein
In syndicale kringen werd de nieuwe regering allesbehalve met enthousiasme
ontvangen. Het ACW (de christelijke vakbond) zag niet alleen enkele van zijn
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‘vrienden’ verdwijnen, maar beheert nu geen enkel sociaal of economisch ministerie
meer. Langs socialistische zijde werden juist de meest aangevochten en als
conservatief bestempelde ministers opnieuw opgenomen. Links schreef dan ook
duidelijk: ‘Weg ermee!’ (29 jan).
Wat de arbeidersbewegingen vooral ergert is het feit dat de economische sector
onder de bevoegdheid is gevallen van de Brusselaars Simonet en Vanden
Boeynants. Beiden vervullen beheersmandaten in belangrijke firma's. Beiden
gebruiken ze bijna openlijk hun politiek ambt om bepaalde economische
privébelangen te bevoordelen. Het ‘kapitalisme’ brengt welvaart voor iedereen. Als
de overheid de privé-industrie en diensten steunt, heeft iedereen daar baat bij. Als
de kip beter gevoerd wordt legt ze grotere eieren. Daaruit volgt dat het bestaande
economisch en financieel systeem geholpen moet worden om volgens zijn eigen
wetmatigheid beter te draaien. Dat is zo ongeveer hun filosofie.
Van de vorige regering kon nog gezegd worden dat ze structuurhervormingen
voorbereidde die een socialiserende politiek mogelijk zouden maken; nu echter is
vrees gegrond dat ook op sociaal-economisch gebied de restauratie zal ingeleid
worden. Zullen de arbeidersbewegingen zich daar actief tegen verzetten? Kan er
in de arbeidersgroep een revolte ontstaan tegen deze ‘rechtse’ regering?
In een vorig stuk hebben wij erop gewezen dat in bepaalde bedrijfssectoren, zoals
bv. de metaal, dit jaar geen nationale akkoorden worden afgesloten. Eén van de
argumenten was dat de voortdurende herhaling van nationale akkoorden de strijdlust
van de vakverbonden doodt. En inderdaad, nu er loonakkoorden worden afgesloten
per gewest of per onderneming, blijkt er heel wat meer leven in de syndicale brouwerij
te komen. Maar heeft dit een diepgaande invloed? Verandert er nu iets in de
sociaal-economische politiek? Naar onze mening heeft deze vorm van syndicale
strijdlust weinig politiek belang, zolang er in de totale economische context geen
crisiselementen aanwezig zijn.
Ook als de collectieve arbeidsovereenkomsten per gewest worden afgesloten
i.p.v. nationaal, worden de onderhandelingen nog altijd gevoerd tussen de syndicale
en patronale organisaties. Alle gewesten wachten op elkaar. Niemand wil het affront
oplopen een minder goed akkoord af te sluiten. Ieder loert op de ander om te zien
waar er het meeste uitgehaald kan worden. Het eerst afgesloten akkoord is
richtinggevend voor de andere. Daarom kijken de nationale organisaties nauwkeurig
toe op hun gewestelijke verantwoordelijken. De syndicale organisaties proberen
een ‘te goedkoop’ akkoord te beletten, de patronale een ‘te duur’. In feite blijft dus
alles nationaal geregeld, maar nu indirect. Het enige voordeel is dat de
vakbondsmilitanten iets breder en intenser geraadpleegd kunnen worden.
Het strijdlustigst zijn de arbeiders waar de akkoorden per onderneming worden
geregeld. De eisen liggen hoog. De staking wordt als strijdmiddel aangewend. Het
eisenpakket blijft echter beperkt tot het traditionele veld van de materiële voordelen.
Bovendien komen de arbeiders bijna uitsluitend in de grote ondernemingen tot actie
en worden alleen daar resultaten bereikt. De kleine ondernemingen volgen niet
noodzakelijk de loonsverhogingen van de grote, wat de
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loonverschillen in de hand werkt en de solidariteit van de globale arbeidersgroep
nu precies niet bevordert.
We geloven dan ook niet dat deze vormen van syndicale strijdvaardigheid een
politieke invloed zullen hebben. Het duo Simonet - Vanden Boeynants zal geen
onoverkomelijke moeilijkheden hebben met de vakbewegingen zolang de eisen
uitsluitend gesteld blijven in termen van hogere welvaart. Dat willen zij immers ook!
Hier liggen toch de gemeenschappelijke belangen van arbeid en kapitaal! Pas
wanneer de vakbeweging haar eisen zou verleggen naar structurele hervormingen,
kan er een ernstig conflict ontstaan. Voorlopig worden die eisen wel verbaal gesteld,
maar slechts slap verdedigd. Normaal is het niet te verwachten dat de arbeidersgroep
tot actie zal overgaan om een economische democratisering af te dwingen. Alleen
een schokeffect kan hen daartoe brengen: een sterke daling van de koopkracht bv.,
massale werkloosheid en economische crisis. Dan zullen ze gaan ijveren voor een
structurele bevestiging van de welvaart van de werknemersgroep. En ook alleen
zulk een alarmsituatie kan de regering ertoe dwingen maatregelen te nemen met
een onmiskenbare optie, bv. door aan te duiden wie ‘de offers’ moet brengen om
de middelen te verschaffen voor de economische relance. Kiest de regering bv.
voor een loonstop, dan wordt een confrontatie met de vakbonden onvermijdelijk.
De linkse opposanten van de regering maken ondertussen andere speculaties.
Ze hopen dat de inwendige tegenstellingen tussen de regeringspartners zullen
leiden tot de val van de regering. Bijvoorbeeld rond de Voerkwestie. Daarna komt
er wellicht een coalitie met de liberalen. Is de BSP er dan niet bij, dan zal ze in de
oppositie naar een verstrakking van haar standpunten gaan en opnieuw een linkse
koers varen. Blijft de BSP wel in de regering, dan kan deze nieuwe verrechtsing
leiden tot een rechtstreekse tegenstelling tussen socialistische vakbond en
socialistische partij en tot een ideologische splitsing binnen de partij zelf.
De leidraad van deze redenering is dat de toenemende pragmatische aanpak
van de politiek noodzakelijk een geleidelijke verrechtsing meebrengt. Om opnieuw
een ideologische gefundeerde aanpak van de politiek mogelijk te maken willen de
linksen in feite de verrechtsing versnellen om de tegenstellingen duidelijk tot uiting
te doen komen. Hier wordt de hoop dus gesteld in een nieuwe regeringscrisis. Links
wil de sociaal-economische problematiek opnieuw op de voorgrond plaatsen, niet
zozeer na de oplossing van de communautaire problematiek, maar eerder door de
verrotting ervan.
7-2-'72
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Brezjnevs bezoeken aan Belgrado, Boedapest en Sofia
Tijdens het afgelopen jaar is gebleken dat de Sovjet-Unie, ondanks de ontwikkeling
op het terrein van de internationale betrekkingen naar een wereldomspannende
driehoeksverhouding, haar hegemoniale positie in Oost-Europa blijft behouden.
Zelfs een uitbreiding hiervan ten westen van de demarcatielijn is, in het kader van
de door Moskou nagestreefde Europese veiligheidsconferentie, op korte termijn niet
uitgesloten.
Beangstigd door een mogelijke uitbreiding van de Amerikaans-Chinese
samenwerking en de negatieve gevolgen daarvan op de Russische Europa-politiek
ontplooide de Sovjet diplomatie een verrassende en nieuwe bewegelijkheid. Onder
deze omstandigheden kon Leonid Brezjnev zijn tweede bezoek aan Belgrado niet
gemakkelijk langer uitstellen. Van Joegoslavische zijde werd deze beslissing naar
alle waarschijnlijkheid vergemakkelijkt zowel door de vervanging van de ambassadeur
1
in Moskou, Micunovic , als ook door het feit dat in tegenstelling tot Boekarest de
door Peking gesteunde Roemeense plannen inzake nauwe multilaterale
samenwerking van de Balkanlanden in Belgrado terughoudend en sceptisch werden
beoordeeld. Het is vermoedelijk in Moskou ook opgevallen, hoeveel voorzichtiger
dan Ceausescu, Tepavac in Peking ‘auf die kämpferischen Toasts’ van de Chinese
2
leiders tegen het imperialisme van de beide supermogendheden reageerde .
De secretaris-generaal van de C.P.S.U. wilde tijdens zijn verblijf in Belgrado van
22 tot en met 25 september 1971 vooral Joegoslaviës flirt met de Chinese
Volksrepubliek matigen en Belgrado van de geëngageerde pro-Chinese Balkanstaten
3
Albanië en Roemenië afzonderen .
Na te hebben verklaard in zijn antwoord op Tito's begroetingstoespraak, dat de
beginselen van 1955 en 1956 verwezenlijkt konden worden door middel van
regelmatige politieke samenwerking, betoogde Brezjnev verder, dat er in de wereld
krachten waren, die een positieve ontwikkeling van de samenwerking tussen beide
landen wilden verhinderen en die Joegoslavië en de Sovjet-Unie van elkaar wilden
4
verwijderen. Deze krachten hebben de doctrine van de beperkte

1
2
3

4

Die in het Zuid-slavische parlement de invasie in Tsjechoslowakije ongewoon scherp
veroordeelde en onder andere daarom in het Kremlin niet graag werd gezien.
Cf. Die Zeit, 24 september 1971.
Bij dit bezoek werd Brezjnev vergezeld door Katoesjev, secretaris van het centraal comité,
Roesakov, Brezjnevs speciale adviseur inzake Joegoslavische aangelegenheden en Rodinov,
plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken.
De Chinezen en de Westelijke mogendheden.
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soevereiniteit bedacht en geruchten verspreid dat het Sovjet leger klaar stond om
5
de Balkan binnen te vallen . Deze belasteringen achtte Brezjnev de moeite van het
weerleggen niet waard, maar zij maakten volgens hem wel duidelijk dat de
wederzijdse vriendschappelijke betrekkingen ontwikkeld dienden te worden, omdat
de volkeren van Joegoslavië en de Sovjet-Unie aan dezelfde kant van de barricade
6
staan in de strijd tegen het imperialisme .
Op de tweede dag van zijn bezoek verklaarde Brezjnev op een massabijeenkomst
over zijn besprekingen met Tito, dat het gelukt was een gemeenschappelijke taal
te vinden. In dit verband legde hij de nadruk op een nauwe samenwerking tussen
Joegoslavië en de Sovjet-Unie in het belang van het socialisme en de vrede. Actieve
en geharmoniseerde politiek van de socialistische staten achtte hij in het kader van
het Pact van Warschau en de COMECON noodzakelijk en hij verklaarde dat de
Sovjet-Unie vast besloten was de belangen van het socialisme tegen alle vijanden
7
te verdedigen .
Ondanks alle negatieve commentaren van de westerse pers op het 25 september
8
1971 gepubliceerde Joegoslavisch-Russische communiqué slaagde Brezjnev er
niet in de hartelijke en vriendschappelijke betrekkingen tussen Belgrado en Boekarest
te vertroebelen. Integendeel. Het bezoek van Tito bij Ceausescu op 24 en 25
november van het afgelopen jaar in Temesvar had beide staatshoofden opnieuw
gelegenheid gegeven, ‘ihre enge Zusammenarbeit und die weitgehende Parallelität
ihrer aussenpolitischen Bemühungen urn die Sicherung ihrer Unabhängigkeit im
9
Schalten des Sowjetischen Hegemonialstrebens zu betonen’ . Volgens een
mededeling van het Joegoslavische persbureau hadden Ceausescu en Tito onder
andere over de bekende problemen in de communistische beweging gesproken,
‘die auch durch Aktionen hervorgerufen worden seien, welche Unterjochung und
Ungleichheit zwischen den Mitgliedern der Bewegung mit sich gebracht hätten’. De
problemen ‘könnten nicht in herkömmlicher Weise gelöst werden. Es sei vielmehr
nötig, die Prinzipien der Zusammenarbeit und der Nichteinmischung und Gleichheit
10
zu erneueren und zu stärken’ .
Uit deze mededeling van het persbureau Tanjug blijkt dat tussen Belgrado en
Moskou n.a.v. Brezjnevs bezoek aan Joegoslavië geen werkelijke ontspanning is
11
ingetreden . Over het algemeen wordt als grootste ‘succes’ van Brezjnevs reis
beschouwd, dat volgens het communiqué beide landen veelvuldige ontmoetingen
en beraadslagingen op verschillend niveau willen aanmoedigen; in het algemeen
in aangelegenheden van bilaterale betrekkingen en problemen van buitenlandse
12
13
politiek . Het is duidelijk dat het afdwingen van dergelijke vergaande verplichtingen
geen wederzijdse toenade5
6
7
8
9
10
11

12
13

Bovendien kenmerkten de NATO-landen Joegoslavië als een ‘grijze zone’.
Cf. Tass in English, 23 september 1971.
Cf. Tass in English, 24 september 1971.
Zie de tekst van het communiqué in: Internationale Politik (Belgrado), 5 oktober 1971, pp.
11-13.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 27 november 1971.
Cf. Tanjug in Deutsch, 26 november 1971.
Over de besprekingen werd in Belgrado een communiqué uitgegeven waarin onder meer
stond, dat zij gevoerd werden in een geest van vriendschap, kameraadschappelijke openheid
en wederzijds begrip. Tevens werd er in het communiqué de nadruk op gelegd dat Brezjnev
en Tito het er over eens waren, dat de gedachtenwisseling nuttig geweest was en zou bijdragen
tot de succesrijke ontwikkeling van de vriendschappelijke betrekkingen tussen zowel beide
communistische partijen als de beide staten. Cf. Tanjug, 25 september 1971.
Cf. Internationale Politik, 5 oktober 1971, p. 12.
Nog afgezien van het feit dat de politieke handelingsvrijheid zelf, evenals de persvrijheid,
alleen al door het bestaan van dergelijke vage formules nadelig wordt beïnvloed.

Streven. Jaargang 25

621
ring tussen Joegoslavië en de Sovjet-Unie tot gevolg heeft gehad. Integendeel, door
politieke kringen in Belgrado werd het als een poging van Sovjet-zijde geïnterpreteerd
om de kleinere partner te overheersen.
Daar staat tegenover dat Brezjnev ook een belangrijke concessie heeft gedaan.
Hij heeft zich nl. volgens het communiqué ermee akkoord verklaard dat de
ontwikkeling van de betrekkingen tussen Joegoslavië en de Sovjet-Unie gebaseerd
is op de principes van de verklaring van Belgrado van 1955, op de verklaring van
Moskou van 1956, alsmede op de gemeenschappelijke Sovjet-Joegoslavische
14
verklaring van 1965 .
Onverwacht vloog Brezjnev op 25 september naar Boedapest, waar hij een kort
bezoek aflegde. Bij deze gelegenheid voerde Brezjnev besprekingen met Kádár.
Zij spraken over vraagstukken van de alzijdige ontwikkeling van de betrekkingen
tussen Hongarije en de Sovjet-Unie, alsmede over actuele problemen van de
15
internationale communistische en arbeidersbeweging . In dit verband heeft Brezjnev
vermoedelijk ook verslag uitgebracht over de resultaten van zijn bezoek aan
Belgrado.
Na zijn bezoeken aan Belgrado en Boedapest arriveerde Brezjnev op 26
16
september in Sofia . Naar mag worden aangenomen was ook hier het voornaamste
doel van het bezoek verslag uit te brengen van de besprekingen in Belgrado. Hierbij
heeft Brezjnev de voor zijn gastheren verrassende tekst van het
17
Sovjet-Joegoslavische communiqué nader toegelicht .
Uit het feit dat Brezjnev, vermoedelijk op uitdrukkelijk verzoek van Tito, ook een
18
bezoek aan Bulgarije heeft gebracht, blijkt dat Brezjnev besloten heeft de
clandestiene Russische activiteiten ter bevordering van een afscheiding van Kroatië
stop te zetten. Zijn bezoeken aan Belgrado en Sofia hebben de atmosfeer op de
Balkan verbeterd en hebben tot gevolg gehad dat de zich afgelopen december
geopenbaarde instabiliteit in Joegoslavië niet tot een grote politieke crisis in Europa
heeft geleid.
L.L.S. Bartalits

Jeugd van twee generaties
De jongens die vandaag aan de dag de middelbare school verlaten, zijn van een
heel ander slag dan de knapen die deze school een kwart eeuw geleden afleverde.
Heel anders dan de generatie van hun vaders. Tot deze bevinding kwam Mr.
Drayson, hoofd van een gerenommeerde Britse kostschool.
‘Onze leerling van vandaag weet een heleboel meer over sex en een heleboel
minder over liefde’, aldus Mr. Drayson volgens een verslag in de Daily Telegraph.
‘Hij heeft meer haar en ziet er slordiger uit. Hij wil ook niet meer weten, dat hij op
een (uiteraard dure) particuliere kostschool zit. Waarschijnlijk is hij beter
geïnformeerd; hij is in ieder geval minder conformistisch maar zijn sociaal geweten
14
15
16

17

18

Cf. Internationale Politik, 5 oktober 1971, p. 12.
Cf. Népszabadság (Boedapest), 26 september 1971.
‘Schon der im Vergleich zu Breschnews kurzem Aufenthalt in Budapest fast übertreibend
wirkende Aufwand der Bulgaren bei Breschnews Ankunft bewies die grosse Bedeutung die
diesem Besuch beigemessen wurde’. Osteuropäische Rundschau, oktober 1971, p. X/36.
In een hoofdartikel schreef de Rabotnisjesko Djelo op 27 september, dat Brezjnevs bezoek
het onbeperkte vertrouwen, de ideologische eenheid en de broederlijke verbondenheid tussen
beide landen en partijen bewezen heeft.
Een van de meest betrouwbare bondgenoten van de Sovjet-Unie en tevens het enige land
dat belang heeft bij een uiteenvallen van de Joegoslavische federatie: Macedonië!
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spreekt sterker. Hij verdraagt minder van het gezag en hij is minder zeker van zijn
godsdienstige overtuigingen; hij is wél erg zeker van zijn rechten doch minder van
zijn plichten. Hij is meer onafhankelijk in zijn oordeel over de wereld maar voelt er
zich minder in op zijn gemak. Hij is wél minder gekant tegen alle vormen van
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tyrannie, maar meer overtuigd dat oorlog nooit te rechtvaardigen valt. Hij is zich
minder bewust van het geestelijk erfgoed dat hij heeft meegekregen, maar hij is
meer trouw aan zijn idealen. Hij is minder hoffelijk in zijn manieren, maar wáár hij
hoffelijk is, is het eerlijker en natuurlijker. Hij heeft meer zakgeld maar verdient
daarvan ook meer zelf. Hij is meer bezorgd over de resultaten van zijn studie dan
over zijn prestaties op het sportveld. Hij rookt geen “stickies”, maar vindt het wel
moeilijk te begrijpen waarom drugs als zoveel gevaarlijker gelden dan alcohol en
tabak. Verstandelijk is hij pessimistischer; emotioneel optimistischer. Hij praat wel
onbevangener tegen zijn ouders, maar luistert wel minder zorgvuldig naar wat zij
te zeggen hebben. Hij is opgewekt en vriendelijk, evenzeer als de leerling van een
kwart eeuw geleden de traditie waardig waarin hij is opgegroeid, maar hij is er minder
zeker van dat hij dit als een compliment moet opvatten’.
Zo te zien wijkt het beeld van de Britse middelbare-schoolleerling weinig af van
dat van zijn Nederlandse collega.
Hans Hermans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Casselman, Jo, e.a. - Drugs. Middelen, mensen, samenleving. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1971, 158 pp., BF. 145.
Christensen, Cornelia V. - Kinsey. A biography. - Indiana University Press,
London, 1972, 241 pp., £ 3,30.
Deleeck, H., e.a. - Inleiding tot de sociale planning. - Seso, Antwerpen, 1971,
285 pp..
Frey, B. - Schoolwiskunde van vandaag. - Elsevier, Brussel, 1971, 139 pp.,
BF. 245.
Haas, Gerard C. de - Andere tijden, andere zeden. - Ambo, Utrecht, 1971, 70
pp., BF. 95.
Kroes, R. - Conflict en radicalisme. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1971,
219 pp., BF. 230.

M.D. Vernon
De menselijke motivatie
(Aula) Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 272 pp., f 6,50, BF. 106.
Met haar streng methodische aanpak heeft de wetenschappelijke psychologie veel
achterhaald wat er van een mens, teruggebracht tot een proefpersoon in een
laboratoriumsituatie te weten is.
Uitgebreide kennis is daarbij vergaard over het menselijk kennen, leren en
waarnemen. Tegelijk had men echter weinig oog en gevoel voor het onbekende
terrein van de menselijke motivatie. Weliswaar zijn er vele monografieën en artikelen
verschenen over driften en instincten van visjes en aapjes, gering blijft toch de kennis
van de menselijke motivatie. Dit gemis wordt vooral gevoeld, zo vermeldt de
schrijfster, door de aankomende psychologiestudent, die, niet geheel ten onrechte,
van de psychologie verwacht inzicht te krijgen in de menselijke drijfveren. Al zou
het bovendien alleen maar zijn om later te weten waar de psychologiestudie het
niet over heeft gehad.
In die leemte probeert deze studie te voorzien. Ze geeft een goed overzicht van
wat nog in de kinderschoenen staat en heeft daarbij de verdienste duidelijk en helder
te zijn voor wie het boek bedoeld is: psychologiestudenten, voor M.O.-opleidingen
pedagogiek, voor pedagogische en sociale academies.
Bevrediging van biologische behoeften, motivaties tijdens noodreacties, sociale
motivatie, doelgericht handelen alsmede een behandeling over de conflicten die
zich in de mens kunnen voordoen bij uiteenlopende motivaties, komen in deze studie
aan bod. Een goed overzicht van de rijke kennis die reeds is verzameld, en tegelijk
duidelijk aangevend wat niet behandeld is en wordt. Een woord als ‘vrijheid’ zal men
in het register tevergeefs zoeken tussen ‘vriendelijkheid’ en ‘vrijetijdsbesteding’.
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G. Wilkens

Bjarne Segefjord
Summerhillschool
Wereldvenster, Baarn, 1971, 131 pp., f 12,90.
De reeds lang bestaande, experimentele Engelse Summerhillschool, waar het
principe van volstrekte vrijheid geldt voor de kinderen van ongeveer de
lagere-schoolleeftijd,
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wordt door de schrijver, een Deens onderwijzer, bezocht, bezichtigd en geoordeeld.
In deze studie, die de vorm heeft van een dagboek - of heeft het dagboek slechts
een studieuze inslag? - wordt door de onderwijzer kritisch de vraagvinger
omhooggestoken: Is er wel zoveel vrijheid? Leidt deze opleiding op tot vrijheid?
Wordt het kind er gelukkig?
Een alleszins leesbaar verslag alsmede een interessante kennismaking met de
grondlegger van deze school met zijn anti-autoritaire leer- en opvoedingsmethoden,
A.S. Neill, wordt hier geboden met als conclusie: dit soort school kan - helaas - niet
op grote schaal elders worden opgericht, aangezien de vorm tezeer gebonden is
aan het pedagogische genie van A.S. Neill.
De achterflap prijst het boek aan als een ‘must’ voor ‘elke opvoeder die zijn tijd
ernstig neemt’. Dat zou echter toch teveel dwang betekenen, volgens de geest van
waaruit de schrijver schrijft. Tenslotte hoeft toch niet ieder te weten hoe het een
Deense onderwijzer vergaat op een onnavolgbare Engelse school.
G. Wilkens

Comité Kritische Ouders
Schoolschrift Kritische Ouders
NVSH, Den Haag, 1971, 55 pp., f 4,50
Herbert R. Kohl
The Open Classroom
Vintage Books, New York, 1969, 116 pp..
Herbert R. Kohl
Anti-autoritärer Unterricht in der Schule von Heute
Rowohlt, Reinbek, 1971, 121 pp..
Autorenkollektiv am Psychologischen Institut, Berlin
Schülerladen Rote Freiheit
Fischer, Frankfurt a/M., 1971, 464 pp..
Het Amerikaanse succesboek, The Open Classroom, gaat niet veel verder dan het
in praktische taal herformuleren van wat Célestin Freinet destijds reeds uitgewerkt
heeft. De tekorten zijn nogal evident en liggen in de ruimtelijke en mentale
zelfbeperking. Dit laat natuurlijk een groot optimisme toe, dat vele vastgeroeste
onderwijzers misschien zal aanspreken en moed zal schenken. De moeilijkheden
worden nogal geminimaliseerd, vind ik; ze zijn veel ingewikkelder: het ‘compromis’,
het willen openen van klaslokalen in een gesloten wereld. Maar het boekje is gekruid
met eigen ervaringen, praktische wenken en is vlotleesbaar.
Dit laatste kan men moeilijk zeggen van het lijvige document dat jonge pedagogen
van de Freie Universitat (Berlin) publiceerden naar aanleiding van hun kortstondige
ervaringen met hun ‘Schülerladen’ (een lokaal waar jongeren uit een bepaalde wijk
aan alternatieve bezigheden kunnen doen). Het dagboek-protocol met het relaas
van het functioneren (niet-functioneren) van deze ‘Schülerladen’ wordt voorafgegaan
door een uitvoerige theoretische verantwoording en gevolgd door documenten
betreffende de politieke rel die ontstond en die de sluiting van de ‘Schülerladen Rote
Freiheit’ tot gevolg had. Uit het geheel distilleert men een verontrustende opvatting
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van het begrip anti-autoriteit. De politieke ijver en het activisme van deze jonge
pedagogen is zo dwingend, dat men gerust van een ‘nieuwe autoriteit’ kan spreken.
Maar het blijft boeiend om tussen de lijnen door te lezen hoe kinderen (10-12 jaar)
zich gedragen tegenover deze nieuwe autoriteit.
Het schoolschrift van de Kritische ouders geeft wenken aan de Nederlandse
ouders: wat kunnen ze doen om meer vat te krijgen op het onderwijs van hun
kinderen? Voorbeelden en documenten dienen als stimulans.
Eric De Kuyper

Gillian Hanson
Original Skin
Nudity and Sex in Cinema and Theatre
Tom Stacey, London, 1970, 190 pp., £ 2,-.
Naaktheid in bioscoop en schouwburg is het teken dat er in de maatschappij een
seksuele revolutie aan het plaatsgrijpen is, schrijft S'ster in haar inleidende
hoofdstukken. Jammer dat ze niet strakker het verband weet aan te tonen tussen
het maatschappelijk gebeuren en de artistieke verwoording ervan. Het is al bij al
een saai (niet eens erg nauwkeurig, cfr. het hoofdstuk over de undergroundfilm)
relaas van de jongste evolutie i.v.m. het naakt-en-sekssyndroom in film en theater.
Zelfs als een eerste verkenning blijft het essay aan de magere kant.
Eric De Kuyper
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Sociale wetenschappen
Cliquet, R. - Antropologie. - De Sikkel, Antwerpen, 1972, 138 pp., BF. 75.
Sheppard, David K. - The Growth and Role of U.K. Financial Institutions
1880-1962. - Methuen, London / Barnes & Noble, New York, 1971, 207 pp., £
9,50.
Wessels, Wil e.a. - Miljoenen voor miljeu. - Katernen 2000, Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1971/10, 30 pp..

C. Rolshausen e.a., red.
Het monopoliekapitaal
Beschouwingen over de opvattingen van Baran en Sweezy
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam, 1971, 140 pp., f 9,50.
Dit is een ontmoedigend boekje. Het bevat een verzameling opstellen, overwegend
van de hand van bekende Marxistische publicisten uit het Westen, over het in 1966
verschenen belangwekkende boek Monopoly Capital. An Essay on the American
Economie and Social Order, door P.A. Baran en P.M. Sweezy. Beide auteurs zijn
economisten van naam, werkend in de Marxistische traditie.
Voor de geïnteresseerde lezer die niet kan bogen op deskundige kennis van de
Marxistische opvattingen is het boekje ontmoedigend omdat hij er nauwelijks in zal
slagen zijn gezichtsveld te verruimen wegens het onnodig hoge abstractieniveau
waarop de meeste bijdragen zich bevinden. Zoals bij zovele van de polemische
publicaties uit deze hoek is helaas aan de leesbaarheid minimale aandacht
geschonken. Men wil blijkbaar slechts preken voor eigen parochie, vooral wanneer
het ‘geloof’ in gevaar komt (en Baran en Sweezy's boek pleit voor een aantal
correcties op de orthodoxe opvattingen). Dit is vooral te betreuren omdat, wat men
ook van Monopoly Capital mag denken, het zonder twijfel een zeer leesbaar boek
is, toegankelijk voor miljoenen. De belangstelling van ‘oppositionele’ groeperingen
voor het boek lijkt inmiddels echter weggeëbd. Ten onrechte. De voorgenomen
vertaling (bij Boucher) dient dan ook te worden toegejuicht.
Maar ook voor de op dit terrein meer geverseerde lezer is ontmoediging
onontkoombaar. De tekortkomingen van Monopoly Capital t.o.v. de orthodoxie
worden in vrijwel elke afzonderlijke bijdrage opnieuw in het licht gesteld, met als
resultaat verveling. De oproep in de helaas korte, maar opbouwende bijdrage van
D. Horowitz ‘zich (niet) te verschuilen achter het ritueel aanroepen van hun eigen
orthodoxe termen en theorema's om zich niet de werkelijke problemen te hoeven
stellen die met de ontwikkeling van een adequate socialistische theorie verbonden
zijn’ wordt genegeerd. Niet alleen in de als directe reactie hierop geschreven bijdrage
van E. Mandel, maar ook in die van C. Rolshausen en P. Mattick.
De meest substantiële opbouwende bijdrage is van de hand van M. Salvati. Hij
toetst het werk van Baran en Sweezy aan ‘de door Marx beoogde analytische
doeleinden’ (curs. J.F.) en komt zo tot een genuanceerde interpretatie, die Monopoly
Capital terecht niet spaart, maar het niettemin als een stap voorwaarts beschouwt,
zij het dat z.i. het werk pas is begonnen. Het kan geen toeval zijn dat dit artikel zich
ook het gemakkelijkst laat lezen en dit zeker niet ten koste van de diepgang. Te
betreuren is dat het niet als openingsartikel is gekozen.
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De vertaling, uit het Duits, is van goed gehalte, een enkele tekortkoming is
vergeeflijk. Ernstiger is het ontbreken van twee noten (26 en 35, p. 31) evenals de
verminking van de naam van P. Sylos Labini en de suggestie dat het hier om twee
auteurs zou gaan (p. 121). Het nut van de uitgave is vooral gelegen in het
bijeenbrengen van een aantal, in niet altijd gemakkelijk beschikbare tijdschriften
neergelegde reacties op het werk van Baran en Sweezy.
J.P.J. Fit

Christopher Harvie, Graham Martin and Aaron Scharf
Industrialisation and Culture (1830-1914)
(The Open University Press), Macmillan, London, 1970, 460 pp., 45 p..
Engeland kent sinds enige tijd een Open University waar met gebruikmaking van
televisie en radio onderricht wordt gegeven op allerlei momenten van de dag. Via
deze university kan men graden verwerven van dezelfde waarde als vergeven
worden aan de normale instituten van onderwijs. Tijdens zo'n cursus verschijnen
er tekstboeken of een verzameling illustraties en gedeelten uit literatuur ter
verlevendiging van de cursus. Dat laatste is het geval met Industrialisation and
Culture. In deel I komen 19e-eeuwse schrijvers aan bod over de toentertijd nieuwe
technische vindingen. Deel II handelt over de sceptici en de profeten van deze
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zich mechaniserende samenleving. Deel III geeft speeches en beschouwingen uit
de jaren rond ‘The Great Exhibition at Crystal Palace’ (1851), het vanwege de
klaskoepel vermaard geworden gebouw bij de wereldtentoonstelling. Het
Amsterdamse Paleis van Volksvlijt (1866) was er een nabootsing van. Het IVe deel
laat literatoren uit de 19e eeuw over hun tijd aan het woord. Nergens trachten de
samenstellers de lezers al te nadrukkelijk te onderrichten. Voor de mensen van het
onderwijs per televisie en van de éducation permanente een interessant boek om
te zien wat er zoal voor mogelijkheden zijn.
Th. de Jong

Janet Mattinson
Marriage and Mental Handicap
Duckworth, London, 1970, 231 pp., £ 2,50.
Twee-en-dertig gehuwde paren, met en zonder kinderen, allen wonend in dezelfde
streek, werden door S'ster van zeer nabij in hun levensomstandigheden bestudeerd
en beschreven. Het zijn allemaal mentaal gehandicapten, en sommige onder hen
verbleven meer dan twintig jaar in een instelling. S'ster heeft nagegaan hoe ze hun
dagelijks bestaan in de ‘buitenwereld’ organiseren, welke specifieke problemen ze
hebben. De lezer krijgt een bijzonder genuanceerde, levendige en delicate schets:
zelden heb ik een sociologische studie gelezen die zo mooi en ontroerend simpel
is opgesteld. Taalweergave, geuren en kleuren geven aan het feitenen cijfermateriaal
een trillende dimensie. Het is tevens een model van interviewtechniek.
De slotindruk is: de moeilijkheden van het dagelijkse bestaan betekenen voor de
onderzochte paren een soort stimulans. De beleving van het huwelijksleven in zijn
meest terre-à-terre aspecten heeft veel meer betekenis, en wordt gehanteerd als
een soort therapie door de betrokkenen zelf. Een aspect dat niet onderzocht kon
worden, is hoe de kinderen van deze gezinnen leven (een taboe dat de S'ster niet
heeft kunnen en willen doorbreken). Een ander ethisch aspect komt aldus ter sprake:
wat met de kinderen van deze mentaal gehandicapte paren? Moeten de laatste aan
de eerste op-‘geofferd’ worden? Zullen deze kinderen noodzakelijkerwijze traumatisch
getekend zijn? Of is de aard van deze opwerpingen niet getekend door een angst
en discriminatie die bij elke ‘normale’ burger aanwezig blijft?
Eric De Kuyper

Gene Sharp
Exploring Nonviolent Alternatives
Porter Sargent, Boston, 162 pp., $ 2,25.
Het ergerlijke van een discussie over geweldloze actie is dat men er doorgaans juist
dezelfde termen voor gebruikt als waar het gaat over geweld. Steeds gaat het om
‘macht’. Dit boekje is praktisch opgevat: S. somt alle mogelijke vormen van
geweldloze actie op, ontwerpt strategieën, serieert en repertorieert. De obsessie
van aanval en verdediging is hier even constant als bijvoorbeeld in de oorlogstheorie
van een Clausewitz. Alleen lijkt dit meer op een karikatuur. Polemologen gaan het
probleem (het probleem van de agressiviteit, heet het dan) tenminste grondiger te
lijf. Gevangen in zijn eigen denkwijze, zal iemand als G. Sharp vlug in de hoek
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gedreven worden, omdat zijn strategie (zijn filosofie?) van de non-action zo eng
afgestemd is op de bestaande situatie, die heel en al doordrongen is van
gewelddadige actie. Er zullen veel ruimer opgezette alternatieven uitgedacht moeten
worden, die niet zo afhankelijk zijn van het machtsconcept en toch efficiënt
gehanteerd kunnen worden.
Eric De Kuyper

Francine du Plessix Gray
Divine Disobedience
Hamish Hamilton, London, 1970, 341 pp., £ 3,-.
Hoe Illich tot zijn, voor velen irriterende, ziens- en handelwijze is gekomen en hoe
hij die heeft weten om te zetten in zijn CIDOC-instituut, vormt het boeiendste
hoofdstuk in een boek dat Francine du Plessix Gray wijdt aan verschillende
‘non-conformistische’ katholieken. Het tweede belangrijkste hoofdstuk is dat gewijd
aan de Berrigan-broeders. Het boek begint met een schets van het Emmaus House,
een soort underground communauteit in East-Harlem. S'ster heeft deze verschillende
vormen van non-conformisme in het hedendaagse katholicisme met sympathie en
milde ironie geportretteerd. Graag had ik af en toe een notitie gevonden i.v.m. de
beperktheid (ik bedoel vooral ‘mentale beperktheid’) van deze verschillende
groeperingen. Maar dat is dan een kritiek op deze bewegingen, niet zozeer op het
boek van du Plessix!
Eric De Kuyper
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Politiek
Davis, Angela Y. - Als ze 's ochtends komen... - Pegasus, Amsterdam, 1971,
302 pp., f 11,50.
Lockwood, Lee en Eldridge Cleaver - Gesprek in Algiers. - Bruna,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 104 pp., BF. 130.
Sizoo, Jan - Inzake rechts. - Boom, Meppel, 1971, 254 pp., BF. 295.
Stölzl, Christoph - Die Ära Bach in Böhmen. - R. Oldenbourg, München / Wien,
1971, 360 pp., Ln. DM. 38,-.

Joachim Nawrocki
Brennpunkt Berlin. Politische und wirtschaftliche Realitäten
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 155 pp., DM. 8,50.
Een prettig en onderhoudend boekje dat op tijd komt nu de onderhandelingen tussen
de vier grote mogendheden omtrent Berlijn tot een eerste voorlopig resultaat hebben
geleid: een werkje over de perikelen van een stad die moet leven tussen twee
maatschappelijke systemen. Het verhaal van de economische, politieke,
maatschappelijke en menselijke evolutie van West-Berlijn, wordt besloten met een
tabel met de cijfers betreffende de economische opbloei van West-Berlijn. Een
interessante analyse.
A. Van Peteghem

Louis Baeck
De wereld is ons dorp. Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw
perspectief
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 328 pp., BF. 198.
Terecht heeft de Vlaamse Televisie aan dit belangrijk boek een paar uitzendingen
besteed. Nu de wereld één dorp is geworden, heeft de ontwikkelingssamenwerking
nieuwe perspectieven gekregen. De tijd van kolonialistische monocultuur is
onherroepelijk voorbij. Een nieuwe ethiek is nodig. Hoofdzakelijk vanuit deze
gedachte, in grote mate bevrucht door het werk van Max Weber, zet S. zijn betoog
zo eenvoudig mogelijk uiteen. Hij is zelf enkele jaren in Afrika werkzaam geweest,
heeft ook Latijns-Amerika, het Indische subcontinent en het Verre Oosten
herhaaldelijk bezocht, en heeft aldus een inzicht gekregen in de verschillende
facetten van het ontwikkelingsvraagstuk. Hij bezondigt zich niet aan oversimplificering
(cfr. zijn hoofdstuk over de messianistische beweging). Vertrouwd met het werk van
M. Eliade en Lévi-Strauss, formuleert hij een genuanceerd oordeel over de westerse
missionering. Zijn inzicht wordt verrijkt door zijn aandacht voor de geschiedenis. De
vele positieve, statistische gegevens en de vele verwijzingen naar een respectabel
aantal uitgelezen monografieën staan de helderheid van het betoog niet in de weg.
Al is het boek bedoeld voor het grote publiek, ook de specialisten en niet in het minst
de politieke mandatarissen zullen nobelprijswinnaar Tinbergens complimenteuze
voorwoord aan het adres van zijn Leuvense collega weten te waarderen.
S. De Smet
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Inge Deutschkron
Israel und die Deutschen
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 367 pp..
De auteur onderzoekt de verhouding tussen de Bondsrepubliek en Israël. Steeds
is de verhouding tussen Duitsers en Joden onderhevig geweest aan op- en
neergaande bewegingen van vertrouwen en van wantrouwen. Schrijfster ziet daarin
verschillende fasen. Direct na de tweede wereldoorlog hadden de Duitsers nog niet
veel gelegenheid of zin om zich met het jodenprobleem bezig te houden. Slechts
bij enkelingen groeide het besef van een vaag schuldgevoel. Dit kreeg steun toen
de officiële organismen zich met het jodenvraagstuk gingen bezighouden. Het
vraagstuk werd acuter door het heropleven van het anti-semitisme in Duitsland: er
waren nog altijd ambtenaren in dienst die in de tijd van het nazisme belangrijke
plaatsen hadden bekleed. Allang bestonden er geheime contacten. Pas onder Erhard
werden die contacten openlijk en volkenrechtelijk officieel door het uitwisselen van
ambassadeurs. Vlagen van geestdriftige steun (bv. tijdens de juni dagen van 1967),
wisselden elkaar af met een zeker scepticisme en wantrouwen. Het is een interessant
verhaal, dat echter nog een groot aantal vragen open laat. Archiefonderzoek zal
bv. nog veel moeten onthullen over die geheime betrekkingen tussen Bonn en Tel
Aviv.
A. Van Peteghem
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Wijsbegeerte
Beek, Lewis White, Ed. - Proceedings of the Third International Kant Congress.
- Reidel, Dordrecht, 1972, 718 pp., f 160,-.
Buck, Roger C. and Robert S. Cohen, Ed. - PSA 1970. In memory of Rudolf
Carnap. - Reidel, Dordrecht, 1971, 615 pp., f 120,-.
Hanson, Norwood Russell - What I do not believe and other essays. - Reidel,
Dordrecht, 1971, 390 pp., f 90,-.
Monod, Jacques - Toeval en onvermijdelijkheid. - Bruna, Antwerpen, 1971,
183 pp., BF. 220.
Zwart, Dr. P.J. - Het mysterie tijd. - Van Gorcum, Assen, 1971, 226 pp., f 17,50.

Leszek Kolakowski
Het absurde socialisme
(Kritiese Bibliotheek), Van Gennep, Amsterdam, 1971, 56 pp., f 4,90.
Wat bittere essays over het socialisme. Socialisme in de vorm van internationale
solidariteit is onmogelijk, zegt hij. Kijk maar naar de onmogelijkheid van solidariteit
van Palestijnse-arabieren met Joodse-amerikanen, om samen te protesteren tegen
de onderdrukking van de Joden in de Sovjet-Unie. Het is nog al wonderlijk dat een
filosoof dit als principieel onmogelijk beschouwt. Verder verwijt hij het socialisme
onoprechtheid omdat de socialisten het niet opnemen voor de onderdrukten in de
Sovjet-Unie. Daarin heeft hij gelijk, maar wonder boven wonder ziet hij alleen deze
kant van de onoprechtheid. Er is namelijk een tweede; de socialisten kunnen nooit
iets verdedigen wat in dat land is gelukt, of wat men daar terecht beoogt. Een socialist
die iets in de Sovjet-Unie afkeurt, zal door zijn tegenstanders worden geciteerd in
een context die begint met: ‘hij zegt er zelf van...’, waarna de opmerking zal worden
betrokken op het socialisme. Indien een socialist iets voorstaat wat ook in de
Sovjet-Unie wordt bepleit, dan wordt hij gedefameerd met de woorden: dat is
hetzelfde als wat Stalin altijd heeft gezegd. Natuurlijk is het voor het socialisme
nodig zich opnieuw te bezinnen op haar verhouding tot het communisme. Daarbij
zal men vooral ook moeten beseffen dat het communisme nu iets anders is dan in
de jaren twintig, toen deze houding min of meer blijvend werd bepaald. Juist precies
andersom dan deze schrijver hier nu beweert, is het Sovjet communisme er nu een
van voorzichtig experimenterende specialisten, waarbij er geen sprake van is dat
een of andere partij-elite de produktie-verhogende activiteit van deze specialisten
tegen houdt. Ook op dit punt wordt duidelijk geëxperimenteerd. De experimenten
zijn minder spectaculair dan onder Chroesjtsjov en zeker minder verbaal van aard.
Voor de Sovjet burger geldt hij dan ook als een zwamneus. Maar ook deze
experimenten is een deel van de mensen beu, men kan horen spreken over anarchie
en de goede oude tijd onder Stalin. De mentaliteit van de Telegraaf-lezer bestaat
daarginds even goed als hier en misschien zelfs wel in sterkere mate. Het is onjuist
om bij de beoordeling van de houding van socialisten tegenover communisten alleen
te letten op de houding van de socialisten in de Sovjet-Unie tegenover de
intellectuelen, zoals deze schrijver doet. In feite gaat de schrijver echter in het geheel
niet in op de werkelijke moeilijkheden waarvoor het socialisme nu staat, zoals het
waarmaken van de idee van de internationale, zijn eigen houding tegenover de
mythe en de symbolen van het socialisme uit de beginjaren, maar vooral de noodzaak
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om op korte termijn dingen te bereiken ter wille van kiezers, die niet de moeite
nemen om te willen inzien dat het toekomstig ideaal niet in woorden uit te leggen
is. Voor mensen die een tweede koelkast vragen, zegt het weinig als we zeggen:
het gaat om een wereld waarin allen meer mens kunnen zijn in solidariteit met allen.
C.J. Boschheurne

Horst Althaus
Ästhetik Ökonomie und Gesellschaft
Francke Verlag, Bern und München, 1971, 318 pp., SF. 45,-.
Een uitermate nuttig boek dat duidelijk aantoont hoe in de periode van de grote
revoluties in Duitsland zowel de filosofie als de letterkunde een uitdrukking waren
van wat er in de maatschappij gebeurde. Duidelijk worden daarbij de verschillende
posities van de kunstenaars, met name die van Schiller en Goethe, bepaald. Evenals
in de studie van Kaufmann over Hegel wordt ook hier verband gelegd tussen het
denken van deze schrijver en het werk van Goethe. De schrijver legt minder dan
Lukàcs, die deze periode ook behandelde, de nadruk op Hölderlin, wat mijns inziens
ook terecht is, omdat deze schrijver de revolutie nooit verder heeft kunnen of willen
verwerken dan de eerste periode waarin de Fransen nog in een roes leefden. Die
gaat in zijn onderzoek veel verder en betrekt ook ‘Goethe - Nachfolge’ en haar tijd
in zijn beschouwing.
C.J. Boschheurne
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Theologie
Balthasar, H. Urs von - Klarstellungen. - Herder, Freiburg / Basel / Wien, 1972,
190 pp., DM. 3,90.
Cohort, Jean - Paul apôtre et martyr. - Seuil, Paris, 1971, 335 pp..
Grabner - Haider, Anton - Die Bibel und unsere Sprache. - Herder, Freiburg /
Basel / Wien, 1970, 500 pp., DM. 29,80, ÖS 185.
Grunow, Richard, Ed. - Barth Brevier. - Ten Have, Baarn, 1971, 608 pp., f
42,50.
Hochgrebe, Volker, und Norbert Kutschki, Hrsg. - Das Unverzichtbare am
Christentum. - Kaiser - Grünewald, München - Mainz, 1971, 174 pp., DM. 14,80.
Kolakowski, Leszek - Geist und Ungeist christlicher Traditionen. - Kohlhammer,
Stuttgart, 1971, 150 pp., DM. 9,80.
Quispel, G. - Het evangelie van Thomas en de Nederlanden. - Elsevier,
Amsterdam / Brussel, 1971, 142 pp., BF. 240.
Ruler, Dr. A. van - Theologisch werk III. - Callenbach, Nijkerk, 1971, 207 pp.,
f 24,50, bij int. f 22,-.
Stock, Alex - Kurzformeln des Glaubens. - (Theologische Meditationen),
Benziger, Einsiedeln, 1971, 81 pp..

Dr. Helmut Thielicke
En als God nu eens bestond...
Over de vraag naar God
Vertaling Drs. Th. C.E. Da Costa.
Zomer en Keunings, Wageningen, 1971, 270 pp., f 24,50.
In eerste instantie meende ik met een boek te doen te krijgen dat een theoretische
benadering zou geven over de vraag naar God zoals de mens van vandaag deze
vraag stelt of zou kunnen stellen. Maar bij het lezen bleek mij al gauw dat dit
vraagstuk - afgezien van het eerste hoofdstuk met een belangrijke en interessante
visie op het beroemde wetenschapsargument van Pascal - eigenlijk alleen maar als
een onderstroom aanwezig is. Het zou dus mogelijk zijn deze onderstroom te
analyseren en dan te bepalen of wij de vraagstelling en het gegeven antwoord
bevredigend achten. Het lijkt mij echter dat ik het boek te kort zou doen door het zo
te benaderen. Leest het maar eenvoudig als een Christen, en dan zal menige
gedachte U kunnen treffen en helpen om uw eigen christelijk zijn meer te waarderen
en wellicht beter te gaan beleven. Zijn sporadische theoretische opmerkingen moet
men dan maar voor lief nemen en er niet mee gaan vechten, dat zou de zaak
bederven. Wij vinden zijn waardering van het puur menselijke kunnen wel wat
negatief, zijn opvatting over de plaats van het dogma wat bevreemdend voor een
theoloog. Overigens is het zeer sereen geschreven en zou kunnen worden
aangemerkt als oecumenisch. In dit verband vind ik het jammer dat hij een wat
scherpe (en oppervlakkige) opmerking maakt over de rooms-katholieke moraal die
mij vrij overbodig voorkomt. De vertaling is goed verzorgd.
A.J. Boekraad, M.H.M.
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Michael Ramsey en Leo-Josef Suenens
Eenheid, de wil van de Heer
Emmaüs, Brugge, 1971, 107 pp..
Een merkwaardig boekje. Het bevat de tekst van een serie theologie-seminaries
gehouden voor zes episcopaalse bisschoppen die vorig jaar in Trinity Institute te
New-York bijeenkwamen. Ramsey, de aartsbisschop van Canterbury, spreekt over
‘Dood en Verrijzenis’, over ‘Kerk en Wereld’, over ‘Op weg naar de eenheid’. Suenens
heeft het over ‘De Kerk als Missie’, over ‘Christus, de Kerk en de Wereld’ en over
‘Oecumenisme vandaag’. Gewone onderwerpen zal men denken, en dat is ook zo,
maar dan sprankelend en levensecht behandeld.
S. De Smet

Dr. G.P. Hartvelt
Het boek van de Heer
Over gebruik en misbruik van de Bijbel
(Kamper Caehier), Kok, Kampen, 1971, 34 pp., f 4,95.
In een uitermate deskundig boekje - wellicht is het daarom voor niet-theologen vrijwel
onleesbaar - geeft de auteur een geschiedenis ten beste aangaande het Bijbelgebruik
gedurende de laatste eeuwen. Beginpunt is voor hem de beroemde Statenvertaling
van 1637: toen immers begon in het Hollandse taalgebied pas goed de strijd ‘of
deze vertaling nu wel of niet in déze vorm uit de lucht was komen vallen’ (p. 5).
Vervolgens analyseert hij in grote lijnen, op welke gronden bepaalde theologen vóór
en anderen tégen deze stelling waren. Grote aandacht besteed hij aan de Duitse
theoloog Hamann (1730-1788), een nogal cryptisch figuur, die stelt dat men de taal
van de Bijbel niet kan scheiden: zij is zowel afkomstig van God als van de mens; je
mag ze niet tegen elkaar uitspelen (p. 22). Een laatste hoofdstuk wijdt Hartvelt aan
de Nederlandse theoloog Haitjema, die veel
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over bovenstaande problematiek heeft gepubliceerd. Het is jammer dat dit boekje
van theologisch-technische termen wemelt, het maakt de aanschaf ervan niet
aantrekkelijk.
P. Beentjes

Herbert Vorgrimler en Robert Vander Gucht
Bilan de la théologie du XXe siècle
T. 1. Le monde contemporain.
Les grands courants théologiques
T. 2. Les disciplines théologiques.
Portraits de théologiens.
L'avenir de la théologie.
Casterman, Tournai, 1970, 600 en 985 pp..
Een uniek boek in zijn genre. Het biedt niet alleen een overzicht van de vele
geledingen der theologische discipline en van de wetenschappen waarmee zij in
onze tijd geconfronteerd wordt, het geeft ook inzicht in de evoluties welke de
onderscheiden takken van de godgeleerdheid de laatste decennia hebben
meegemaakt. Het geheel bestaat uit drie delen en een conclusie van Karl Rahner
over de toekomst van de theologie. Eerst wordt de hedendaagse samenleving en
beschaving beschreven: het decor waarin de theologie haar rol speelt op het toneel
van de twintigste eeuw. Het tweede deel behandelt de vier christelijke theologieën:
katholicisme en protestantisme, anglicanisme en orthodoxie; hierna komen de
onderscheiden vakken van de systematische theologie aan de beurt volgens het
klassieke schema. Het derde deel portretteert twaalf grote theologen uit de twintigste
eeuw. In al haar beperktheid lijkt de keuze toch wel gefundeerd.
Jezuieten als Karl Rahner en de Lubac staan er broederlijk naast de dominicanen
Chenu, Congar en Schillebeeckx. Samen met Hans Urs von Balthasar, Karl Barth,
Bultmann, Bonhoeffer, Emil Brunner, Reinhold Niebuhr en Paul Tillich vullen zij de
taalf nissen van deze portrettengalerij. Voor het geheel van het werk werd een
beroep gedaan op een zestigtal vakmensen. Dat onder hen 12 Franssprekende
auteurs van Belgische nationaliteit voorkomen en geen enkele Nederlander, geeft
te bedenken. Uiteraard is de kwaliteit van de bijdragen ongelijk. Bijzondere aandacht
verdienen evenwel die van Charles Moelier (Le théologien devant l'évolution de la
litérature du XXe siècle; vol. I, 89-130), die van Colman O'Neill (Les sacraments;
vol. II, 457-500) en natuurlijk de conclusies van Rahner over de toekomst van de
theologie (vol. II, 911-932).
S. De Smet

Godsdienst
Angel Silesius - Zwerver tussen hemel en aarde. - N. Kluwer, Deventer, 1971,
100 pp., f 12,-.
Benedict, Hans-Jürgen - Der neue Protestantismus. - Kohlhammer, Stuttgart,
1971, 128 pp., DM. 8,80.
Broeckhoven, Egied van - Dagboek van de vriendschap. - Emmaüs, Brugge,
1971, 125 pp..
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Elderenbosch, Dr. P.A. - Hoor Israël. - Boekencentrum, Den Haag, 1971, 128
pp., f 10,90.
Hoof, J. Van - Het woord is aan de leken. - Stadion, Lommei, 1972, 112 pp.,
BF. 120. Hooglied. - Callenbach, Nijkerk, 1971, 125 pp., f 15,-.
Hoorn, Boeb van der - Evangelie voor alledag voor alleman. - Gottmer, Haarlem,
1971, 172 pp., f 12,90.
Maldonado, Luis - Vers une liturgie sécularisée. - Cerf, Paris, 1971, 253 pp..
Penning de Vries, P. - Onderscheiding der geesten. - Patmos, Antwerpen /
Utrecht, 1971, 92 pp., BF. 115.
Philips, Gerard - Maakt het christendom zich waar? - Emmaüs, Brugge, 1971,
214 pp..
Seeber, David A. - Paul. Papst im Widerstreit. - Herder, Freiburg, / Basel /
Wien, 1972, 256 pp., DM. 14,80.
Sölle, Dorothee en Fullert Steffensky - Politiek avondgebed 2. - (Anthos) Bosch
en Keuning, Baarn, 1971, 205 pp., f 9,75, BF. 160,-.
Smedt, Mgr. E.J. - Er zijn nog mensen. - Emmaüs, Brugge, 1971, 71 pp..
Verslagboek Dekenaal Congres, Sint Niklaas 1971. - Vaerewijck, St. Niklaas,
1971, 153 pp., BF. 70.
Zink, Jörg - Die Wahrheit lässt sich finden. - Kreuz Verlag, Erich Breitsohl,
Stuttgart / Berlin, 1971, 240 pp., vele ill., kaarten, DM. 24,-.

Hans Küng
God en het lijden
Desclée De Brouwer, Brugge, 1971, 57 pp., BF. 66.
Het is een waagstuk een essay over het lijden te schrijven. Hans Küng heeft nog
maar eens gepoogd wat zo velen vóór hem al hebben gedaan. Gemeenplaatsen
zoals ‘L'enfer, c'est les autres’ worden van hun eenzijdigheid ontdaan; het antwoord
van het scepticisme en de Aufklärung wordt geconfronteerd met de in wezen
christelijke

Streven. Jaargang 25

631
toon van Dostojewski's tweegesprek tussen Aljoschka en Iwan; de gelovige
getuigenissen van de beproefde man Job en de vasthoudende schipbreukeling die
eens Saulus heette, verwijzen naar het kruis van Christus. Voor de christen is er
geen weg die aan het lijden voorbijgaat, alleen een weg door het lijden heen. Wat
Leibniz beweert en Dostojewski in het donker vermoedt, wordt door Job bevestigd
en via Christus door Paulus beleefd: ook het lijden is door God omhelsd.
S. De Smet

Gilbert Cesbron
Al wat je wilt maar geen catechismus
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 224 pp., BF. 180.
Een soort levensgetuigenis van de bekende Franse romanschrijver. De auteur van
Les saints vont à l'enfer en Les chiens sans collier, neemt ook hier geen blad voor
de mond. Eerlijk, vol aforismen, in een stijl doorspekt met straffe citaten van Malraux,
Stendhal, Albert Schweitzer, Stuart Mill, van Madame du Deffand en pater Regamey,
Benjamin Constant en Beaudelaire, met uittreksels uit brieven van Debussy,
gezegden van Gandhi, Lucien Leuwen, Abbie Hoffman en vele anderen, schrijft
Cesbron neer wat hij thans, 57 jaar oud, voelt en denkt. Aan het einde van het boek
spreekt hij over zijn katholieke geloofsovertuiging. Een vrank en eigentijds credo.
De stijl van vertaler Jos van Laer verraadt verwantschap met die van Cesbron.
S. De Smet

Horst Bannach
Een wonder? Zegt mij niets!
Kok, Kampen / Lannoo, Tielt, 1971, 224 pp., geïll., BF. 170.
Veertig langere of kortere perikopen uit het Boek der Handelingen dienen in dit
fraaie boekje tot uitgangspunt om eigentijdse problemen te bespreken. Zo dient het
Pinksterrelaas bv. om de gelovigen ‘de geest van wederzijds begrip’ bij te brengen,
en Paulus' rede op de Areopaag om een paar pertinente beschouwingen ten beste
te geven over ‘evangelie contra religie’. S. slaagt in zijn pogingen om in een
veranderde wereld op nieuwe wijze over onveranderlijke waarheid te informeren.
De titel moge dan al een blikvanger zijn, de ietwat Duits klinkende ondertitel liegt er
niet om: Problemen van de twintigste eeuw in de spiegel van de Handelingen der
Apostelen.
S. De Smet

Biografie
Görres, Ida Friederike - Sohn der Erde: Der Mensch Teilhard de Chardin. Knecht, Frankfurt/Main, 1971, 184 pp..
Haas, Adolf - Teilhard de Chardin-Lexikon. I-Z. - Herder, Freiburg, 1971, 397
pp..
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Holroyd, Michael - Lytton Strachey: A biography. - Penguin Books,
Harmondsworth, 1971, 1144 pp., £ 1,-.
Johnson, Lyndon Baines - The Vantage Point. - Weidenfeld & Nicolson, London,
1972, 630 pp., £ 5,50.
Mercouri, Melina - Ik ben een geboren Griekse. - Bruna, Antwerpen, 1971, 236
pp., BF. 220.
Wehr, Gerhard - Martin Buber. - Ten Have, Baarn, 1971, 183 pp., ? 17,50.

Michael Holroyd, ed.
Lytton Strachey by Himself
Heinemann, London, 1971, 184 pp., £2,50.
Dit is een verzameling fragmenten uit de dagboeken en autobiografische essays
van Lytton Strachey. In een (mooie) inleiding schrijft M. Holroyd dat ‘by today's
standards none of them are very sensational’. Misschien is dat wel zo wanneer men
van Strachey (1880 -1932), lid van de Bloomsbury Group, auteur van de Eminent
Victorians, een meer extravagant beeld verwacht. Zijn dagboekfragmenten zijn in
een soort mineurtoon, en de onvolledigheid ervan werkt storend. Onvolledigheid
die te wijten is aan het feit dat Strachey erg onregelmatig schreef, in feite zijn
dagboek slechts verzorgde wanneer hij eenzaam was (wat meteen reflecties van
de belangrijkste momenten uit zijn leven uitschakelt). Onvolledigheid nog waardoor
de samensteller zich beperkt zag (om redenen die mij niet duidelijk zijn). Al bij al
kan de lezer moeilijk een oordeel vormen: moet hij een volledige uitgave afwachten?
Ondertussen staan er in deze verzameling, in een vrij kleurloos geheel, bijzonder
mooie stukjes. Het dagboek van de twaalfjarige jongen is beslist weer eens niet
sensationeel, maar in zijn gewoonheid, zijn simpelheid en echtheid een prachtig
document van ‘kinder-literatuur’. Het allerlaatste, ‘A Fortnight in France’, een paar
weken voor zijn dood geschreven, bezit een ironisch-weemoedige demi-teinte
kwaliteit, die de reeds bekende prachtige evocatie van het ouderlijke huis ‘Lancaster
Gate’ kenschetste.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Augustijn, C, e.a. - Erasmus. - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1971,
272 pp., geïll., BF. 525.
Mitford, Nancy - Frederik de Grote. - De Perscombinatie, Amsterdam, 1971,
304 pp., ill., ? 37,90.
Romein, Jan - Historische lijnen en patronen. - Querido, Amsterdam, 1971,
655 pp., ? 34,90.
Smit, Mr. Dr. C. - Nederland in de Eerste Wereldoorlog. I. Het voorspel
1899-1914. - Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 261 pp., ? 37,50.
Vermeulen, Dr. E.E.G. - Historisch? - Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam,
1972, 189 pp., ? 17,50.

Peter Bachman u. Kurt Zeisler
Der Deutsche Militarismus. Illustrierte Geschichte
Band I. Vom brandenburgisch-preussischen zum deutschen Militarismus
Deutscher Militärverlag, Berlin, 1971, 349 pp., ill., krtn..
Een omvangrijk en uitvoerig zeer rijk geillustreerd werk uit de Duitse Demokratische
Republiek. Een boek met een duidelijke stellingname, verwoord in de inleiding. ‘In
der vorliegenden Darstellung wird der Militarismus als ein reaktionäres politisches
System historisch überlebten herrschender Ausbeuterklassen verstanden, dessen
sie sich zur Behauptung ihrer Herrschaft, zur Unterdrückung der Volksmassen des
eigenen Landes und zur Verwirklichung ihrer Expansionspolitik bedienen, das heisst
zur Eroberung fremder Territorien, zur Vergrösserung von Einflusssphären, was die
Ausplünderung und Versklavung der Völker der eroberten beziehungsweise abhängig
gemachten Gebiete einschliesst’. In dit boek, waar het vooral om de illustraties gaat,
wordt deze stelling niet verder theoretisch uitgewerkt, zodat ik er hier niet op inga.
Evenmin op de stelling dat in de ‘Nationale Volksarmee’ (is dat geen pleonasme?)
van de DDR het antimilitarisme zijn gestalte heeft gekregen.
De verbindende teksten bij de illustraties zijn geschreven vanuit de
marxistisch-leninistische geschiedsopvatting, hetgeen zijn uitwerking op de stijl niet
mist. Dezelfde bijvoeglijke naamwoorden (anti-demokratisch, grossbürgerlich,
reaktionär, enz.) keren zeer frequent terug. Veel wordt er ontleend aan de werken
van Franz Mehring. De geschiedenis begint bij de ‘Bauernkrieg’ van 1524/1525 om
ineens te verspringen naar de Dertigjarige Oorlog. Dan loopt het verhaal door tot
1917. Iedere vergelijking met andere landen ontbreekt en daarmee iedere relativering.
Ik heb me afgevraagd of er iets aan de gekozen illustraties (zeer interessant vaak)
veranderd zou moeten worden, indien een nationalist de geschiedenis van het
Pruisische leger zou willen schrijven; verandering van tekst en bijschriften zou
voldoende zijn. Het zou eens als experiment moeten gebeuren. Maar dan wel met
een duidelijk voorwoord: want er is inderdaad weinig te verheerlijken aan de
geschiedenis van het Duitse (en ieder ander) soldatendom. Dit Oostduitse werk kan
helpen iedere verheerlijking af te breken; ik vrees alleen dat het niet ver genoeg zal
gaan - maar dat kan pas blijken na bestudering van het volgende deel.
Marcel Chappin
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Michael Stürmer
Das kaiserliche Deutschland.
Politik und Gesellschaft 1870-1918.
Droste Verlag, Düsseldorf, 1970, 447 pp..
Opnieuw een bundel studies over het Tweede Rijk. Zoals in het boek van Hans-Ulrich
Wehler, Krisenherde des Kaiserreichs 1871-1918 - reeds eerder door mij besproken
in Streven 25 (1971-1972), p. 426-427? wordt ook hier getracht ergens op het
snijpunt van staat en maatschappij, van het politieke en het sociale een antwoord
te vinden op de vraag waarom het Tweede Rijk mislukt is, waarom er steeds weer
crises moesten komen, ook de allerlaatste: de wereldoorlog. En natuurlijk ontbreken
hier en daar de perspectieven naar een verdere toekomst, naar een volgend rijk
niet; ik denk zelfs dat teveel de latere toekomst het beantwoorden van de vragen
heeft beïnvloed; de hypotheek van het Derde Rijk rust zwaar op de beeldvorming
over het Tweede.
Deze 17 opstellen zijn een waardevolle handreiking om vele probleemgebieden
weer eens opnieuw te bestuderen en vanuit een nieuwe gezichtshoek te bekijken.
Hier en daar kunnen de stereotiepe steriele opvattingen echt doorbroken worden.
En overal zal men via de voetnoten literatuur vinden die de huidige stand van het
onderzoek
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markeert, of het nu gaat over het probleem van de verhouding tussen leger en staat
(Messerschmidt en Deist), over de verhouding politiek en economie (Böhme), de
betekenis van 1866 (Kahlenberg), de betekenis van de Frans-Duitse oorlog (Becker),
over constitutionalisme, conservatisme, parlement en partijen (Boldt, Stürmer, Puhle),
over de onpolitieke Duitsers (Stern), over buitenlandse politiek (Hillgruber, Hildebrand,
Wehler), over de industrialisering (Kocka), de beambtenpolitiek (Röhl), de vlootbouw
(Berghahn), of de algemene overzichten aan begin (‘Bismarcks Deutschland als
Problem der Forschung’ door Stürmer) en eind (‘Deutschland am Vorabend des
Ersten Weltkriegs’ door Gustav Schmidt).
Marcel Chappin

Z.A.B. Zeman
A diplomatic history of the First World War
Weidenfeld and Nicolson, London, 1971, 402 pp., krtn., £ 5.
Het komt me voor dat Zeman de methode en de manier heeft gevonden om een
boek te schrijven dat onderhoudend en wetenschappelijk verantwoord tegelijk is.
Wanneer hij de diplomatieke geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog beschrijft,
schildert hij ons immers zowel de dramatis personae, de diplomaten, als de boven
hen uitstijgende verhoudingen op politiek-sociaal-economisch gebied die hun
handelingen mede hebben bepaald, Levend en reëel is deze wijze van
geschiedschrijving.
Ook de compositie is heel prettig, doordat hij steeds een ander diplomatiek centrum
als uitgangspunt van beschouwingen neemt; achtereenvolgens zijn dat Rome,
Constantinopel, Berlijn, Wenen, Washington, Petrograd, Brest Litovsk, Parijs en
Londen. De wisselende kansen en weifelingen van de tegen elkaar strijdende
machten die deze jaren beheerst hebben, worden op grond van archiefgegevens
aan ons doorgegeven. De intricate verhoudingen van de verschillende
bondgenootschappen, waarbij de zwakkere partners (Oostenrijk t.o.v. Duitsland;
Italië en Rusland t.o.v. Engeland en Frankrijk) vaak de te voeren politiek bepalen
of minstens belasten, komen juist op dit niveau van diplomatieke geschiedenis goed
naar voren. Duidelijk wordt dat de overwinning van de Entente pas zeer laat zich
als een reële mogelijkheid begon af te tekenen.
Marcel Chappin

Donald W. Mack
Lenin
en de Russische revolutie
Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1971, 111 pp., ? 5,90.
Dit is een boekje over de Russische revolutie en de vestiging van de Sovjet Unie,
dat bestemt is voor leerlingen van hogere klassen mavo en om zo te schatten vier
klas havo en vwo. Maar ook anderen zullen het met veel genoegen lezen. Lenin
wordt feitelijk voorgesteld als een soort natuurkracht die op het juiste ogenblik kon
en ook moest ingrijpen, maar die toch zelf ook aan het noodlot van de revolutie was
onderworpen. Het boekje laat op bijna meesterlijke wijze zien dat toen Lenin bepaalde
dingen had doorgedreven, die doorgedreven moesten worden in het belang van het
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volk, het verdere verloop van de geschiedenis, inclusief de terreur, van beide kanten
onontkoombaar was. Een werkje dat aan te bevelen is voor iedereen die over de
Russische revolutie spreekt maar er nog nooit iets over gelezen heeft. Een heel
enkel foutje, b.v. voor de rang van vader Uljanov, ontsiert het geheel niet.
C.J. Boschheurne

Joel Hurstfield
Elizabeth I and the Unity of England
Penguin Books, Harmondsworth, 1971, 169 pp., 30 pp..
De reeds bestaande serie ‘Teach Yourself History’ wordt nu uitgegeven in de
Pelicanserie. Daarmee zal nog meer aan het doel beantwoord worden dat de
samenstellers zich gesteld hebben: de niet-vakman op de hoogte te brengen van
belangrijke perioden uit de geschiedenis. Dit deel van Hurstfield past volkomen in
de opzet: een belangrijke periode behandelen door er een gezicht aan te geven dat
te herkennen is, in dit geval dat van Koningin Elizabeth I. Door de problemen van
de tijd te laten zien als de problemen waarmee deze vrouw worstelde, zal iedere
lezer zich beter kunnen inleven in de periode. Vermeden worden de twee uitersten:
een loutere biografie die teveel gewicht zou geven aan dynastieke geschiedenis en
een louter politiek-economisch-sociale-geschiedenis die men alleen maar ter hand
zou nemen omwille van studieredenen. In een beknopte bibliografie wordt verwezen
naar verdere literatuur.
Marcel Chappin
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Literatuur
Gronon, Rose - Verzamelde novellen. - De Clauwaert, Leuven, 1971, 473 pp.,
BF. 295.
Henning, Hans - Goethe - Faust. Der Tragödie Erster Teil. - Rütten & Loening,
Berlin, 1969, 420 pp., M. 27,-.
Literatur der Arbeiterklasse. - Aufbau Verlag, Berlin / Weimar, 1971, 800 pp..

Frans Van Isacker
Binnen in de open ruimte
Orion, Brugge / Utrecht, 1971, 108 pp., BF. 80.
Een vorige roman van deze auteur, Posthume wandeling (zie Streven, 1970, p.
1094), werd door mij gekarakteriseerd als een voor-oefening van zijn eigen dood,
gemodelleerd naar de herinneringen aan het sterven van zijn vader. In zijn jongste
roman zet de auteur zijn exercitie voort. Binnen in de open ruimte is een evocatie
van de laatste levensdagen van zijn moeder en een sobere, pijnlijk nauwkeurige
beschrijving van haar doodsstrijd. Weliswaar klinken doorheen het stervensrelaas
als een telkens weerkerend refrein de nieuwsberichten over de Leuvense
studentenrevolte in 1967 en de aanval van de Vietcong op Saigon, waardoor het
particuliere sterfgeval in een ruimer geheel gesitueerd wordt, maar niettemin voelt
men zich al lezend gaandeweg ingelijfd in de clan van de Van Isackers. Marnix
Gijsen schrijft terecht dat, als men per se een adjectief wil toepassen op de auteur,
men hem bij voorkeur de meest ‘intimistische’ van onze Vlaamse schrijvers op dit
ogenblik kan noemen.
J. Gerits

Jef Geeraerts
Tien brieven rondom liefde en dood
Elsevier, Amsterdam / Brussel, 1971, 150 pp., BF. 135.
In deze brieven, geschreven tussen 1968 en eind 1970, trekt Geeraerts
verbindingsstreepjes tussen leven - vriendschap - kunst - liefde - dood in zijn
dagelijkse aanwezigheid: het ouder worden. In het tweede motto vooraan: ‘Weet,
dat de huizen makkelijk verstarren, als je ze leeg achterlaat’, wordt op een motief
gezinspeeld dat in verscheidene brieven opduikt: de huizen die Geeraerts in Kongo
en België bewoond heeft, de huizen en kamers van vrienden waar hij vaak vertoefd
heeft, worden met heimwee beschreven. Geeraerts blijkt ze te ervaren als kostbare
omhulsels van herinneringen, waarmee een ouder wordend mens noodzakelijk moet
leren leven.
Vele thema's uit zijn romans komen ook in deze brieven ter sprake: scherpe
uitvallen tegen de gevestigde machten en tegen de door de godsdienst - primitieve
of christelijke - veroorzaakte verslaving, fascinatie door wreedheid en geweld,
beleving van ‘de bevrijding van het schrijven in een roes, daarna de uitputting, zich
totaal leeg voelen, een beetje gelukkig zijn, dadelijk gevolgd door nieuwe angst en
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twijfels...’ (p. 69), erotiek, intens fysiek genieten van eten en drinken, paard rijden,
zwerven in de natuur.
In de vierde brief schrijft Geeraerts: ‘... dat de kostbaarste eigenschap van een
verhouding harmonie is, zich nooit ergeren aan elkaar, vreugde kunnen vinden in
de dingen van het dagelijks leven’ (p. 50), een verrassend citaat misschien van de
auteur van Gangreen, maar zo staat het er toch.
J. Gerits

Kees Simhoffer
De knijpkat
Manteau, Brussel, 1971, 148 pp., BF. 170.
Terwijl zijn vrouw in het ziekenhuis ligt te wachten op de geboorte van het derde
kind en de beide andere kinderen bij de schoonouders ondergebracht zijn, heeft S.
tijd zat om tijdens de eenzame avonden, met de jeneverfles binnen handbereik, zijn
herinneringen aan een ver oorlogsverleden te ordenen en zich verder ook vragen
te stellen over de zin van het verwekken van een kind in deze maatschappij. Alle
aspecten van de hedendaagse samenleving worden in de vraagstelling betrokken:
milieuverontreiniging, opvoeding, ontwikkelingshulp en overbevolking, bejaardenzorg,
vrijheidsbewegingen, pacemakers, woningnood...
De auteur hanteert hierbij de taal als een chirurg het lancet: gevoelens,
verhoudingen, waarden, opvattingen en zekerheden worden
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koel doorprikt en doorkerfd: het verleden is niet glorieus, de toekomst onzeker en
het heden wordt gekenmerkt door ‘angst voor het leven die groter is dan vrees voor
de dood’ (p. 66). De scepsis van de auteur gaat gepaard met een vlijmscherp
sarcasme, soms verzacht tot een meewarige ironie. Structureel bestaat de roman
eigenlijk uit een aantal losse novellen die als spots in een schouwburg vanuit
verschillende hoeken licht werpen enerzijds op het verleden van S. in de even
hoofdstukken, anderzijds op zijn gepieker en gedonderjaag over de huidige gang
van zaken in de maatschappij in de oneven hoofdstukken.
Angstdromen, lucide associaties (onder invloed van de alcohol), cynische
annotaties en surrealistische, gruwelijke toekomstvisioenen worden op een
meesterlijke manier tot een ongemeen boeiend beeld van deze tijd samengevoegd.
J. Gerits

Jost Hermand und Manfred Windfuhr, herausg.
Zur Literatur der Restaurationsepoche 1815-1848
Forschungsreferate und Aufsätze
1970, 599 pp., DM. 68,-.
Friedrich Sengle
Biedermeierzeit. Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration
und Revolution 1815-1848
Band 1. Allgemeine Voraussetzungen.
Richtungen. Darstellungsmittel
1971, 725 pp., DM. 64,-. Metzler, Stuttgart.
‘Restaurationsepoche’, een Festschrift voor F. Sengle, verenigt een aantal
synthese-opstellen, waarin ieder auteur de wetenschappelijke optiek van de grote
auteurs uit deze doorgaans wat wazig opgevatte periode samenbrengt en voorziet
van een eigen interpretatie: algemene periodeproblemen, N. Lenau, A. von Platen,
A. von Droste-Hülshoff, C.D. Grabbe, L. Tieck, J. Gotthelf, C. Sealsfield. Aparte
opstellen houden zich bezig met genreproblemen, het natuurbeeld als politieke
metafoor, H. Heine's moderniteit e.a.. Het geheel is een uitstekende inleiding op het
levenswerk van F. Sengle zelf, waarvan thans het eerste deel klaar is. Biedermeier,
lang een scheldwoord voor het mediocre oeuvre van een provinciaal
bourgeoisartiestendom, krijgt van Sengle een gefundeerde autonomie mee tussen
Aufklärung en burgerlijk realisme. S. verwaarloost niets, de koryfeeën niet en de
tamme dagproduktie niet, brengt literatuurgeschiedenis en literairkritische theorie
organisch samen, maakt geen onderscheid tussen grote ‘literatuur’ en
nutsschrijfkunst, kortom hij rehabiliteert een tijd en een stroming. Tegelijk wil hij
deze periode en deze stijl niet redden voor een modern literair gevoel, hij plaatst
alles kordaat in het eigen daterende perspectief en verwaarloost alle
literatuursociologische modeprikkels. Zo slaagt hij erin conservatief en progressief
onder één idioom te rangschikken, van de late romantische nabloei tot de
Junges-Deutschlandnieuwlichters; pas nu blijken buitenbeentjes als G. Büchner en
H. Heine in hun tijd thuis te horen. Systematisch werkt hij ideale grootheidstypen
uit en kijkt dan zorgvuldig na welke auteurs bij of naast deze typen horen. Na dit 1e
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deel (van de geplande 3) is het al geen risico meer dit werk tot een monument van
literaire geschiedschrijving uit te roepen.
C. Tindemans

Dr. G.J.M. Bartelink
Geschiedenis van de Klassieke Letterkunde
(Aula) Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 320 pp., ? 5,50, BF. 90.
Een verbeterde en herziene druk van het eerder als Compendium 8 verschenen
Geschiedenis van de klassieke letterkunde. Het biedt niet meer dan een beknopte
samenvatting van de klassieke literatuurgeschiedenis met zoveel realia als in kort
bestek mogelijk bleek. Daarnaast poogt de auteur kort en bondig de letterkundige
betekenis van de afzonderlijke personen zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Meer
uitvoerig behandeld werden de voornaamste schoolauteurs. Ook werd aandacht
besteed aan de vaak zo stiefmoederlijk behandelde christelijke schrijvers, zowel de
grieken als de latijnen. In het aanhangsel wordt gegeven een tabel van historische
en literaire gegevens, een verklarende woordenlijst, een vrij uitvoerige bibliografie,
een register van auteursnamen en een register van zaken. Een betrouwbaar boek.
L. Lorié
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Theater
Croussy, Guy - Beckett. - Hachette, Paris, 1971, 235 pp., FF. 22,-.
Grimm, Reinold, Hrsg. - Deutsche Dramentheorien. - Athenäum, Frankfurt
a/Main, 1971, 592 pp., DM. 28,-.
Hollis, James R. - Harold Pinter. - Southern Illinois University Press, Carbondale,
1971, 143 pp., $ 5,95.
Lioure, Michel - L'esthétique dramatique de Paul Claudel. - Colin, Paris, 1971,
674 pp..
Nestroy, Johann - Der Talisman. - (Komedia 17), De Gruyter, Berlin, 1971, 134
pp., DM. 12,80.
Swales, Martin - Arthur Schnitzler. - Oxford University Press, London, 1971,
289 pp., £ 4,50.

Dr. P.E.L. Verkuyl
Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur
Van Gorcum, Assen, 1971, 530 pp., ? 78,-.
S.'s proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste behandelt uitvoerig B. Guardini's
(1538-1612) pastorale tragikomedie Il Pastor Fido (1589): het genre, het karakter,
de geschiedenis, de inhoud, de onthaals- en werkingsgeschiedenis, de interpretatie
van de moraal (belangrijk als vertalingscriterium) en de
vertalings-bewerkingsgeschiedenis. Het tweede deel behandelt de lotgevallen van
deze tekst binnen de Nederlanden; er blijken 7 vertalingen en 3 bewerkingen te zijn
vervaardigd (tussen 1617 en 1735), naast lossere contacten (P.C. Hooft, Vondel,
A. Alewyn, C. Hoofman) en een virtuoze vertaling door C. Huygens (1625).
Methodisch voorbeeldig onderzoekt S. de waarde van de vertalingen resp.
bewerkingen en meermaals is zijn speurzin in staat onthullingen voor te leggen.
Voor de meer intrinsieke kennis van Hooft b.v. is zijn conclusie i.v.m. het
anti-pastorale (wellicht toch beter: het on-pastorale) karakter van Granida (1605) of
b.v. Vondels ombuiging van het pastorale in een bucolisch karakter (Leeuwendalers,
1647) niet zonder repercussies voor het interpretatiebeeld van deze auteurs. S.
komt tot de vaststelling dat Il Pastor Fido vóór 1650 werd onthaald als tragikomedie
en na 1650 als pastorale tekst. Nog belangrijker is de dwingende conclusie dat de
morele kern van dit drama (‘een pleidooi voor geestelijk indifferentisme’, als eindpunt
van een ontwikkeling dat dan tevens als voorloper van het maniërisme kan worden
gewaardeerd) niet werd begrepen in Nederland, en dat het nieuwe gehalte van de
tragikomische vormcode doorgaans niet gerespecteerd werd. Dat de vertaling van
D. De Potter (1650) de trouwste is geweest, is binnen het gestelde thema relevant;
uiteindelijk nochtans blijft het reliëf van deze studie cultuurhistorisch belangrijker
dan theater- of drama-historisch, ofschoon precies dit laatste toch in de titel wordt
gesuggereerd.
C. Tindemans

Otto F. Best
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Peter Weiss. Vont existentialistischen Drama zum marxistischen
Welttheater. Eine kritische Bilanz
Francke, Bern, 1971, 203 pp., SF. 18,50.
Ian Hilton
Peter Weiss. A Search for Affinities
Oswald Wolff, London, 1970, 126 pp., £ 1,15.
De ondertitel van Bests boek geeft ook de inhoud aan van Hiltons vlugge introductie.
Hiltons boekje wil bewust aanstippen en bekend maken, en slaagt er binnen dit
korte bestek nog in de hoofdlijnen uit te tekenen. Deze hoofdlijnen worden dan door
Best op bewonderenswaardige wijze uitgediept. Best gaat niet filologisch te werk,
spaart zoveel mogelijk de realia uit en concentreert zich op Weiss' intellectuele
problematiek: een mens te zijn in de wereld van vandaag. Hij ziet de biografische
elementen organisch aan het werk in de persoonlijke doctrine; zorgvuldig speurt hij
de langzame maar consequente evolutie na van een bewuste afzondering naar een
collectivistisch heilsperspectief, in een combinatie van roman- resp. dramatechnische
analyse, thematologische interpretatie en theatrale aandacht. De boeiende bladzijden
over de inhoudsevolutie van het Europese surrealisme, fundamenteel artistiek
voorbeeld van Weiss, als maatschappij-ideologische avantgarde, houden een
synthese in van de moderne kunstdoctrines. In deze context gaat Best ook na wat
het documentendrama precies te betekenen heeft en dat brengt hem tot een strenge
veroordeling van de artistieke waarde van Weiss' laatste revolutiestukken (Angola,
Vietnam) op basis van hun deficiënte infor-
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matieve waarheid, een altijd hachelijk standpunt dat S. omstandig verantwoordt.
C. Tindemans

Hans Daiber
Gerhart Hauptmann oder Der letzte Klassiker
Molden, Wien, 1971, 336 pp., DM. 26,-.
Toegegeven, dit boek verschijnt in een reeks die populariserend de grote Duitse
auteurs wil leren kennen. Dat wil dan voor S. zeggen dat je nagenoeg elk intiem
dagboekdetail moet vernemen, dat het historisch geroddel keurig fungeert als
materiaal van een biografie, dat de inderdaad zowel menselijk als mentaal niet
vlekkeloze Hauptmann in zijn ergerlijk snobisme en esthetisch dandyisme ongenadig
getekend wordt. Maar dit wil blijkbaar ook zeggen dat geen aandacht bestaat voor
het crisisfenomeen door deze auteur belichaamd, zijn bepaald niet van spanningen
vrije sleutelbestaan tussen zowel maatschappelijk-sociale wijzigingen als
metamorfoses van de literaire opvattingen. Enige diepere reflectie, zij ze
themathologisch, zij ze ideologisch, zij ze literairhistorisch, onderneemt S. niet. En
als het geen regelrechte haat of afkeer is die hem drijft, er wordt voldoende kwade
wil gedemonstreerd om deze auteur te disqualificeren voor zijn opdracht.
C. Tindemans

Jens Heilmeyer - Peo Fröhlich
Now. Theater der Erfahrung
Material zur neuen amerikanischen Theaterbewegung
319 pp., DM. 24,-.
Carlo Silvestro
The Living Book of the Living Theatre
DM. 24,-. Verlag M. DuMont-Schauberg, Köln, 1971.
Twee jonge Duitsers zijn op Off Off Broadway gaan rondneuzen en hebben getracht
deze grillige buurt in woord en beeld vast te leggen. De basis vormen reeksen
intervieuws, telkens aangevuld met extracten uit stukken of theoretische verklaringen.
Nagenoeg alle ons nu ook vertrouwde namen zijn vertegenwoordigd, zowel bij de
groepjes als bij de theatermakers en de auteurs, zowel van het blanke als van het
zwarte en het bruine theater. Het geestelijke klimaat van een beweging die voorlopig
meer tegen dan voor is, wordt omstandig uitgetekend en dan aan de lezer-kijker
overgelaten voor evaluatie. De vertalingen bereiken in de verste verte niet het
groezelige taal- en tekengebruik dat in de meeste stukken uitdagend aanwezig wil
zijn. En de ongenuanceerde partijdigheid van de samenstellers is ook al niet de
beste garantie voor een onvertroebelde objectiviteit.
C. Silvestro, zelf lid van The Living Theatre, heeft een prentenboek gemaakt,
minder over de theatrale betekenis van dit baanbrekende ensemble (tot na Paradise
Now, de Braziliaanse episode zit er dus nog niet in) dan over de saamhorigheid als
a way of life. De meeste prenten trachten het ongebonden en nonchalante
dagjesleven op te roepen en het geheel is duidelijk onder narcose vervaardigd: een
jarenlange trip. Anekdotiek van de moderne zelfkant.
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C. Tindemans

J.L. Styan
Chekhov in Performance.
A Commentary on the Major Plays
Cambridge U.P., 1971, 341 pp., £ 4,60.
Dit is een onuitstaanbaar-goed boek waarvan je je aan het eind toch afvraagt wat
de auteur ermee bedoeld kan hebben. Zijn opzet is een regel-per-regel,
woord-per-woord commentaar op de 4 grote Tsjechovstukken: De meeuw, Oom
Wanja, De drie zusters, De kersentuin. S. aanvaardt wel de veel-zinnigheid van
deze dramatische scenarii, maar dringt toch door naar het alluderend geheim en
de controversiële betekenis en houdt tenslotte een-zinnigheid over. Zijn lenige,
intelligente analyse speurt aan alle zijden en in alle historische details naar een
definitieve verantwoording van de grondtekst. Met zin voor slagwoorden (‘comedy
of anti-climax’) weet hij uit te maken dat Tsjechovs betekenis erin ligt dat hij niet
evenzovele crisissen gedramatiseerd heeft, maar het levenloze leven van alledag
dat daar tussenin ligt. Zo kan hij waarschuwen tegen het bestendige gevaar van
overtheatralisering bij de opvoering en zelfs de literaire tekorten (het slot van Oom
Wanja en van De drie zusters) weginterpreteren via theatraal raffinement. Of hij dé
essentie nu te pakken heeft, zal echter blijven afhangen van de regie-intentie; deze
nu verwaarloost S. tot en met en meteen maakt hij tenslotte zijn zo fijne boek wel
erg labiel.
C. Tindemans
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Film
Antonioni, Michelangelo - Blow-up. - (Modern film scripts) Lorrimer, London,
1971, 119 pp., £ 1,05.
Bazin, André - Jean Renoir. - Champ libre, Paris, 1971, 285 pp., FF. 27.
Bunuel, Luis - Belle de jour. - Lorrimer, London, 1971, 168 pp., geïll., £ 1,05.
Bunuel, Luis - Tristana. - Lorrimer, London, 1971, 144 pp., geïll., £ 1,05.
Carey, Gary - Cukor & Co. - Museum of modern art, New York, 1971, 166 pp.,
geïll., $ 2,95.
Carey, Gary - Lost films. - Museum of modern art, New York, 1970, 91 pp.,
geïll., $ 4,95.
Dickinson, Thorold - A discovery of cinema. - Oxford University Press, London,
1971, 164 pp., geïll., £ 1,50.
Dossiers du cinéma. Cinéastes 2. - Casterman, Tournai, 1971, 256 pp..
Everson, William K. - The films of Hal Roach. - Museum of modern art, New
York, 1971, 96 pp., geïll., $ 2,50.
Fellini - L'arc, Aix-en Provence, z.j., 88 pp., geïll., FF. 10,-.
Ford, John - Stagecoach. - Lorrimer, London, 1971, 144 pp., geïll., £ 1,05.
Fry, Nicholas - The trial. A film by Orson Welles. - (Modern film scripts), Lorrimer,
London, 1971, 176 pp., geïll., £ 1,05.
Gelmis, Joseph - The film director as superstar. - Secker and Warburg, London,
1971, 316 pp., geïll., £ 2,75.
Gili, Jean A., Ed. - Sydney Pollack. - Gili, Nice, 1971, 103 pp., FF. 12,-.
Glucksmann, André - Violence on the screen. - British film institute, London,
1971, 78 pp., £ 0,40.
Goldmann, Annie - Cinéma et société moderne. - Anthropos, Paris, 1971, 250
pp..
Kael, Pauline - Going steady. - Temple Smith, London, 1970, 304 pp., £ 2,40.
Lazarou, George A. - Max Steiner and film music. - Lazarou, Athene, 1971, 40
pp., $ 1,-.
Lelouch, Claude - A man and a woman. - Lorrimer, London, 1971, 116 pp.,
geïll., £ 1,50.
Martin Levin, Ed. - Hollywood and the great fan magazines. - Ian Allan, London,
1970, 224 pp., £ 2,70.
Macdonald, Dwight - On movies. - Prentice Hall, Hemel Hampstead, 1971, 492
pp., £ 5,-.
Menzel, Jiri and Bohumil Hrabal - Closely observed trains. - Lorrimer, London,
1971, 144 pp., geïll., £ 1,05.
Pabst, G.W. - Pandora's box. - Lorrimer, London, 1971, 136 pp., geïll., £1,05.
Pasolini, Pier Paolo - Oedipus Rex. - (Modern film scripts) Lorrimer, London,
1971, 150 pp., £ 1,05.
Richie, Donald - George Stevens. An american romantic. - Museum of modern
art, New York, 1971, 104 pp., geïll..
Richie, Donald - George Stevens, an american romantic. - Museum of modern
art, New York, 1970, 104 pp., geïll..
Richie, Donald - Seven Samurai. A film by Akira Kurosawa. - (Modern film
scripts), Lorrimer, London, 1971, 224 pp., geïll..
Roud, Richard - Jean-Marie Straub. - Secker and Warburg, London, 1972, 176
pp., geïll., £ 0,95.
Saris, Andrew, Ed. - Hollywood voices. - Secker and Warburg, London, 1972,
180 pp., geïll., £ 1,25.
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Sirk on Sirk. Interviews with Jon Halliday. - Secker and Warburg, London, 1972,
176 pp., geïll., £ 0,95.

Nicholas Meyer
The Love story story
Avon Books, New York, 1971
S. was ‘unit publicist’ van Howard Minsky's eerste filmproduktie Love Story. Hij had
als taak de public relations tussen de opname-ploeg en de buitenwereld te verzorgen.
In die functie kwam hij tegelijk veel en heel weinig aan de weet over het maken van
de film. Veel omdat hij alle opnamen bijwoonde, heel weinig omdat hij over vooren
na-produktie alleen maar uit tweede hand, uit herinneringen kon putten, en nauwelijks
bij het creatieve aspect van de film was betrokken. Zijn verslag van de opnamen
zelf van Love Story vormt grotendeels overbodige lectuur. Leerrijk is echter wel alles
wat zijn functie betreft: het opbouwen van een image voor een film. Leerrijk zijn ook
de notities over de carrières van de belangrijkste medewerkers: de acteurs, Hiller
(regie), Minsky en Evans aan de produktiekant, Segal en Lai respectievelijk voor
boek en muziek. Ook over de public-relation-managers van de acteurs staan er
lezenswaardige dingen in het boek. Het is jammer dat S. zichzelf zo nadrukkelijk
tussen de filmopnamen en de lezer schuift. Zijn boek is goeddeels een
self-advertisement geworden voor een niet eens bijzondere persoonlijkheid.
D. Lauwaert
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Kunst
Hommage à Giedion. Profile seiner Persönlichkeit. - Birkhäuser, Basel, 1971,
198 pp., geïll., SF. 24,50.
Kask, Tonis - Symmetrie und Regelmässigkeit. Französische Architektur im
Grand-Siècle. - Birkhäuser, Basel, 1971, 157 pp., geïll., SF. 19,50.
Koch, W. en G. Kotting - Termen en begrippen in de bouwkunst. - Kosmos,
Amsterdam / Antwerpen, 1971, 168 pp., f 14,50.
Lambert, Dr. Audrey - The Making of the Dutch Landscape. - Seminar Press,
London.

Johann Sebastian Bach
(Genie en Wereld) Heideland - Orbis, Hasselt, 1970, 301 pp., BF. 525.
Dit luxe album bevat 115 chronologisch gerangschikte illustraties met commentaar
en negen boeiende essays over leven en persoon, scheppingskracht en artistieke
invloed van J.S. Bach. De essays zijn van de hand van verschillende verdienstelijke
Bach-specialisten, o.m. G. von Dadelsen, die een studie publiceerde over de datering
van Bachs werken; de componist L.-A. Marcel onderzoekt Bachs invloed op de
latere componisten, de dirigent Hermann Scherchen schrijft over ‘Die Kunst der
Fuge’; in een fraai geschreven essay over ‘Bach, de scheppende musicus’, wijdt
Antoine Goléa, o.m. aandacht aan de partita's voor viool- en cello-solo; de religieuze
composities zoals de Cantates en Passionen komen aan de beurt in een hoofdstuk
van Carl de Nys, waarin het religieuze aanvoelen van de cantor van Leipzich wordt
belicht. Tenslotte een overzicht van de belangrijkste werken en een kritische keuze
uit de bestaande grammofoonplaten, samengesteld door Carl de Nys.
P. Van Looy

P.F. Althaus en A. Henggeler
Denkmodell Stadtraum
Verlag A. Niggli, Teufen, 1969, 87 pp..
Een architect en een kunstcriticus, een embryonair team, geven samen hun visie
op het denkmodel stadsruimte, een denkmodel van het actuele menselijke leefmilieu
dat een noodzakelijk referentiekader levert voor elke planning. Het model vervult
de rol van hypothese in het positief-wetenschappelijke denken. Wat uit deze notities
in de eerste plaats blijkt, is de behoefte van de ‘planoloog’ aan een ‘philosophische
Grundhaltung’ van waaruit hij niet alleen zijn werken maar ook zijn bestaan kan
verantwoorden. Op de beschrijving van deze ‘Grundhaltung’ valt wel wat aan te
merken, maar het meest paradoxale hier is, zoals in vele soortgelijke geschriften,
dat de auteurs wel pleiten voor een wetenschappelijke en dus universele opbouw
van een model, maar zichzelf tevreden stellen met eigen, niet-verantwoorde
interpretaties van bepaalde gegevens.
G. Bekaert
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Mhàly Kubinsky
Adolf Loos
76 pp., 39 pl..
Màté Major
Pier Luigi Nervi
72 pp., 48 pl..
Henschelverlag, Berlin, 1970, per deel DM. 12,50.
Oorspronkelijk uitgegeven door de Hongaarse Academie van Wetenschappen wil
de serie ‘populaire’ publikaties brengen over de grote architecten van de twintigste
eeuw. De eerste twee delen behandelen Loos en Nervi. Ze zijn volgens eenzelfde
schema opgebouwd: na een korte informatieve inleiding over opvattingen en werk
van de architect volgt het illustratiegedeelte. Nieuwe gegevens of opnamen mag
men van soortgelijke serie niet verwachten, wel een verantwoorde eerste
kennismaking.
G. Bekaert

George Melly
Revolt into Style
The Pop Arts in Britain
Allen Lane The Penguin Press, London, 1970, 245 pp., £ 2,50.
Voor het grootste deel bestaat deze inleiding tot de Britse pop-culture uit portretten
en schetsen, pogingen tot situering, die S. tijdens de jaren zestig heeft geschreven
voor verscheidene Engelse publikaties (vnl. The Observer). De basishoofdstukken,
gewijd aan resp. de Britse pop-music, de ‘visual op’, film, radio, tv en theater, en de
popliteratuur, werden met meer afstand geschreven. Analyse en kritiek, esthetische
beschouwingen en sociologische situeringen, persoonlijke ervaringen en bedenkingen
worden op een prettige, genuanceerde en ‘elegante’ wijze door elkaar gemengd.
Deze kroniek is onafgewerkt, wat niet betekent dat S. zich niet engageert: hij acht
de betekenis van de pop van sociale aard (de ‘revolt’ uit de titel) en vindt dat deze
betekenis met de jaren verwaterde tot een ‘style’.
Eric D Kuyper
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Miscellanea
Bomans, Godfried - Een Hollander ontdekt Vlaanderen. - Elsevier, Brussel,
1971, 279 pp., BF. 195.
Brunner, John - Weg met de wereld. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971,
171 pp., ? 3,-, BF. 49.
Calne, Roy - Nieuw leven door transplantatie. - Lemniscaat, Rotterdam, 1971,
127 pp., BF. 185.
Cultureel Jaarboek van de provincie Antwerpen 1970. - Provinciale
Cultuurdienst, Antwerpen, 1971, 632 pp., BF. 235.
Dalle, Felix - Japan diagonaal. - Orion, Brugge, 1971, 220 pp..
Dick, Philip K. - Vlucht in visioenen. - (Prisma) Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1972, 175 pp., ? 3,-, BF. 49.
Florquin, Jos - Ten huize van... 2. - Orion, Brugge, 1971, 346 pp..
Geertman, Prof. Dr. J.A. - Management in de detailhandel. - Agon Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1971, 222 pp..
Gijsen, Marnix - Een stad van heren. - Manteau, Brussel, 1971, 88 pp., geïll..
Lindeijer, Mr. A.G.F. - Prisma Belastinggids 1972. - (Prisma) Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1972, 190 pp., ? 3,-, BF. 49.
May, Ferdinand - Fanal Paris. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1971, 453 pp., M.
8,20.
Menges, Dr. L.J. - Uitzicht op morgen. - Callenbach, Nijkerk, 1971, 128 pp.,
BF. 205.
Middelkoop, Drs. A.J. - Nederlands - Esperanto - Nederlands. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1971, 481 pp., ? 5,50, BF. 90.
Shuchovizki, Leonid - Rittlings auf einem Delphin. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1971, 300 pp., M. 6,60.
Sportcahier. Kerk en sport. - Sporta, Berchem, 1971, 52 pp..
Woordenboek der Oudheid. Afl. 6. - Romen & Zn., Roermond, 1971, kol.
1345-1544, ? 17,-.

E.F. Leonard
Het koninkrijk der kikkeren is nabij
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1971, 191 pp., ? 2,95.
Bijna gelijktijdig met het uitkomen van zijn eerste verhalenbundel in de afdeling
science-fiction en psycho-horror, werd bekend dat de auteur E.F. Leonard de eerste
prijs gewonnen had in de door de NOS en BRT uitgeschreven prijsvraag voor het
beste science-fictionverhaal.
Een reden om deze bundel eens nader te bekijken.
De veertien helder gestructureerde verhalen, veelal met een erotisch trekje (echter
toch geen erotiek om de erotiek) hebben in het algemeen tot thema de verhouding
manvrouw, met de man meestal als underdog. Zijn verhalen zijn doorspekt met
bijbelmotieven. Zie o.a. de titel en het kostelijke verhaal: ‘Heel goed, zei Jahwe’.
Wat opvalt is het alledaagse, maar zeer suggestieve taalgebruik van Sch.,
waardoor hij een aparte, goed bij dit genre passende sfeer weet op te roepen.

Streven. Jaargang 25

Zoals praktisch iedere bundel bevat ook dit boek naast een aantal goede verhalen,
een paar zwakkere. Jammer is b.v. dat men van sommige verhalen het slot heel
gauw kan voorspellen, wat aan een op zich niet onaardig verhaal toch afbreuk doet.
Al met al, een voor de kenners wellicht plezierige afwisseling van de vele
buitenlandse vertalingen en voor de leken een prettige manier om eens met dit
genre kennis te maken.
C. Free

Melina Mercouri
Ik ben geboren Griekse
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1971, 236 pp., geïll., BF. 220.
Het autobiografisch verhaal van de bekende Griekse actrice, zangeres en filmster,
die met deze publikatie op haar manier wil afrekenen met het bewind van de kolonels.
Haar notities heeft zij eerst in het Grieks op honderden witte steekkaartjes
aangebracht, daarna aan de bandrecorder doorgepraat, in het Engels en het Frans.
Alert beschrijft zij haar grootvader, die gedurende jaren burgemeester van Athene
was, en haar vader, die als parlementslid van de links opgestelde middengroep te
Londen verbleef, toen het nieuwe bewind aan de macht kwam. Meedogenloos tekent
zij haar eigen jeugd en carrière, verliefdheden en huwelijken inkluis, die haar vanuit
Genève, Lausanne, Parijs, Cannes of Corsica of waar ter wereld ook, telkens weer
naar de Griekse eilanden terugbrachten. Bij alle gepassioneerdheid blijkt zij van
een opvallende authenticiteit te zijn, voor alles gehecht aan haar land en volk, eerlijk
en op menige bladzijde vrouwelijk ontwapenend zowel tegenover de orthodoxie,
als tegenover de junta, het theater en de massamedia.
S. De Smet
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Personalia
Henry M.H. 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.
Pierre Antoine S.J. Professor aan het Philosophicum van de Franse jezuïeten te
Chantilly. In ‘Etudes’, ‘Projet’ en andere tijdschriften publiceerde hij regelmatig
bijdragen over de actuele evolutie van de mens, zijn milieu, zijn techniek en ethiek.
Adres: Maison St. Louis, Les Fontaines, 60-Chantilly (France).
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), ‘Het leedwezen’ (1971). Adres:
Faas 5, Den Dungen.
Paul Claes, geboren 1943. Drs. in de klassieke filologie, gediplomeerde in de
audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde in vaktijdschriften over teksttheorie
en gedichten van Meleagros van Gadara en Hugo Claus. Adres: Justus Lipsiusstraat
59A, 3000-Leuven.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie te Amsterdam. Literair
medewerker van ‘De Volkskrant’. Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde enkele
boeken met opstellen en kritieken Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Alfons Marcoen, geboren 1939. Licentiaat psychologie. Na twee jaar praktijk in een
P.M.S.- centrum, assistent bij de Dienst Genetische Psychologie (o.l.v. Prof. Dr. A.
Kriekemans) van de Universiteit te Leuven. Publiceerde o.m. over C.G. Jung en de
analytische psychologie en over problemen en onderzoek in verband met de
psychologie van de ouderdom. Adres: Escoriallaan 19. 3040-Korbeek-Lo.
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.
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. Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’.
Adres: Van Putlei 13, 2000 - Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540 - Hove.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan
de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Thans verbonden aan het R.K. Centraal Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 7]
[Inhoud]
Unctad III, 643
Wanneer men de ontwikkeling van de verhoudingen beschouwt vanaf Unctad I, dan
begint Unctad III niet onder gunstige omstandigheden. De belangen van de
ontwikkelingslanden lopen erg uiteen en tengevolge daarvan zal er gemakkelijk
onderlinge verdeeldheid optreden. Hetgeen het voor de rijke landen gemakkelijker
maakt om aan hun eigen voorwaarden vast te houden. Als men echter gelooft, dat
de oplossing moet komen van redelijkheid en overleg, zal Santiago bij kunnen
dragen tot het noodzakelijke bewustwordingsproces.

Het industriële beleid in China, p. 651
Welke weerslag heeft de Culturele Revolutie in China gehad op het industriële
beleid? Met de officiële communiqué's zou men zo iets als ‘Het Rode Boekje van
de Industriële Ontwikkeling’ kunnen samenstellen. Maar wat schuilt er in werkelijkheid
achter deze zogenaamd primitieve beginselen? Vormen zij een nieuw model van
industrialisering? Vragen als deze worden hier kritisch onder de loep genomen.

Frankrijk en de supermogendheden, p. 663
In de contacten met Rusland heeft Pompidou duidelijk getoond dat hij aan de kant
van de Westelijke alliantie staat, al heeft de Franse president zijn antiblokpolitiek
consequent gemanifesteerd. Dit blijkt ook in zijn besprekingen met de Verenigde
Staten, waar hij voor Europa een belangrijk succes heeft helpen bereiken in de
monetaire crisis.

De krankzinnige aap, p. 677
De ‘homo sapiens’ is ook een ‘krankzinnige aap’. De manier waarop de mens omgaat
met zijn natuurlijk milieu, de biologische basis van zijn leven, is gewoon krankzinnig.
Allerwegen rijst protest tegen de ontaarding van het leefmilieu. In twee artikelen
(het tweede de volgende maand) treedt de auteur in discussie met
wetenschapsmensen die dat protest als een louter emotionele kreet van de hand
willen wijzen.
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De mens in de toekomst, p. 687
Een uitdrukking als ‘de mens in de toekomst’ roept 't denkbeeld op, dat de mens
binnenstapt in een ruimte die er is of die door anderen ontworpen wordt; ze gaat
voorbij aan het feit dat de mens zijn toekomst ís. Daarvan uitgaande, laat de auteur
zien dat er twee soorten van futurologie zijn: een overlevingsfuturologie en een
futurologie van leven en sterven. De twee sluiten elkaar niet uit: de eerste is de
noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor de tweede.

Sociaal beleid op langere termijn, p. 695
In het sociale beleid dienen zich vandaag en voor de toekomst andere opgaven en
doelstellingen aan dan die welke traditioneel tot dit gebied worden gerekend. Hoe
komen wij erachter, welke die alternatieve doelstellingen zijn en wat is er, zowel in
de sociale wetenschap als in het praktische beleid, nodig om ze te realiseren?

Varia Americana, p. 705
Wil men Amerika, een werelddeel op zichzelf, werkelijk leren kennen, dan moet
men af en toe eens wat snippers uit het leven daar bijeengaren. De auteur richt een
paar spotlights op details die, hoe ogenschijnlijk onbelangrijk ook, toch meer begrip
kunnen wekken voor wat daarginder allemaal gebeurt.
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Unctad III
L. Janssen S.J.
In tegenstelling tot 1968, toen de verwachtingen voor de tweede Unctad (United
Nations Conference on Trade and Development) hoog gespannen waren, wordt de
derde Wereldhandelsconferentie, die in april en mei in Santiago de Chile plaatsvindt,
zonder al teveel illusies tegemoet gezien. Als deze stemming leidt tot groter realisme
en niet in defaitisme ontaardt, zou dit het slagen van de Conferentie wel eens ten
goede kunnen komen. Dit lijkt op een tautologie, want een conferentie mag geslaagd
genoemd worden, als ze aan de verwachtingen voldoet. Maar terwijl de vorige
conferenties geen optimaal resultaat behaalden door overdreven verwachtingen,
bestaat er nu het gevaar, dat defaitisme, als een ‘self-fulfilling prophecy’, tot nieuwe
teleurstelling zal leiden.
Wat is eigenlijk de Unctad? Op de naam afgaande is het een conferentie, een
vergadering. Dat is het ook, een vergadering van zo'n 120 landen en zo'n
twee-duizend mensen, die vanaf 1964 om de vier jaar gehouden wordt, de eerste
1
in Genève en de tweede in New-Delhi . Maar de Unctad is ook een permanent
orgaan van de V.N., een instituut waar meer dan 300 mensen werken, die
voortdurend bezig zijn met problemen vooral van internationale handel met de
ontwikkelingslanden. Men zou de Unctad dan ook kunnen vergelijken met de FAO
en andere instellingen van de ‘V.N.-familie’, zij het dat de Unctad veel directer
afhankelijk is van de Economisch-Sociale Raad van de V.N., de Ecosoc.
Officieel was de Unctad ‘bijeen geroepen om door Internationale samenwerking
geschikte oplossingen te vinden voor de problemen van de wereldhandel in het
belang van alle volken en in het bijzonder voor de dringende handels- en
ontwikkelingsproblemen van de ontwikkelingslanden’. Hoewel dus het
‘harmonie-model’ voorop gesteld werd, ontwikkelde zich vanaf het begin ook een
‘conflict-model’. Dit had zijn voorgeschiedenis. In 1955 op de conferentie van
Bandoeng had een aantal Afro-Aziatische landen elkaar voor het eerst gevonden.
Het streven naar solidariteit en blokvorming van

1

Cfr. J. Vingerhoets, Wereldhandelsconferentie Genève, Algiers, New Delhi, in Streven, februari,
1968, pp. 427-435.
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de ontwikkelingslanden groeide snel. Waren er in Bandoeng afgevaardigden van
29 staten, op de solidariteitsconferentie van Cairo in 1958 waren al 43 landen
vertegenwoordigd en op de conferentie van Moshi (Tanganyika) in 1963 was dit
aantal gegroeid tot 63.
In 1961 werd in de Algemene Vergadering van de V.N. het idee van een grote
V.N.-conferentie over handel en ontwikkeling gelanceerd. Dit idee werd op de
Conferentie van niet-gebonden landen in Cairo 1962 door de ontwikkelingslanden
enthousiast overgenomen. Ook de Russen en de Comecon (de Oost-Europese
E.E.G.) drongen sterk aan op het houden van de conferentie. De westerse landen
reageerden zeer lauw.
Hoewel de motieven van de Russen en de ontwikkelingslanden nogal verschilden,
hadden ze toch een punt gemeen: de afkeer voor instituten als het G.A.T.T., het
Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. De internationale handel werd
geregeld door het General Agreement on Tariffs and Trade. In dit instituut, zoals
ook in IMF en Wereldbank, deelden de rijke landen de lakens uit, omdat de
stemprocedure gebaseerd was op de contributie van de leden. De Russen waren
geen lid. Het streven om het centrum van de macht op handelsgebied te verplaatsen
van het G.A.T.T. naar de Unctad, waar het principe ‘one country, one vote’ geldt,
heeft voortdurend gespeeld. Hoewel men ervan afgezien heeft om het G.A.T.T.
rechtstreeks aan te vallen, zullen er toch in Santiago weer pogingen ondernomen
worden om de Unctad meer bevoegdheden te geven.
In Genève vonden de ontwikkelingslanden elkaar en vormden ‘de groep van 77’,
een naam die gehandhaafd wordt, hoewel het aantal aangesloten landen onderwijl
veel groter is. De ontwikkelingslanden zelf waren blij verrast en beschouwden die
aaneensluiting als ‘the outstanding feature of the entire conference and an event of
historic significance’. Veel haalde het niet uit in termen van direct succes. De
westerse landen waren bijzonder slecht voorbereid op de conferentie gekomen en
eigenlijk in een houding van afweer. De Nederlandse delegatie stond onder leiding
van het Ministerie van Economische Zaken: het was toch een handelsconierentie,
zo zei men. Maar de mensen van Economische Zaken muntten niet uit door begrip
voor de ontwikkelingslanden, omdat dit Ministerie door opdracht en traditie gericht
was op het bevorderen van de Nederlandse handelsbelangen. Tussen haakjes: de
strijd tussen de Ministeries van Economische Zaken en van
Ontwikkelingssamenwerking duurt nog steeds voort en is dit jaar opnieuw in het
voordeel van Economische Zaken uitgevallen.
De resultaten van de Conferentie werden neergelegd in 57 resoluties, waarvan
er 38 betrekking hadden op algemene principes aangaande de internationale handel.
Een van de voornaamste was wel het principe van de niet-wederkerigheid: de rijke
landen zouden aan de ontwikkelingslanden con-
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cessies verlenen (bijv. op het terrein van de invoerrechten), zonder wederkerigheid
te eisen. Interessant en veelbetekenend voor de sfeer op de conferentie was de
gang van zaken aangaande de preferentiële behandeling van de industriële
produkten van de ontwikkelingslanden op de markten van de ontwikkelde landen.
Dit heeft betrekking op het afschaffen van invoerrechten voor industriële produkten
uit ontwikkelingslanden met handhaving van die tarieven voor invoer uit ontwikkelde
landen. Hiertegen kwamen sommige industriële landen hevig in verzet. Natuurlijk
zou de resolutie met meerderheid van stemmen aangenomen kunnen worden, ook
al stemden alle rijke landen tegen. Maar een aantal ontwikkelde landen reageerde
zo fel, dat zij dreigden het eindrapport niet te ondertekenen als deze resolutie werd
aangenomen. Toen kwam de Secretaris-Generaal Raùl Prebisch in het geweer. Hij
vond een formule waarin stond dat de ontwikkelingslanden en de meerderheid van
de ontwikkelde landen voorstanders waren van de preferentie-clausule. Verder zou
de Secretaris-Generaal een commissie instellen om de zaak te bestuderen. Het
constateren van dit feit kan vrijblijvend door de tegenstanders onderschreven worden.
Ten aanzien van de hulpverlening kwam men veel gemakkelijker tot (overigens
vrijblijvende) overeenstemming. Zo werd er een voorkeur uitgesproken voor
multilaterale boven bilaterale hulp, afkeuring van gebonden hulp en de wenselijkheid
van het opvoeren van de ontwikkelingshulp tot één procent van het nationaal inkomen
van de rijke landen, zonder dat er overigens een datum werd genoemd, waardoor
de rijke landen gebonden zouden worden. In dit opzicht is het interessant te
vermelden, dat de Russen tegenstemden, onder het voorwendsel dat
ontwikkelingshulp restitutie is voor uitbuiting in het verleden door de kapitalistische
landen. Overigens: Rusland werd door de ontwikkelingslanden beschouwd als
behorend tot de rijke landen. Daarom spreekt men sinds Genève ook over de
tegenstelling Noord - Zuid.
Tenslotte waren er de resoluties over de ‘continuing machinery’, de organisatie
van de Unctad als een permanent orgaan van de V.N.. Belangrijk is hierbij vooral
de Trade and Development Board, bestaande uit 55 leden, 22 van de Afro-Aziatische
groep, 18 van Westerse industrie-landen, 9 uit Latijns-Amerika en 6 van het Oostblok.
De Raad, die tweemaal per jaar vergadert, heeft secties voor grondstoffen,
industrieprodukten, ‘invisible trade’ (bijv. scheepvaart, verkeer) en financiële
problemen. In de Board kwam het hete hangijzer van de stemmingsprocedure weer
naar voren: volgens de rijke landen zouden de gewichtige beslissingen alleen
aangenomen kunnen worden met een meerderheid van de voornaamste
handeldrijvende landen, terwijl de ontwikkelingslanden vasthielden aan dat ‘one
country, one vote’-principe. Dit leidt voortdurend tot compromissen in de vorm
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van ontsnappingsclausules om de weerstand van de rijke landen tegemoet te komen.
Kijkt men naar de materiële resultaten van deze conferentie, dan was de oogst
erg mager. De resoluties, voorzover ze al concrete inhoud hadden, waren niet meer
dan aanbevelingen, die eerst nog in de Algemene Vergadering van de V.N. moesten
worden goedgekeurd, waarna de lidstaten konden beslissen of ze deze
aanbevelingen willen aanvaarden en ze om willen zetten in internationale verdragen.
Toch waren de ontwikkelingslanden niet helemaal ontevreden: ze waren vooral blij,
dat ze nu in de permanente Unctad een apparaat hadden om systematisch en
voortdurend alle problemen van handel en ontwikkeling bij te houden en naar
oplossingen te zoeken. Dat vonden zij terecht al een grote winst vergeleken bij de
vroegere situatie. Toch had de met zoveel vreugde begroete blokvorming van de
ontwikkelingslanden niet tot grote resultaten geleid, omdat deze nieuwe macht de
veel grotere macht van de ontwikkelde landen tegenover zich vond. Hun macht was
eigenlijk alleen maar een ‘voting power’, die in een machteloos orgaan niet veel
voorstelde. Vandaar dan ook dat het streven van de ontwikkelingslanden er
voortdurend op gericht blijft om aan de Unctad en zijn organen grotere
beslissingsbevoegdheid toe te kennen.
Ter voorbereiding van de Conferentie in New-Delhi werd in oktober 1967 door de
Groep van 77 (inmiddels aangegroeid tot 89) de Conferentie van Algiers gehouden.
Hier werd het ‘Handvest van Algiers’ opgesteld, een lijst van doelstellingen, eisen
of verlangens, waarover de ontwikkelingslanden tot overeenstemming gekomen
waren. De naam ‘Handvest’ riep duidelijk associaties op met het Atlantisch Handvest,
dat de basis vormde voor de westelijke samenwerking. De overeenstemming tussen
de ontwikkelingslanden was zwaar bevochten, zij werd al in New-Delhi op de proef
gesteld en zij maakt nu, bij de voorbereiding van Santiago een nieuwe crisis door.
Ik kom daar nog op terug.
Ook de westelijke landen hadden zich goed voorbereid op de conferentie van
New-Delhi. Vooral in het kader van de OESO was er overleg gepleegd en waren er
afspraken gemaakt, die ook van de westelijke landen veel meer een blok maakten
dan in Genève het geval was geweest, al bleven er vele punten van meningsverschil
bestaan.
Het optimisme dat na Algiers bij de ontwikkelingslanden ontstaan was, werd in
Delhi zwaar op de proef gesteld. De onderhandelingen sleepten zich moeizaam
voort in vruchteloze en dikwijls futiele debatten. Men ontkomt niet aan de indruk dat
de westerse landen met opzet het been stijfhielden, om tegen het einde van de
conferentie een aantal concessies te doen, waardoor de conferentie niet helemaal
zou mislukken. De ontwikkelingslanden waren diep teleurgesteld, omdat er van het
Handvest van Algiers zo weinig
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terecht was gekomen. Men sprak van een conferentie van frustratie en teleurstelling.
Van de resultaten die bereikt werden, zijn er twee als principe-uitspraken van
belang, al moet opgemerkt worden dat ze nu, na vier jaar, in de praktijk nog niet
veel betekenen. Er werd overeenstemming bereikt over algemene, niet wederkerige
preferentiële invoerrechten voor ontwikkelingslanden. Zoals al eerder gezegd werd,
bestaat het preferentiële karakter hierin dat de invoerrechten voor produkten uit
ontwikkelingslanden worden afgeschaft of verlaagd, terwijl ze gehandhaafd blijven
voor de produkten uit ontwikkelde landen. Er wordt dus gediscrimineerd ten gunste
van de ontwikkelingslanden tegen de concurrerende ontwikkelde landen. Hiermee
werd inbreuk gemaakt op de lang als onaantastbaar beschouwde
meestbegunstigingsclausule van het G.A.T.T., die voorschrijft dat gunsten verleend
aan één land ook aan alle andere landen gegeven moeten worden. Alleen in het
kader van gemeenschappelijke markt of vrijhandelszone werd deze clausule niet
van toepassing geacht.
Hierop slaat het woord ‘algemeen’. In het kader van de associatie met de E.E.G.
van Afrikaanse landen en in het kader van de Commonwealth waren er al eerder
preferenties gegeven aan bepaalde ontwikkelingslanden. Nu werd in principe gesteld
dat deze preferenties algemeen moesten zijn. Een begin van toepassing van dit
principe werd vorig jaar door de E.E.G. Gemaakt: voor een beperkt aantal produkten
werden beperkte preferenties verleend aan alle ontwikkelingslanden.
Het tweede resultaat had betrekking op de omvang der ontwikkelingshulp. Terwijl
in Genève gesproken was over 1% van het Nationaal Inkomen, werd de gewenste
omvang van de hulp nu gesteld op 1% van het Bruto Nationaal Produkt. In termen
van nationale boekhouding betekent dit, dat bij BNP de afschrijvingen van bedrijven
en de indirecte belastingen zijn ingesloten en bij N.I. niet. Gewoonlijk is BNP 20 à
25% hoger dan N.I.. Afgezien van de landen die deze doelstelling al bereikt hadden
(o.a. Nederland), weigerden de rijke landen opnieuw een datum van invoering te
noemen.
Naast deze twee resultaten werd op vele punten een begin van overeenstemming
bereikt. Deze punten werden doorgespeeld naar de ‘continuing machinery’, met
name naar de Trade and Development Board. De meeste van deze problemen zijn
echter nog niet opgelost en verschijnen weer opnieuw op de agenda van Unctad
III.
In november 1971 werd in Lima in navolging van ‘Algiers’ opnieuw een conferentie
van de ‘groep van 77’ gehouden. Er kwam een document van honderd bladzijden
uit de bus, waarin opnieuw alle collectieve en individuele verlangens van alle
ontwikkelingslanden werden opgesomd, zonder
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prioriteiten en dikwijls aan elkaar tegengesteld. Ik vind dit begrijpelijk, maar tragisch.
Begrijpelijk, omdat de ontwikkelingslanden haast hebben en omdat het gaat om
heel dringende verlangens. Tragisch, omdat hierdoor de kans op succes verkleind
wordt en omdat het een teken is van de verdeeldheid van de ontwikkelingslanden.
Men kan niet tot eenheid over de prioriteiten komen, omdat de belangen onderling
tegenstrijdig zijn.
De ontwikkelingslanden zijn er in Genève en New-Delhi in geslaagd naar buiten
de eenheid te bewaren. Dit is een grote prestatie. Voor hen is het veel moeilijker
om samen te werken dan voor de ontwikkelde landen. De verschillen tussen de rijke
landen zijn veel kleiner en hun belangen zijn meer complementair dan concurrerend,
vandaar dat blokvorming in de EEG, ook in zijn uitgebreide vorm, mogelijk en voor
allen wenselijk is. Daarentegen is blokvorming in de ontwikkelingslanden, zoals de
ervaring uitwijst, uiterst moeilijk, omdat hun mogelijkheden beperkt en met elkaar
concurrerend zijn.
Naast deze algemene tegenstelling van belangen zijn er twee specifieke terreinen
van conflict, die beide weinig tot uiting komen in het probleem van de algemene
preferenties. Het eerste probleem schuilt in de tegenstelling tussen de armsten en
de meer gevorderde ontwikkelingslanden. Het verschil tussen de rijke,
geïndustrialiseerde landen en de nog niet geïndustrialiseerde landen maakt
discriminatie ten gunste van de ontwikkelingslanden noodzakelijk en aanvaardbaar.
Maar het verlenen van die preferenties komt vooral ten goede aan de meer
ontwikkelde, al gedeeltelijk geïndustrialiseerde ontwikkelingslanden. De armste,
nog niet geïndustrialiseerde landen, vrezen niet ten onrechte, dat hierdoor hun
achterstand nog vergroot zal worden.
Het tweede probleem ligt in de tegenstelling tussen de landen die al profiteren
van een voorkeurbehandeling en de overige. Het algemeen maken van de
preferenties betekent een voordeel voor de anderen, maar een nadeel voor de nu
geassocieerde landen. Voor beide problemen zoekt men een oplossing in het
verlenen van compensatie aan de benadeelde landen in de vorm van extra
kapitaalhulp en technische bijstand door de rijke landen. Zolang het echter niet
duidelijk is, dat de rijke landen daartoe bereid zijn, is het moeilijk voor de benadeelde
landen, met de voorgestelde politiek vrede te nemen.
Nu staan we aan het begin van de derde Unctad-conferentie. Delhi vond plaats
toen de wereld de conjuncturele inzinking van 1967 nog niet te boven was en voor
Santiago moet dat dieptepunt van de conjunctuur nog komen. Bovendien hebben
we de naweeën van de monetaire crisis nog lang niet achter de rug. Over die
monetaire crisis zal overigens wel een hartig woordje gesproken worden. De
ontwikkelingslanden hebben er zeer terecht be-
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zwaar tegen, dat op monetair gebied over hen, maar zonder hen beslist wordt. Zij
zullen erop aandringen om in het overleg dat nu door de club van tien rijke landen
gevoerd wordt, betrokken te worden.
Overigens kan de oplossing die men voor de monetaire crisis gevonden heeft,
een voordeel voor de ontwikkelingslanden opleveren. Het gaat hier om de ‘link’. Ik
zal proberen zonder veel jargon hier iets over te zeggen. Iedere zaak, zowel Philips
als het winkeltje op de hoek, moet een kasvoorraad (liquiditeiten) hebben, die
aangepast is aan de omzet. Dit geldt ook voor de internationale handel. Vroeger
paste men bij groeiende handel de geldvoorraad aan door de goudproduktie op te
voeren. Maar het goud kan het allang niet meer bijhouden. Men ontdekte (of men
meende), dat de Amerikaanse dollar even goed was als goud en de dollar kreeg
de functie van internationaal betaalmiddel. Nu kan men dollars krijgen door naar
Amerika te exporteren, maar als men dan weer evenveel uit Amerika importeert,
zijn de dollars weer weg. Dollars als betaalmiddel voor de internationale handel
kunnen dus alleen verkregen worden als Amerika meer importeert dan exporteert;
m.a.w. een tekort op zijn betalingsbalans heeft. Maar het tekort op de betalingsbalans
van Amerika werd te groot, dus devalueerde het, waardoor zijn invoer duurder en
zijn uitvoer goedkoper werd. Er werd een andere oplossing gezocht. Het
Internationale Monetaire Fonds trad op als Centrale Bank voor de hele wereld en
ging geld scheppen, niet in de vorm van bankbiljetten, maar van krediet. Men noemde
dat ‘speciale trekkingsrechten’. Het is een bijzonder soort krediet, dat eigenlijk nooit
terugbetaald hoeft te worden. Dit krediet werd verleend aan de ledenlanden
overeenkomstig hun oorspronkelijke inleg in het I.M.F.. Het spreekt vanzelf dat
daarmee het leeuwedeel naar de rijke landen ging. Het voorstel is nu om een ‘link’
(band) te leggen tussen de geldschepping en de behoefte aan krediet van de
ontwikkelingslanden. In concreto stelt men voor om de speciale trekkingsrechten
via een internationale organisatie aan de ontwikkelingslanden ten goede te doen
komen. Het lijkt een zeer redelijk voorstel, maar de hoge ingewijden in de geheimen
van het geldstelsel hebben vele bezwaren van theoretische en monetair-technische
aard en ik vrees dat zij het uiteindelijk voor het zeggen hebben.
Zoals gezegd, komen de meeste onderwerpen van Unctad-I en II weer op de
agenda voor: handel in grondstoffen en daarmee samenhangend
grondstoffenovereenkomsten; voor de industrieprodukten: invoerrechten en speciale
preferenties; het probleem van de economische blokvorming (hierbij zal de toetreding
van Engeland tot de EEG zeker aan de orde komen); scheepvaartproblemen; de
omvang en de voorwaarden van publieke ontwikkelingshulp en van de stroom van
private investeringen. Twee nieuwe onderwerpen zijn: de invloed van milieu-politiek
op de handel en ontwikke-
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ling van de ontwikkelingslanden (m.i. voor de toekomst een zeer belangrijk
onderwerp) en ‘restrictive business practices’, waarbij men vooral het
monopolie-karakter van de internationale ondernemingen op het oog heeft. Tenslotte,
en voor mij is dat een van de voornaamste punten van de agenda, de institutionele
voorzieningen van de Unctad. De Unctad is immers veel meer dan een vierjaarlijkse
monstervergadering. Mij dunkt dat een versterking van het secretariaat en vooral
ook van de bevoegdheden van de Secretaris-Generaal meer kan bijdragen tot de
oplossing van de problemen dan de ‘high pressure cooking’ van een ondanks alles
in het teken van de confrontatie staande vergadering.
Deze uitspraak betekent een stellingname, berustend op de overtuiging dat een
conflict-model geen oplossing biedt omdat de macht van de partijen te ongelijk is.
Jammer genoeg voor de ontwikkelingslanden is het geval van de olielanden
uitzonderlijk. Oplossing van de problemen vraagt overleg en veel tijd, veel meer
dan op deze vergadering met zijn overladen agenda beschikbaar is.
En toch zijn de Unctad-vergaderingen belangrijk, omdat zij een appèl zijn aan de
publieke opinie en aan het geweten van de wereld en vooral van de rijke landen.
De ontwikkelingslanden strijden voor een goede en rechtvaardige zaak, maar wij
zien het nog niet, omdat het eigenbelang ons vindingrijk maakt in het uitdenken van
argumenten om hun eisen en verlangens af te wijzen. Wij beroepen ons daarbij op
gevestigde rechten en bestaande structures. Maar de discussie in de Unctad kan
ons duidelijk maken, dat deze ‘rechten’ de ontplooiing van de ontwikkelingslanden
onmogelijk maken en dus onrechtvaardig zijn. Natuurlijk hebben wij het ‘recht’ om
onze landbouw en industrie te beschermen, maar is dit rechtvaardig als daardoor
de ontwikkelingslanden niet van de grond kunnen komen? Wij hebben volgens de
statuten van het IMF het ‘recht’ om de voordelen van geldereatie in te pikken, maar
is dat rechtvaardig als we zien dat de ontwikkelingslanden door gebrek aan
buitenlandse betaalmiddelen niet vooruit kunnen?
Om terug te komen op het defaitisme waarover ik sprak in het begin van dit artikel:
als men meent dat de enige oplossing van het ontwikkelingsprobleem gelegen is
in de confrontatie van macht, dan geloof ik dat er reden is tot defaitisme en dan zal
dit defaitisme zichzelf waarmaken. Maar als men gelooft dat de oplossing uiteindelijk
moet komen van overleg en redelijkheid dan zal een confrontatie zonder grote
directe resultaten, zoals die waarschijnlijk in Santiago weer zal plaatshebben, bij
kunnen dragen tot dat moeizame bewustwordingsproces, dat wij in de rijke landen
moeten doormaken. Ik zou dan ook niet willen spreken, zoals sommigen doen, van
een laatste kans in Santiago, dat klinkt te defaitistisch, maar van een kans op
bewustwording, die wij niet mogen missen.
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Het industriële beleid in China
Ideologische beginselen
Philippe Laurent
Na een periode van gewelddadige beroering schijnt de Culturele Revolutie nu
doorgedrongen tot alle domeinen van de Chinese samenleving. Wat is de weerslag
1
ervan geweest op de industrie?
Wat de kwantitatieve resultaten betreft, zijn er moeilijk cijfers te geven. De officiële
bronen geven bijna nooit absolute cijfers, alleen maar vergelijkingen met andere
jaren. In de eerste jaren van de Revolutie is, ten gevolge van de verwarring in de
bedrijven en de ontwrichting van het communicatiesysteem, de produktie
teruggelopen, maar hoeveel, is moeilijk te ramen. Midden 1968 begint de industrie
weer op te leven, dank zij de interventie van het Volksleger. Krachtig wordt Mao's
principe ingeprent: ‘revolutie maken en de produktie bevorderen, onze arbeid
verbeteren, ons actief voorbereiden op een oorlog’. In 1969 heeft de industrie zich
helemaal herpakt; begin 1971, op de vooravond van het Vierde Vijfjarenplan,
2
proclameren de officiële organen: ‘de Chinese industrie is in volle expansie’ . Het
zegebulletin blijft echter bij algemeenheden. Voor bepaalde sectoren worden cijfers
gegeven die een vergelijking mogelijk maken met 1969 of 1965. Het ideologische
referentiepunt blijft echter de periode van de Grote Sprang Vooruit (1958-1960).
Het komt erop aan, opnieuw aan te knopen bij de beginselen en het enthousiasme
van die tijd: verlicht door de Mao-idee, moet de massa haar bewustzijn vinden. De
twee gaan altijd samen: de bewustwording van de massa vindt haar leidraad en
uitdrukking in het denken van Mao.

De dwalingen van Lioe Tsjao-Tsji
Het nieuwe industriebeleid zet zich vooral af tegen de revisionistische lijn van Lioe
Tsjao-Tsji. Wat wordt Lioe Tsjao-Tsji en ‘zijn agenten op het industriële front’
verweten? Naast de stereotiepe scheldpartijen komen voort-

1
2

In een ietwat uitvoeriger versie is dit artikel eerder verschenen in Projet, 14, rue d'Assas,
Paris 6e.
Pékin Information, 4 Jan. 1971.
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durend dezelfde formules terug, waaruit door oppositie afgeleid kan worden waarin
3
de revolutionaire verandering moet bestaan .
Lioe wordt een Chinese Chroesjtsjov genoemd, die te uitsluitend bezorgd was
voor economie en produktie, niet genoeg voor de klassenstrijd; met de socialisatie
4
van de produktiemiddelen was de klassenstrijd volgens hem gestreden. Hij volgde
5
te veel de Russische, meer technocratische lijn en aapte slaafs het buitenland na .
In plaats van vertrouwen te schenken aan de creativiteit van de massa, wilde hij de
bedrijven beheren naar Russisch model: ‘Lioe en zijn agenten volgden het Charter
van Magnitogorsk (Russisch staalcomplex): de bedrijfsleiding in handen van experts,
produktie voor alles, voordelen voor de mensen op de leidende posten, premiestelsel
6
en andere revisionistische, contra-revolutionaire prietpraat meer’ . Verder ‘hechtte
hij alleen belang aan grote ondernemingen, hij deed de kleine plaatselijke bedrijven
sluiten om trusts te vormen naar kapitalistisch model’; hij wilde de industrie opdelen
in verticale, van elkaar gescheiden takken en dan centraliseren in één machtige
organisatie, zonder rekening te houden met de plaatselijke mogelijkheden. Daarmee
was meer in het geding dan de organisatie van de industrie; ook een politiek beginsel:
de verhouding namelijk tussen het centrale gezag en de lokale autoriteiten; bovendien
werd daarmee een bepaalde keuze gedaan in de verschillende concrete
mogelijkheden van een gecentraliseerde planificering.
‘Lioe Tsjao-Tsji, Po I-Po en hun agenten trachtten met alle middelen Mao's
principe betreffende de verhoudingen tussen centraal en lokaal gezag te
saboteren. Enerzijds saboteerden zij de socialistische planeconomie en
streefden naar een kapitalistische liberalisering; anderzijds verstikten zij
het plaatselijke initiatief, wilden kapitalistische trusts oprichten, in een
vergeefse poging om

3

4

5

6

De officiële teksten volgen altijd hetzelfde stereotiepe schema: 1) een algemene bewering
en een vaag zegebulletin, plus een verwijzing naar de leer van Mao; 2) een opsomming van
de dwalingen van de tegenstander (bijna zoals in de scholastiek); 3) de kritiek van de
arbeidersbeweging; 4) concrete voorbeelden; 5) verklaring van vertrouwen in de weldaden
en het succes van de Proletarische Revolutie.
In 1949, bij het ontstaan van de Volksrepubliek, had men nog een zekere plaats gelaten aan
het kapitalisme. ‘In het belang van de nationale economie en van de arbeidersklasse moeten
we de kapitalistische privé economie absoluut geen te strenge beperkingen opleggen, maar
haar tot op zekere hoogte de vrije loop laten, zodat ze zich kan ontwikkelen in het kader van
de economische planning van de Volksrepubliek’ (Verslag van Mao Tse Toeng, 7e Congres
van de Chinese Communistische Partij, 5-13 maart 1949). In werkelijkheid werden de privé
ondernemingen spoedig gesocialiseerd.
Sovjet-experts en technici hebben de Chinese economie en industriële ontwikkeling geholpen
vanaf het begin van de Volksrepubliek, vooral voor het Eerste Vijfjarenplan (1953-1958). Zij
verlieten China in juli 1960. In 1961, na de mislukking van de Grote Sprong Vooruit, neemt
Lioe Tsjao-Tsji de leiding over het land en geeft de economie een nieuwe impuls. Po I-Po is
minister voor industrie.
Pékin Information, 20 april 1970.
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gedaan te maken met de socialistische economie en het kapitalisme te
herstellen’.
Een nog fundamenteler verwijt is, dat Lioe en zijn aanhang niet de voorrang gaven
aan de proletarische politiek in het industriële beheer:
‘De revisionisten hebben van het perfide vertrek van de Sovjetrenegaten,
van de ernstige tegenslagen in de landbouw en de tijdelijke moeilijkheden
in de industrie geprofiteerd om... een revisionistische regeling op te
dringen. De socialistische industriële bedrijven waren slechts
“economische organisaties”, slechts “produktie-eenheden”. Zo werd de
verbeten klassenstrijd die in de bedrijven woedde, opzettelijk genegeerd...
in plaats van voorrang te geven aan de proletarische politiek’.
Uit een tekst als deze blijkt, naar welke punten vooral de aandacht van de Revolutie
moet gaan: voorrang van de politiek op de economie, de leidende rol van de Partij,
het belang van de massabeweging, het voortbestaan van de klassenstrijd zelfs in
de gesocialiseerde bedrijven.

Het Charter van Anshan
Als symbool voor de Proletarische Culturele Revolutie inzake het industriele beleid
is het Charter van Magnitogorsk sinds enige tijd vervangen door het Charter van
Anshan. Door Mao geproclameerd op 22 maart 1960, maar blijkbaar nooit
gepubliceerd, beginnen de officiële bronnen er pas zeven jaar later, vanaf 1967,
voortdurend naar te verwijzen.
‘In 1958, tijdens de Grote Sprong Vooruit, hadden de arbeiders van het
staalbedrijf in Ashan, geschaard achter het rode vaandel van de leer van
Mao Tse Toeng en gedreven door de revolutionaire durf om zelf te denken
en te handelen, zonder versagen het revisionistische beheer in het bedrijf
bestreden. Zij gaven de voorrang aan de politiek, brachten de massa
krachtig in beweging, voerden vele technische vernieuwingen in,
realiseerden een technische revolutie en boekten merkwaardige resultaten.
Toen maakte Voorzitter Mao de balans op van de creatieve inspanningen
van de Chinese arbeidersklasse en proclameerde het Charter van
Anshan’.
De vijf grondbeginselen van het Charter zijn de volgende:
Eerste beginsel: Overal moet de politiek de voorrang krijgen. ‘Zo wordt alles geleid
door de leer van Mao’. Dit is een van de hoofdideeën van de Culturele Revolutie.
Nooit mag het economisme de overhand krijgen.
‘Ideologic en politiek geven de leiding; zij zijn de ziel van alles. De
geringste verzwakking in onze ideologische en politieke arbeid brengt
onze economische en technische arbeid op de slechte weg’.
‘Revolutie voeren en de produktie bevorderen is een volkomen juist
beginsel. Het bepaalt concreet de verhouding tussen revolutie en
produktie, geest en materie, economische bovenbouw en onderbouw’.
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‘De massa wapenen met de leer van Mao, voortdurend de ideologische
revolutionering bevorderen, dat is het wezen van de politiek, de kern van
de zaak, een fundamentele garantie tegen het opkomen van het
revisionisme en de terugkeer van het kapitalisme’.

Tweede beginsel: In de leiding van de socialistische bedrijven moet de Partij een
sterkere rol spelen. De Partij is de spreekbuis van het proletariaat en zijn macht.
‘Iedere poging om de leidende rol van de Partij in de bedrijven te verzwakken of te
verhinderen, is een zware uitdaging van de bourgeoisie aan het proletariaat’. Dit
principe is gericht tegen de technocratische macht, die van de directeur. In steden,
regio's, grote industriële centra worden de vroegere administratieve structuren
vervangen door Revolutionaire Comité's, die steunen op de drieëenheid:
revolutionaire kaders, Bevrijdingsleger, de revolutionaire massa. In de grote bedrijven
zijn er in die Comité's altijd leden van het Volksleger. Daarbuiten bestaan ze meestal
alleen uit afgevaardigden van de arbeiders en de technici en kaderleden van de
Partij; zij hangen af van het Revolutionaire Comité van de stad, het district of de
provincie. Het Comité staat boven de directeur van het bedrijf. Dit volgt logisch uit
het eerste beginsel.
Derde beginsel: De massa moet krachtig in beweging worden gebracht. Immers,
‘het volk, alleen het volk is de drijvende kracht die wereldgeschiedenis maakt’.
‘De revolutionaire massabeweging moet een bewuste actie zijn van de
volksmassa's die, onder de leiding van Mao's leer, maatschappij en natuur
omvormen en hun subjectieve wereld een andere gestalte geven; geest
wordt omgezet in materie, materie in geest. Alleen als wij helemaal op
de arbeidersmassa steunen en brede massabewegingen op gang brengen,
kan de socialistische revolutie ten volle doorgevoerd worden in het beheer
van de bedrijven en kan het socialisme opgebouwd worden volgens de
principes: kwantiteit, snelheid, kwaliteit, zuinigheid’.
In de industrie heerst echter enige terughoudendheid tegenover zulke
massabewegingen: zij dreigen de produktie aanvankelijk in de war te sturen. Mao
daarentegen:
‘Nog altijd zijn er kameraden die weigeren in de industrie grote
massabewegingen op gang te brengen. Dat druist in tegen alle regels,
zeggen zij; dat is goed voor de landbouwbevolking of voor de
partisanenstrijd. Maar zij vergissen zich’.
Het doel van de massabeweging is: creatieve en produktieve krachten losmaken,
de massa vertrouwen schenken in eigen kracht, haar helpen originele wegen te
vinden, aangepast aan nationale en plaatselijke omstandigheden: ‘Wij moeten los
geraken uit buitenlandse formules en in de industriele ontwikkeling een eigen weg
inslaan’. Voortdurend komen dezelfde slogans terug: ‘hard strijden’, ‘op eigen kracht
bouwen’. Er wordt een be-
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roep gedaan op het nationale gevoel, maar tevens op de overtuiging dat daarmee
een dienst wordt bewezen aan de hele mensheid.
‘Op politiek vlak heeft het Chinese proletariaat de decadente westerse
bourgeoisie allang verslagen; het zal ze ook verslaan op wetenschappelijk
en technisch gebied en een grotere bijdrage leveren aan de mensheid’.
In werkelijkheid zijn deze formules niet allemaal zo nieuw. In een document dat ten
grondslag lag aan het industriebeleid in de periode 1961-1965, schreef de nu
verfoeide Po I-Po reeds: ‘Steunen wij voor de opbouw van een socialistische industrie
op eigen kracht of op buitenlandse hulp? Wij houden ons strikt aan het beginsel:
7
steunen op onszelf’ .
Vierde beginsel: De kaders moeten deelnemen aan de produktie-arbeid, de
arbeiders aan het beheer. Er moet een nauwe samenwerking komen tussen kaders,
arbeiders en technici. Het principe wil de scheiding tussen theorie en realisatie,
tussen kennis en praktijk wegwerken, maar ook voorkomen dat nieuwe sociale
hiërarchieën ontstaan vanuit de verscheiden functies. Ook dit principe lijkt niet zo
nieuw ten opzichte van de tijd van Lioe Tsjao-Tsji. In het zo juist genoemde document
over ‘de socialistische industrialisatie’ verklaarde Po I-Po ook al:
‘De kaders moeten deelnemen aan de produktie-arbeid, zo blijven zij
gewone arbeiders, genieten zij geen privileges en zonderen zich niet af
van de massa... Zo blijven zij in nauw contact met de realiteit van de
produktie... blijven zich bewust van de concrete problemen en kunnen
die oplossen in samenspraak met de massa. Zo worden de
bureaucratische en subjectieve fouten voorkomen die voortspruiten uit
de vervreemding van de realiteit. De arbeiders van hun kant moeten voor
een deel participeren in het dagelijkse produktiebeleid. Zo krijgen zij meer
verantwoordelijkheidszin als meesters van het land; hun initiatief krijgt de
vrije loop en ze raken vertrouwd met de kunst van het beheer’.
Op enkele nuances na schijnt er niet veel verschil te zijn tussen deze verklaring van
1963 en 't vierde beginsel van Anshan. Dit beginsel geldt overigens ook buiten de
industrie: alle studenten moeten ook arbeiden, in de industrie of in de landbouw,
samen met de massa. Het principe gaat nog verder: de studenten moeten voortaan
gerecruteerd worden onder arbeiders, boeren en soldaten; arbeiders zullen
onderwijzen aan de universiteiten om zo te werken aan de revolutionaire hervorming
van de universiteit en de wederopvoeding van de intellectuelen. Tegelijkertijd worden
de bedrijven ertoe aangespoord zelf hun technici en kaders te vormen uit de
8
arbeidersrangen door het oprichten van scholen bij de bedrijven . Omgekeerd zetten
lagere en middelbare scholen kleine bedrijfjes op, waar de leerlingen theorie en
prak-

7
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Id., 28 okt. 1963.
Id., 7 aug. 1971.
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tijk leren combineren en goederen voor de Staat produceren, waardoor deze de
9
kosten van de scholen beduidend kan drukken .
Vijfde beginsel: Technische vernieuwingen moeten aangemoedigd en met kracht
moet de technische revolutie doorgevoerd warden. Dit principe vindt zijn toepassing
in een massabeweging die op alle niveaus, maar vooral aan de basis, tot initiatief
en creativiteit moet aanzetten. Het komt erop aan, de oude produkten, die
buitenlandse modellen kopieerden, te vervangen door eigen Chinese produkten:
kleiner, lichter, efficiënter en eenvoudiger van structuur.
Dit ‘revolutionaire’ principe is eigenlijk een klassieke stelregel in de industriële
ontwikkeling van een groot land dat snel zijn technologische autonomie wil veroveren.
Origineler is de inspanning die gevraagd wordt om oude en buitenlandse
machinerieën om te bouwen en, soms door kleine wijzigingen, hun capaciteit te
vergroten. Een typisch geval, dat als voorbeeld wordt gesteld:
‘Lange tijd was het regel en in de ogen van sommige bourgeois technici
was die regel taboe: “het verbruik van de generatoren mag nooit hoger
zijn dan de door de fabrikant vastgestelde limiet”. De arbeiders van de
warmtekrachtcentrale van Tsjeklatsjoeang weigerden dat dogma
blindelings te volgen, vooral omdat het taboe was verklaard. Na veel
samenspraak, onderzoek en proefnemingen zijn zij erin geslaagd te
bewijzen dat de voorgeschreven capaciteit niet de uiterste limiet was. Zij
hebben de buitenlandse machines omgebouwd en de energieproduktie
10
met 50% verhoogd’ .

Wetenschappelijk onderzoek
Bij het beginsel van de technische vernieuwing hoort de beleidslijn inzake het
wetenschappelijk onderzoek. De officiële positie werd, weer uitgaande van een
kritiek op het beleid van Lioe Tsjao-Tsji, door Li Tsoe-Kwang als volgt samengevat:
‘Om het kapitalisme te herstellen, hebben Lioe Tsjao-Tsji, die renegaat,
die agent van de vijand, die verrader van de arbeidersklasse, en zijn
aanhangers in de kringen van wetenschap en techniek van het
wetenschappelijk onderzoek een “mysterie” gemaakt en een
“geprivilegieerd domein”. Zij hebben “burchten van wetenschap” opgericht
en daar de onderzoekers in opgesloten... Deze academische aanpak
heeft de ontwikkeling van de wetenschap zwaar in de weg gestaan.
Hoe moeten wij het onderzoek aanpakken wanneer wij beschikken over
een socialistische basis? Heel het werk van de Partij steunt op de massa.
De kennis van de mens spruit voort uit zijn sociale praktijk. Het
wetenschappelijk onder-
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Id. van 25 januari 1971 vermeldt dat in Peking 250 middelbare en 300 lagere scholen kleine
bedrijfjes hebben opgezet.
Id., 4 jan. 1971.
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zoek zoek mag niet losgemaakt worden van de massa... Wetenschappelijk
werk moet de revolutionaire massa dienen en niet alleen een minderheid.
Het weten-schappelijk onderzoek moet in de eerste plaats verricht worden
door de revolutionairen, arbeiders, boeren en soldaten, en mag niet het
monopolie zijn van enkele experts of genieën... Wij, wetenschappelijke
arbeiders, moeten het bourgeois-wereldbeeld verwerpen, dat ons
vervreemdt van de massa en het wetenschappelijk onderzoek laat
verlopen langs de weg van ‘thesis - onderzoek - thesis’. De proletarische
wereldopvatting brengt ons tot solidariteit met de arbeiders en boeren en
leert ons werken volgens de materialistische methode: “praktijk - kennis
11
- praktijk”...’ .
Zo hebben arbeiders en boeren ‘een grote beweging voor het wetenschappelijk
onderzoek opgezet, die krachtig vooruitgaat en uitstekende resultaten oplevert’.
Arbeiders-uitvinders worden geprezen. Het meest wordt verwezen naar het voorbeeld
van het geologisch onderzoek en de petroleum- en mijn-prospectie. Er is het geval
van het petroleumveld van Taking; dat van de steenkoolmijnen ten zuiden van de
Jangtse. Vóór de Culturele Revolutie werden ‘naar eeuwenoude gewoonte’ de
steenkolen aangevoerd uit het Noorden.
‘Een blind geloof hechtend aan de absurditeit die door de imperialisten
voor de Bevrijding was verspreid en volgens welke er geen steenkolen
waren te vinden ten zuiden van de Jangtse, proclameerde de aartsverrader
Lioe Tsjao-Tsji, toen er daar toch steenkool werd gevonden, dat die mijnen
niet rendabel waren: “het was voordeliger kolen te kopen dan zelf te
ontginnen”... De Revolutionaire Comité's van het Zuiden hebben de
volksmassa gemobiliseerd om op zoek te gaan naar steenkoollagen. Op
aanwijzingen van een arme oude boer in de provincie Tsjekiang hebben
zij een zeer rijke laag ligniet ontdekt van hoge kwaliteit. Binnenkort worden
in die streek, naast enkele grote mijnen, duizenden kleine koolputten
12
geopend’ .

Taking, ‘het rode vaandel op het industriële front’
Naast het staalcomplex van Anshan wordt als stichtend voorbeeld van de industriële
ontwikkeling vaak het petroleumbedrijf van Taking, China's grootste olieleverancier,
geciteerd. De exploitatie werd georganiseerd volgens de volgende beginselen:
‘integratie van de gecentraliseerde leiding in de massabeweging,
combinatie van een hooggestemde revolutionaire geest met een strikt
wetenschappelijke houding, toepassing van technische vernieuwingen
om het land op te bouwen met spaarzaamheid en toeleg’.

11
12

Ibid..
Id., 18 jan. 1971. Noteer weer de stereotiepe elementen van het verhaal: de dwalingen
van de vroegere leiders; de onbevoegdheid van de experts tegenover de wijsheid en
kunde van de massa en van de arme oude boer; de leiding van de Partij; en natuurlijk
het succes.
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Maar Taking heeft ook aanleiding gegeven tot andere richtlijnen van Mao (‘De richtlijn
van 7 mei 1966’):
‘De arbeiders zullen zich vooral wijden aan de industriële produktie, zonder
evenwel na te laten zich ook militair, politiek en cultured te vormen. Zij
moeten ook deelnemen aan de beweging van socialistische opvoeding
en kritiek uitbrengen op de bourgeoisie. Waar de omstandigheden het
toelaten, zullen zij ook in de landbouw en de nevenbedrijven werken, naar
het voorbeeld van het petroleumcomplex van Taking’.
Het experiment, dat een aanvang nam in 1960, toen met de prospectie werd
begonnen, was in 1966 uitgegroeid tot een prototype van industrieel beleid. Het
ging dwars tegen de revisionistische bedoelingen van Lioe Tsjao-Tsji in: niet alleen
‘weerlegden de arbeiders de absurde beweringen van de westerse bourgeoisie, als
zou China arm aan petroleum zijn, maar zij toonden ook aan hoe absurd de thesis
van Lioe Tsjao-Tsji, die renegaat, die agent van de vijand, die verrader van de
arbeidersklasse, was, volgens welke het feit dat de arbeiders van Taking ook in de
landbouw en in nevenbedrijven werkten, indruiste tegen de “sociale
arbeidsverdeling”’.
Sommige buitenlandse waarnemers vinden het voorbeeld van Taking echter niet
overtuigend: ‘Terwijl ze luidruchtig ieder premiestelsel blijven veroordelen, vergeten
de leiders te zeggen dat het succes van Taking juist te danken is aan de hoge lonen,
zone-voordelen, het gratis ter beschikking stellen van huisvesting en publieke
13
diensten (verwarming, gas, elektriciteit, vervoer, baden, kappers)’ .

Ontwikkeling van kleine lokale bedrijven
Ook op het gebied van het kleine bedrijf knoopt de Culturele Revolutie opnieuw aan
bij de ervaring van 1958-1960, die afgebroken werd door Lioe Tsjao-Tsji. In
tegenstelling tot Lioe Tsjao-Tsji, ‘die een blind geloof hechtte aan grote
ondernemingen naar buitenlands model en duizenden kleine en middelgrote bedrijven
deed sluiten, omdat die zogenaamd niet rendabel waren en geen snelle ontwikkeling
mogelijk maakten’, wordt nu weer het belang van de kleine en middelgrote bedrijven
onderstreept. De grote bedrijven ‘bezorgen onze industrie het geraamte zonder
welk het onmogelijk zou zijn in enkele tientallen jaren van ons land een grote
moderne industriële mogendheid te maken’, maar zij vergen een concentratie van
grondstoffen, moderne communicatiemiddelen, machinerieën, grote investeringen
en veel tijd. ‘Daarom kunnen wij voorlopig slechts een beperkt aantal heel grote
bedrijven oprichten’.

13

Ch.J.-P. Brulé, Récentes courbes de l'économie chinoise, in Projet, décembre 1969 (speciaal
nummer over China).
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Hier wordt het principe van Mao toegepast: ‘op twee benen lopen’ of het beginsel
van de ‘gelijktijdige ontwikkeling’. Gelijktijdig moeten een grote, nationale industrie
en kleine, lokale, vooral lichte industrieën worden uitgebouwd. ‘De zware industrie
is de kern van onze economische opbouw. Maar tegelijkertijd moeten wij volop
aandacht geven aan de ontwikkeling van de landbouw en de lichte industrie’.
‘Er zijn twee manieren om de zware industrie uit te bouwen. De ene
bestaat erin de verwerkingsindustrie en de landbouw te verwaarlozen...
De andere, voorgestaan door Mao, geeft de voorrang aan
verwerkingsindustrie en landbouw. Als die twee ontwikkeld zijn, kunnen
ze voorzien in de dagelijkse behoeften van de bevolking... Is de landbouw
ontwikkeld, dan beschikt de industrie over meer grondstoffen en is er een
markt voor haar produkten, met name voor die van de zware industrie;
14
en deze heeft dan een steviger basis’ .
In de beginfase van de ontwikkeling van een achtergebleven land is dit een klassiek
probleem. De oplossing die er hier aan wordt gegeven, verwerpt het Russische
model. Maar opnieuw valt te noteren dat de reeds geciteerde verklaring van Po I-Po
in 1963 niet zoveel verschilde. Ook hij stelde drie principes voorop: landbouw, basis
van de nationale economie; belang van de zware industrie; krachtige ontwikkeling
van de lichte industrie.
De ontwikkeling van lokale, kleine en middelgrote bedrijven biedt tal van voordelen.
Ze zet de provincies ertoe aan, zelf te voorzien in hun eerste behoeften, zodat lang
15
en duur transport wordt vermeden ; ze bevordert ook de landbouw (zorgt voor
meststoffen, elektriciteit voor pompen, tractoren, landbouwmachines).
‘Voorzitter Mao heeft gezegd: de lokale administraties moeten ervoor
zorgen dat er autonome industriesystemen ontstaan. Waar het mogelijk
is, moeten wij relatief autonome systemen oprichten, aangepast aan de
lokale omstandigheden; eerst op het niveau van de coördinatiezones,
16
daarna op het niveau van de provincies’ .
Een gedecentraliseerde streekindustrie stimuleert de wijsheid en het initiatief van
de massa. Bedrijfjes kunnen worden opgezet met de middelen die ter plaatse
beschikbaar zijn. Op het bezwaar, dat die methoden primitief zijn en niet tot een
volgehouden industriële groei kunnen leiden, wordt geantwoord: ‘Zij die alleen heil
zien in wat groot is en uit het buitenland komt, begrijpen niet dat technische
vernieuwing alleen uit de praktijk kan komen’.
De kleine bedrijven vergemakkelijken de industrialisering van sommige

14
15
16

Pékin Information, 27 okt. 1969.
De tendens om de provincies autonoom te maken wat hun bevoorrading betreft, beantwoordt
misschien ook aan de behoefte om ze beter te verdedigen in geval van oorlog.
Pékin Information, 14 december 1970.
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achtergebleven streken in het land, zoals bijvoorbeeld Tibet. Ze beantwoorden beter
aan de lokale consumptiebehoeften. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op de snelle
ontwikkeling van een lokale auto-industrie. Allerlei fabrieksgoederen (fietsen,
naaimachines, horloges, transistors) komen in ieders bereik tegen stabiele prijzen.
‘De koopkracht van het volk in de steden stijgt voortdurend, de bankdeposito's
17
nemen toe’ . Ook de textielproduktie gaat goed. Arbeiders en kaders van de
textielbedrijven gaan bij de consumenten vragen wat zij van de produkten vinden.
Evenwicht tussen industrie en landbouw: stad en platteland moeten elkaar
aanvullen. De steden moeten geïntegreerd worden in het platteland; landbouw in
de onmiddellijke omgeving van de stad moet ervoor zorgen dat de stad zelf kan
instaan voor haar behoeften. Zo wordt de band tussen arbeiders en boeren versterkt.

Alle hulpbronnen moeten integraal worden benut
Alle hulpbronnen van het land moeten integraal en rationeel worden benut. In zijn
algemeenheid heeft dit beginsel natuurlijk niets revolutionairs. Het wordt gehuldigd
door om het even welk land dat, soms na een periode van slordigheid, het maximum
uit zijn hulpbronnen wil halen en geen enkel bijprodukt verloren laten gaan. Maar
in China past het weer in de harde strijd tussen ‘de twee lijnen’ en wordt het dus
gezien als een afwijzing van het revisionisme.
‘Lioe Tsjao-Tsji en zijn agenten hielden de verschillende industrieën strikt
gescheiden; geen enkele industrie mocht buiten haar eigen specifiek
gebied treden. In de mijnbouw bijvoorbeeld hield een ijzermijn zich
uitsluitend bezig met ijzer, zonder om te zien naar andere produkten. Zo
werden niet alleen kostbare grondstoffen verspild, maar kregen ook vele
18
nieuwe technieken geen kans om te worden benut en verspreid’ .
Het beginsel van de integrale benutting vindt zijn toepassing op drie niveaus. Het
uitgangspunt is, zoals gewoonlijk, een (al oude) richtlijn van Mao met het
bijbehorende voorbeeld:
‘Onze grote leider, Voorzitter Mao, heeft al lang geleden geleerd: een
grote onderneming zoals het staalbedrijf van Woukan kan stapsgewijze
omgevormd worden tot een “kombinat”, dat niet alleen een uiterst
gevarieerd aantal staalprodukten levert, maar een deel van zijn activiteit
18
ook wijdt aan mechaniek-, chemie- en bouwbedrijf’ .
Er moeten dus - zoals in iedere geëvolueerde economie - grote geïntegreerde en
gediversifieerde complexen worden opgericht: ‘kombinaten’. Dit

17
18
18

Id., 4 jan. 1971.
Id., 8 febr. 1971.
Id., 8 febr. 1971.
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principe vormt een tegenwicht tegen het vorige, dat kleine en middelgrote bedrijven
wilde bevorderen en Lioe Tsjao-Tsji juist verweet dat hij alleen aandacht had voor
de grote ondernemingen.
‘Tussen de verschillende industrieën bestaan er geen definitieve barrières.
De verbetering van de produktietechnieken en de steeds toenemende
behoeften van de Staat maken dat de bedrijven een steeds breder gamma
van produkten zullen ontwikkelen... De natuurlijke hulpbronnen kunnen
18

nooit ten volle benut worden als men slechts één produkt vervaardigt’ .
Op een tweede niveau leert het beginsel van de integrale benutting, dat de
bijprodukten gebruikt moeten worden, afvalstoffen gerecupereerd, residus
gevaloriseerd, versleten machinerieën opgeknapt. Het volk wordt daartoe opgevoed,
aan de hand van concrete voorbeelden. Soms gaat het erom, wat schadelijk is om
te zetten in iets nuttigs. Zo komt ook het probleem van de milieuvervuiling ter sprake:
‘Milieuvervuiling schaadt niet alleen de gezondheid van de mens maar
vernietigt ook de natuur... Wat gedaan met de afvalstoffen van de
industrie? Dat is op het ogenblik een groot probleem in de wereld, vooral
in de kapitalistische wereld, waar alles beheerst wordt door profijt. In
China is het probleem nu in studie en de industrie spant zich in om de
vervuiling in de hand te houden en de afvalstoffen te recupereren om ze
18

te gebruiken’ .
Op een derde niveau wordt het principe uitgebreid tot alle natuurlijke hulpbronnen.
‘De objectieve mogelijkheden voor het benutten van de hulpbronnen zijn
onbegrensd. De kennis van de natuur, kennis die evolueert van het rijk
van de noodwendigheid naar het rijk van de vrijheid, is eveneens
onbegrensd. Er zijn in de wereld nog dingen die onbekend en onbenut
zijn, maar niets dat niet gekend of benut kan worden’. - ‘Het socialisme
heeft niet alleen de arbeiders en de produktiemiddelen bevrijd, maar ook
18

de natuur, die de oude maatschappij niet in staat was te benutten’ .
Het principe van de integrale benutting van alle mogelijkheden houdt natuurlijk direct
verband met het oude Mao-beginsel van spaarzaamheid en vlijt.
‘Spaarzaamheid is een van de grondbeginselen van een socialistische
economie. China is een groot land, maar het is nog zeer arm; willen wij
China welvarend maken, dan zal daarmee een periode van enige tientallen
jaren gemoeid zijn. En zelfs over enige tientallen jaren zullen wij het
beginsel van zuinigheid en vlijt nog moeten toepassen’. - ‘In een
burgermaatschappij meent men te mogen verspillen. Maar in de
19
proletarische opvatting is verspilling een misdaad’ .
Dat zijn de motivaties voor de ontwikkeling van de produktie, waarbij steeds herinnerd
wordt aan het belang van de politiek en de grote socialistische samenwerking:

19

Lioe Tsjao-Tsji wordt verweten dat hij op onverantwoorde wijze stocks aanlegde.
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‘De politieke arbeid is van levensbelang voor heel onze economische
arbeid’. - ‘De krachtige ontwikkeling van een brede socialistische
samenwerking sinds 1970 is een nieuw, uiterst belangrijk element op ons
industriële front. Overal moeten alle plaatselijke krachten produktie-eenheden, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek,
scholen, zonder onderscheid van bezigheid en zonder mechanische
opsplitsing van het werk - gebundeld worden onder de éne leiding van
het plaatselijke Revolutionaire Comité... De brede socialistische
samenwerking is een bewijs van de absolute superioriteit van het
20
socialistische regime’ .
Vormen deze beginselen van de Culturele Revolutie een nieuw model van
21
industrialisering? Sommige waarnemers zeggen ja . Afgezien van de bereikte
resultaten, waarvan wij weinig met zekerheid weten, lijken mij de principes, zoals
ze uit de teksten af te lezen zijn, niet altijd even origineel. Constant zit de zorg voor,
om een direct verband te leggen tussen de opbouw van de industrie en het denken
van Mao. Maar het verschil met de ideeën van de leiders uit de vorige periode lijkt
mij niet erg groot. Vaak gaat het trouwens gewoon om regels waaraan om het even
welke economie in ontwikkeling zich houdt. In de meeste gevallen wordt China
geconfronteerd met juist dezelfde problemen en opties als ieder ontwikkelingsland,
zij het dan in grotere omvang: verhouding tussen groei van industrie en van
landbouw, aandeel van de zware industrie, keuze tussen moderne technieken en
meer primitieve methoden, aantrekken of afwijzen van buitenlandse hulp,
decentralisatie of ontwikkeling rond groeipolen... Uit noodzaak en uit nationaal gevoel
heeft China het Sovjet-model afgewezen en - misschien te vlug - de nadelen en de
prijs ervan aan de kaak gesteld. Het verwerpt ook de moderne beheersvormen die
steunen op technische bekwaamheid en rationeel management.
Origineel in China is de rigoureuze toepassing van de
marxistisch-leninistisch-maoistische ideologie op de industriële ontwikkeling. En
ook een diepgeworteld nationalistisch gevoel. Al wijst het alle onderscheid af tussen
kleine, middelgrote, grote en super-grote landen, op korte tijd wil China voor de
wereld verschijnen als een grote industriële macht, die de ander inhaalt en
voorbijstreeft. De zegebulletins en de vervoering van de massa naar aanleiding van
de atoomexperimenten en het lanceren van een eerste satelliet zijn tekenen die niet
bedriegen.

20
21

Pékin Information, 4 jan. 1971.
B.v. Maria-Antoinetta Macciocchi, in De la Chine, 1971.
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Frankrijk en de supermogendheden
L.L.S. Bartalits
Europese tour d'horizon
‘Die Sowjets haben sich jetzt eine Drei-Feind-Theorie zurecht gelegt, bei der China
Gegner Nummer eins ist, Grossbritannien plus die Vereinigten Staten sind Nummer
1
zwei und Israel Nummer drei’ . In overeenstemming met deze theorie is de eerste
zorg van Moskou 't spookbeeld van 'n Chinees-Amerikaanse omsingeling, ondanks
de spectaculaire uitbreiding van de Sovjetinvloed in Zuid-Azië ten gevolge van de
2
verovering van Oost-Pakistan door de Indiase strijdkrachten . Om dat te neutraliseren
zijn de Sovjetleiders begonnen de relaties aan hun Westflank te normaliseren.
Anderzijds gaven zij veel aandacht aan het voorkomen van een
Chinees-Amerikaanse toenadering en aan het verkrijgen van daar tegenoverstaande
voordelen in West-Europa. Tegelijkertijd worden pogingen ondernomen om de
heerschappij van de Sovjet-Unie in Centraal en Oost-Europa ‘für alle Eventualitäten
3
gegen Zerfall und Unterhölung’ te verzekeren .
De beste verzekering van de consolidatie van het Sovjetblok, beter dan een
nauwelijks te verwezenlijken ideologische en politieke afgrenzing, is er in gelegen
het politieke en militaire evenwicht op het continent, door middel van vastlegging
van de status quo in Centraal Europa en door een spoedig bijeen roepen van een
pan-Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking, ten gunste van de
Sovjet-Unie te wijzigen. Noch de Verenigde Staten noch de Volksrepubliek China
zijn in staat om op een dergelijke ontwikkeling, althans voorlopig, invloed uit te
oefenen. Omdat wat als definitief uiteenvallen van de Russisch-Chinese alliantie
door de inleiding van de driehoeksdiplomatie was begonnen, niet alleen tot
‘beträchtlichen russischen Geländegewinnen’ in enige vroeger neutrale landen had
geleid, maar tegelijkertijd ‘im Geflecht der westlichen Bündnisse starke Desinte-

1
2

3

Cf. Neue Zürcher Zeitung, 25 december 1971.
Wat echter vermeden had kunnen worden indien de invloed en het gezag van de Verenigde
Staten ervoor hadden gezorgd dat Moejiboer Rachman was vrijgelaten, aldus premier Gandhi
in haar brief aan president Nixon.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 18 december 1971.
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grationskräfte hat freigesetzt, die sich, ausgehend vom amerikanischen Zentrum,
4
überall spürbar machen’ .

Frankrijk en de Europese veiligheidsconferentie
De Russen weten zeer wel waarheen zij willen, hetgeen betekent dat de tijd niet
werkt in het voordeel van het Westen.
Daarom moeten de Westeuropese regeringen met de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten onderhandelen over een Europese regeling voordat het te ‘laat’ wordt.
Het vertrouwelijke persoonlijke contact tussen Amerikaanse en Europese politieke
leiders bestaat niet meer en sinds Amerika zijn eigen nationale spel is gaan spelen
begint de ene na de andere NATO-partner te denken dat hij dit voorbeeld moet
volgen. Indien de Verenigde Staten niets ondernemen om het cement van de NATO
5
te verstevigen, wordt de alliantie van binnenuit door centrifugale krachten bedreigd .
Tegelijkertijd blijft de Sovjet-Unie streven naar het vertrek van de Amerikaanse
strijdkrachten uit West-Europa. Zouden de Verenigde Staten als strategische
steunpilaar uitvallen, dan zou Moskou de ‘pacificatie’ van West-Europa gemakkelijk
kunnen verwezenlijken.
Hiervoor staan de Sovjet-Unie drie instrumenten ter beschikking. Het eerste is de
wederzijdse evenwichtige vermindering van strijdkrachten. Het tweede is de Europese
veiligheidsconferentie. Het derde element dat een eventuele Sovjethegemonie kan
bevorderen, zijn de SALT-besprekingen. Aangezien de Verenigde Staten noch de
Sovjet-Unie kunnen afzien van hun atoomwapens, kunnen zij hoogstens een atomaire
wapenstilstand bereiken door overeen te komen deze wapens nooit te gebruiken.
6
Daardoor verliest West-Europa de bescherming van de atomaire afschrikking .
President de Gaulle had een Europese veiligheidsconferentie in beginsel aanvaard,
onder voorwaarde echter dat slechts Europese landen zouden deelnemen. Intussen
heeft zelfs Moskou toegestemd in de deelneming van de Noordamerikaanse
NATO-partners en is ook Parijs daarmee akkoord gegaan. Volgens minister van
defensie Debré in zijn toespraak voor het ‘Institut des hautes études de défense
nationale’ heeft president de Gaulle nimmer de terugtrekking van de Amerikaanse
troepen geëist. In de jaren 1966 tot en met 1968, vooral na zijn bezoek aan de
Sovjet-Unie, meende de Gaulle dat de détente met Moskou reeds was ontstaan en
toen had hij een Amerikaanse aftocht gaarne op de koop toe genomen. Méér nog
dan de

4
5
6

Geciteerd in: K. Mehnert, Das grosse Dreieck, Stuttgart, 1971.
Aldus C.L. Salzberger in International Herald Tribune, 13 december 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4 december 1971.
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bezetting van Tsjechoslowakije (‘accident de parcours’) hebben de onlusten in Parijs
en elders in het land gedurende de maanden mei en juni 1968 president de Gaulle
7
ontnuchterd .
Onder president Pompidou is de Franse houding ten opzichte van de Verenigde
Staten veranderd. In Parijs wordt openlijk verklaard dat men het aanblijven van
voldoende Amerikaanse strijdkrachten in West-Europa wenst om een eventuele
agressie af te schrikken. Daarom toont Pompidou meer bereidheid dan president
de Gaulle om een Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking tot toets
te maken van de goede wil aan Sovjetzijde tot ontspanning in Europa. De president
preciseerde zijn opvattingen tijdens een officieel bezoek aan Moskou in oktober
1970 en liet in het Frans-Russische gemeenschappelijk slotcommuniqué opnemen
dat een zorgvuldig voorbereide pan-Europese conferentie inzake veiligheid en
samenwerking buiten het kader van de blokpolitiek tot ontspanning in Europa zou
bijdragen. Wat betreft de samenwerking tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie heeft
Pompidou op 6 oktober 1970 in Moskou verklaard dat de politieke samenwerking
zo ver ontwikkeld zal worden dat zij een bepalend element van de veiligheid van
Europa wordt. Wederzijdse ‘interpénétration’ zal een authentiek Europees gevoel
8
doen ontstaan en volgens hem zijn veiligheid en samenwerking niet te scheiden .
Sedert 1947 zijn vrede en veiligheid in Europa gefundeerd geweest op de verdeling
van het continent. De Gaulle was tegen de deling van Europa, omdat die de dubbele
hegemonie van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten impliceerde. Aan beide
zijden van de scheidslijn in Europa ontwikkelden zich twee blokken van verschillende
economische en sociale structuur. Aanvaarding van de juridische en morele
consecratie van de territoriale en politieke status quo, zoals die uit de tweede
wereldoorlog naar voren was gekomen, het Berlijn-akkoord en de quasi-erkenning
door Bonn van de D.D.R. markeren het einde van een ontwikkeling.
De Verenigde Staten, als garanderende mogendheid van de Westeuropese
veiligheid, behoort als volledig gerechtigde aan de pan-Europese conferentie inzake
veiligheid en samenwerking deel te nemen, zonder echter als woordvoerder van de
NATO-landen op te treden, evenmin als de Sovjet-Unie van de Warschaupactstaten.
Door een dergelijke formulering probeert men in Parijs de Sovjetdruk op de
geslotenheid van het Westen, die zeker zal toenemen naarmate de Europese
Veiligheidsconferentie nader komt, te neutraliseren en tevens te voorkomen dat
Moskou daarvan profijt zal trekken om zijn hegemonie in Oost-Europa te versterken.
Minister Schumann en zijn naaste medewerkers concludeerden na afloop
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Cf. Neue Zürcher Zeitung, 10 december 1971.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 9 oktober 1970.
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van hun bezoeken aan Boedapest en Sofia dat in deze hoofdsteden over het
algemeen wordt geconstateerd dat de zgn. Berlijn-voorwaarde van de NATO na de
totstandkoming van het vier-mogendhedenakkoord is vervuld. Daarom meent men
in politieke kringen dat geen andere voorwaarden moeten worden gesteld.
Dat twee met de Sovjet-Unie bevriende en gebonden landen zich hebben
aangesloten bij de Franse opvattingen met betrekking tot de procedure van
voorbereiding en de noodzaak om het accent meer op de intereuropese
samenwerking te leggen, beantwoordt aan de preoccupaties van vele Europese
landen; met name de kleine landen, die hun onafhankelijkheid tegenover de grote
mogendheden willen vermeerderen zonder daaraan uitdrukking te kunnen geven
in een Europa waarop de enorme politieke en militaire macht van de Sovjet-Unie
9
en het economische gewicht van de Bondsrepubliek drukken .
Opvallend was de openhartigheid waarmee Pompidou sprak op zijn
persconferentie van 23 september over de economische superioriteit van de
Bondsrepubliek over Frankrijk en het daardoor veroorzaakte intereuropese
evenwichtsprobleem. De industriële produktie van de Bondsrepubliek is 50% hoger
dan die van Frankrijk, maar Pompidou legde er de nadruk op dat Frankrijk binnen
10 jaar zijn achterstand door middel van een verdubbeling van zijn industriële
produktie zal hebben ingehaald. Zolang moet Groot-Brittannië als noodzakelijk
tegenwicht tegen de overheersende economische macht van de Bondsrepubliek
fungeren.
Engelands toetreding tot de E.E.G. heeft het interne evenwichtsprobleem van
Europa opgelost. Dat de continentaal-Karolingische structuur niet evenwichtig was,
had zich reeds sinds geruime tijd gemanifesteerd, voor het eerst in het begin van
de jaren zestig, toen de kleinere Westeuropese landen zich door de Duits-Franse
samenwerking benadeeld voelden, later in de niet minder duidelijke bedenkingen
van Frankrijk zelf tegenover de economische en politieke ‘Gewichtszunahme’ van
de Bondsrepubliek. Men kan er nauwelijks aan twijfelen dat het niet op de laatste
plaats deze bedenking is geweest die Heath bij Pompidou ‘jene Tür geöffnet haben,
die de Gaulle voor MacMillan zugeschlagen hatte’. De vraag nu is of de uitbreiding
van de E.E.G. de Europese politiek die impuls zal leveren welke zij nodig heeft om
in de globale ‘Auseinandersetzung zu bestehen und sich zur Geltung zu bringen’,
zowel wat betreft het herstel van een evenwichtige verhouding ten opzichte van de
Verenigde Staten als ter handhaving van de Europese belangen tegenover de
10
hegemoniale tendensen van de Sovjet-Unie .
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Cf. Le Monde, 14 september 1971.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 31 oktober 1971.
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Brezjnevs bezoek aan Frankrijk
De secretaris-generaal van de C.P.S.U. die na 21 augustus 1968 in het Westen
‘neue Bolschewisten-Angst weckte’, volgt ruim drie jaar later een consequente
politiek van ‘Ausgleich’ met het Westen, waarvan de gevolgen ‘vor allem für ihn
11
selbst und sein Land kaum absehbar sind’ . Leonid Brezjnev volgde in 1960
Worosjilow als voorzitter van de Opperste Sovjet op. Nadat hij begrepen had dat
Chroesjtsjovs politiek het communistische partij-apparaat dreigde te ontwrichten,
nam hij deel aan het complot tegen de toenmalige partij- en regeringsleider.
In oktober 1964 volgde Brezjnev Chroesjtsjov op als eerste secretaris van de
C.P.S.U.. Langzaam maar zeker plaatste hij persoonlijke volgelingen op sleutelposten
in alle belangrijke partij- en staatsorganen. Hij steunde daarbij op de legerleiding
en de zgn. Oekraïense clan binnen de C.P.S.U.. De consolidatie van zijn positie als
primus inter pares in het politburo ging niet zonder tegenstand. In juli 1966 trachtte
de Prawda Brezjnev tot de orde te roepen door hem op het collegialiteitsbeginsel
te wijzen. In maart en april 1969 gingen geruchten dat de gematigde
minister-president Kosygin zou aftreden. Maar Brezjnev - vermoedelijk bijgestaan
door de toenmalige Slowaakse partijleider Dr. Husak - wist een open breuk binnen
het politburo tussen de voorstanders van een radicale oplossing van de
‘kwestie-Tsjechoslowakije’ en Kosygin, die de voorkeur heeft gegeven aan een
langzaam proces van gelijkschakeling, te voorkomen. Twee jaar later verscheen
Brezjnev op het XXIVe congres van de C.P.S.U. als de onbetwistbare overwinnaar.
Naar alle waarschijnlijkheid is het nu Brezjnev die in laatste instantie de binnenen buitenlandse politieke beslissingen neemt, overigens meer als de manager van
een mammoet-concern dan als een dictator. Gedurende de afgelopen twee jaar is
gebleken dat Brezjnev een staatsman van groot formaat geworden is die, gezien
zijn enorme verantwoordelijkheid als leider van de op een na machtigste staat ter
wereld, op het terrein van de binnenen buitenlandse politiek compromissen zoekt,
voorzichtig manoeuvreert en uitersten vermijdt. Zowel op cultureel als op economisch
terrein tracht deze man van het midden een zeker evenwicht tussen de
conservatieven en de progressieven in het politieke- en maatschappelijke leven van
12
de Sovjet-Unie te handhaven .
Naarmate de politieke en ideologische campagne uit het Oosten tegen het
Sovjetcommunisme werd aangewakkerd, heeft Brezjnev krachtiger gekozen voor
ontspanning met het Westen. Daarvoor ontmoette hij eind oktober
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Cf. Der Spiegel, 13 december 1971, p. 86.
Cf. Le Figaro, 22 oktober 1971.
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1971 Pompidou. De Franse president sprak reeds bij de ontvangst van ambassadeur
Abrassimow in het Elysée op 6 oktober over het aanstaande bezoek van Leonid
Brezjnev en over diens beslissende aandeel in de totstandkoming van het
13
vier-mogendhedenakkoord over Berlijn .
Sinds zijn benoeming tot eerste secretaris van de C.P.S.U. in oktober 1964 bracht
Brezjnev voor het eerst van 25 tot en met 30 oktober 1971 een staatsbezoek aan
een Westelijk land. Dat Brezjnev eerst Parijs heeft bezocht, is een aanwijzing dat
er voor het Kremlin veel aan gelegen is om de onafhankelijke Franse buitenlandse
politiek, die tijdens de recente monetaire crisis tegenover de Verenigde Staten door
Parijs duidelijk werd gedemonstreerd, te blijven steunen. Daar staat tegenover dat
sinds de lancering van Brandts zelfbewuste ‘Ostpolitik’ en de tot standkoming van
de verdragen van Moskou, Warschau en Berlijn, Frankrijk van minder betekenis
voor de Sovjet-Unie is geworden dan gedurende de jaren 1965 tot 1968 nog het
geval was. Toen is de Franse diplomatie als makelaar opgetreden voor de
Bondsrepubliek bij de pogingen van Bonn om de betrekkingen met de socialistische
landen te normaliseren.
Het eerste ‘tête-á-tête’ tussen Brezjnev en Pompidou beperkte zich tot het
uitwisselen van algemeenheden in de wereldpolitiek. Het was aan het diner dat de
Franse regering de leden van de Sovjetdelegatie in het Grand-Trianon te Versailles
24

aanbood, dat de politieke problemen uitvoerig werden behandeld .
In zijn redevoering herinnerde Pompidou er eerst aan dat het President de Gaulle
was geweest die de ontspanning tussen Oost en West als een noodzakelijke etappe
op de weg naar bondgenootschap en samenwerking had aangewezen. Pompidou
bepleitte de eliminering van de politiek van blokken en in dit verband verklaarde hij,
dat een conferentie over Europese veiligheid de grote hoop van ons continent kan
vormen. Wat de eliminering van de zgn. blokpolitiek betreft, had volgens de president
Frankrijk al het goede voorbeeld gegeven door zich uit de geïntegreerde organisatie
van de NATO terug te trekken; ook het eigen standpunt inzake Vietnam en het
Midden-Oosten wees daarop.
Als de intern-Duitse besprekingen zullen leiden tot de vestiging van normale
betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de D.D.R., zal volgens Pompidou de
laatste hindernis zijn weggevallen voor de voorbereiding van een Europese
veiligheidsconferentie.
In zijn antwoord noemde Brezjnev de Frans-Russische samenwerking een van
de belangrijkste factoren van het internationale leven. Vervolgens stelde hij vast dat
er belangrijke veranderingen in Centraal Europa hebben plaats-
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gevonden en deze ontwikkelingen accentueren de noodzaak tot spoedige
bijeenroeping van een pan-Europese conferentie inzake veiligheid en
14
samenwerking .
Uit het feit dat de Frans-Russische besprekingen op 26 oktober veel langer hebben
geduurd dan gepland was en uit de vage formulering kan de conclusie worden
getrokken, dat Pompidou en Brezjnev zeker moeite hebben gedaan een
gemeenschappelijk standpunt te vinden voor twee problemen: de vaststelling van
een datum voor de voorbereidende besprekingen van een Europese
veiligheidsconferentie en de vraag welk politiek document het slotcommuniqué zou
vergezellen.
Ten aanzien van het eerste probleem heeft Brezjnev aangedrongen op de
gemeenschappelijke vaststelling van een datum. Pompidou herhaalde zijn opvatting,
dat de multilaterale voorbereiding binnen de kortst mogelijke tijd in Helsinki kan
beginnen. Maar dan dienen eerst de besprekingen tussen de Bondsrepubliek en
de D.D.R. te hebben geleid tot de vestiging van normale betrekkingen tussen de
twee Duitslanden. Wat betreft deze kwestie bestaat dus geen wezenlijk verschil van
inzicht tussen Parijs en de andere NATO-landen. Wat het tweede probleem betreft,
bleven de Fransen bij hun weigering om een vriendschapsverdrag met de Sovjet-Unie
te tekenen. Uit de formulering van de ‘tussentijdse’ gemeenschappelijke verklaring
kon onder andere worden geconcludeerd dat Pompidou er geen twijfel aan heeft
15
laten bestaan dat Frankrijk deel uitmaakt van het Westelijk alliantiesysteem .
Concreet van aard waren de twee economische overeenkomsten die op 27 oktober
werden gesloten. Het eerste verdrag, over de economische, technische en industriële
samenwerking, is van algemene aard en werd door Giscard d'Estaing en de Sovjet
minister van buitenlandse handel, Patolitsjew, ondertekend. In zeven artikelen legt
dit verdrag het kader vast van de samenwerking in de komende tien jaar tussen
Frankrijk en de Sovjet-Unie. Zowel Moskou als Parijs willen langlopende contracten
bevorderen, vooral bij de deelname van Sovjetondernemingen aan de industriële
uitbouw van Frankrijk en bij de voorziening van Frankrijk met grondstoffen. Vooral
gezien het feit dat Frankrijk zijn industriële produktie binnen tien jaar wil verdubbelen,
is het belangrijk dat de concrete uitvoering van dit verdrag aan de permanente
gemengde Frans-Russische commissie zal worden toevertrouwd.
De tweede overeenkomst betreft de levering van materiaal en technische diensten
door Renault aan een te bouwen vrachtautofabriek langs de rivier de Kama in de
Oeral. Dit contract, dat gaat om een bedrag van circa een miljard frank, werd door
de Sovjet minister van automobielbouw, Taras-
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Cf. Magyar Nemzet (Boedapest), 26 oktober 1971.
Cf. N.R.C. Handelsblad, 27 oktober 1971.
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sow, en de president-directeur van de Renaultfabrieken, Pierre Dreyfus, ondertekend.

Resultaten van de Frans-Russische topbesprekingen
Brezjnev moest van zijn eerste staatsbezoek als partijleider in een westers land
concrete resultaten mee naar huis brengen, enerzijds om zijn prestige in het Kremlin
te vergroten en anderzijds om de uitvoering van zijn op het XXIVe congres van de
C.P.S.U. gelanceerde vredesprogramma te vergemakkelijken. Wat de verbetering
van de betrekkingen met Frankrijk betreft, werden zijn collegae in het Kremlin na
afloop van Brezjnevs bezoek aan Parijs zeker niet teleurgesteld. Weliswaar slaagde
Brezjnev tijdens zijn langdurige besprekingen met Pompidou er niet in het Elysée
te bewegen om een vriendschapsverdrag met de Sovjet-Unie te sluiten dat
gemakkelijk als ‘renversement des alliances’ geïnterpreteerd zou kunnen worden,
doch in plaats daarvan werd op 30 oktober een document over ‘opsomming van de
beginselen’ van de samenwerking tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie gepubliceerd.
Het tweede document was een gemeenschappelijke verklaring, die de plaats van
16
het gebruikelijke eindcommuniqué heeft ingenomen . Uit dit werkstuk betreffende
de samenwerking tussen de beide landen komt naar voren dat er niet voorzien is
in de oprichting van een nieuw organisme. Daarentegen zullen de politieke contacten
tussen Moskou en Parijs voortaan niet alleen op het niveau van ministers, maar ook
17
op dat van hoge ambtenaren worden onderhouden .
Een van de bij herhaling geuite klachten van Parijs was dat de Franse wens tot
overleg in het raam van de Grote Vier over de crisis in het Midden-Oosten door
toedoen van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie vrijwel een dode letter is
18
geworden . Vermoedelijk daarom heeft Brezjnev zich akkoord verklaard met de
formulering van de volgende paragraaf waarin de samenwerking, tussen Frankrijk
en de Sovjet-Unie wordt mogelijk gemaakt: ‘Zij zullen zich ervoor inspannen, dat in
de gebieden waar de vrede verstoord is, zo snel mogelijk een politieke regeling tot
stand komt in het belang van de algemene vrede’.
In het zeven pagina's tellende gemeenschappelijk communiqué over het verloop
van de besprekingen moedigden Brezjnev en Pompidou de Bondsrepubliek en de
D.D.R. aan om een intern-Duits akkoord te sluiten, wat de weg zou openen voor de
uitvoering van de vier-mogendhedenovereenkomst
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Cf. Magyar Nemzet (Boedapest), 31 oktober 1971.
Cf. Népszabadsàg, 31 oktober 1971.
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over Berlijn, de ratificatie door de Bondsdag van de verdragen van Moskou en
Warschau en het plan voor een pan-Europese conferentie inzake veiligheid en
samenwerking. De secretaris-generaal van de C.P.S.U. en de Franse president
spraken tevens de hoop uit dat deze veiligheidsconferentie in 1972 bijeengeroepen
kan worden. De multilaterale voorbereidingen van een dergelijke conferentie ‘dienen
te beginnen zodra dit mogelijk is’.
Zoals werd verwacht, maakt de gemeenschappelijke verklaring geen gewag van
het probleem van de wederzijdse terugtrekking van strijdkrachten in Europa.

Commentaren en conclusies
Brezjnevs persoonlijke gesprekken met Pompidou duurden bijna tien uur. Het
resultaat hiervan is m.i., in tegenstelling tot andere commentaren, zeer bevredigend
geweest. Brezjnev heeft van Pompidou niet het onmogelijke gevraagd. Hij heeft er
niet op aangedrongen een vriendschapsverdrag te sluiten. Wel heeft hij alles gedaan
om zijn gesprekspartners te overtuigen dat de toenadering tussen Bonn en Moskou
en het komende bezoek van Nixon aan het Kremlin de bijzondere banden tussen
Frankrijk en de Sovjet-Unie geenszins zouden schaden. Ook richtte Brezjnev zich
tot de publieke opinie in West-Europa om te verklaren dat Berlijn niet meer bedreigd
19
zal worden en dat de Sovjet-Unie voor Europa slechts ontspanning zoekt .
In dit verband wordt in Moskou over een gemoderniseerde buitenlandse politiek
van het Kremlin gesproken, ‘worunter man neben dem stärkeren persönlichen
Einsatz des Parteischefs und der beiden anderen Trojka-Mitglieder die
Wiederaufnahme der Reisediplomatie und aktiven Handhabe der
20
Public-Relations-Mittel, einen gefälligeren Stil gegenüber dem Ausland versteht’ .
Pompidou is niet afgeweken van de politiek die hij in oktober 1970 tijdens zijn bezoek
aan Moskou had aanvaard: ontwikkeling van goede betrekkingen met de Sovjet-Unie,
met name op het gebied van economische samenwerking en politieke consultatie,
doch zonder de solidariteit met de westelijke bondgenoten te verbreken. Daardoor
is er grotere overeenstemming ontstaan over de procedure voor de bijeenroeping
van een pan-Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking, zonder dat
21
de voor de Bondsrepubliek zo noodzakelijke voorwaarden zijn verwaarloosd .
Pompidou heeft zich voorts niet laten vastleggen op een formule die de Europese
samenwerking en de verhouding tussen Parijs en Bonn in gevaar
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gebracht zou hebben . Brezjnev kan na zijn bezoek aan Parijs geen enkele twijfel
meer koesteren over de Franse voorwaarde voor een Europese
veiligheidsconferentie. Frankrijk blijft namelijk de inwerkingtreding van het
vier-mogendhedenakkoord inzake Berlijn alsmede de regeling van de verhouding
tussen de bondsrepubliek en de D.D.R. als een voorwaarde voor zijn steun aan de
bijeenroeping van een dergelijke conferentie beschouwen. Ook heeft Pompidou het
denkbeeld verworpen van een gemeenschappelijke Frans-Russische oproep om
een datum voor een eerste multilaterale bijeenkomst vast te stellen.
Het beantwoordt aan de logica van de Franse anti-blokpolitiek dat Parijs de
plannen van Moskou en Washington tot beperking van de strategische wapens, tot
troepenvermindering in Europa en tot ontwapening sceptisch beziet. Wellicht is deze
houding verklaarbaar uit het feit dat de politieke gevolgen van een eenzijdige of bij
overeenkomst bepaalde troepenvermindering in het Westen nog niet tot in alle
consequenties zijn doordacht. Wat het ‘mutual and balanced force reduction’-plan
betreft, brengt de Franse diplomatie een reeks argumenten te berde. Door een
M.B.F.R. zouden de blokken weer sterker worden. Bovendien bestaat het gevaar
dat de ongelijkheid tussen de blokken nog groter wordt, vooral indien de
troepenvermindering in een bepaalde sector, als een soort uitwisseling tussen
bepaalde landen, zou plaatsvinden. Tevens wordt in Parijs gevreesd dat het
troepenmaximum zó laag geplaatst gaat worden, dat niet voldoende personeel voor
de verdediging en de bediening van tactische atoomwapens zou overblijven. Dan
zal in Centraal Europa een vacuum in de Westelijke defensie ontstaan, die de landen
23
van het Sovjetblok zou uitlokken tot penetratie . Daarbij komt het oude argument
dat bij wederzijdse vermindering de Sovjettroepen slechts enige honderden
kilometers zouden worden teruggetrokken, terwijl de Amerikaanse strijdkrachten
achter een oceaan zouden verdwijnen; te
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De bondsregering heeft met voldoening geconstateerd dat in Parijs erop werd gewezen dat
de Russen vermoedelijk van plan waren een nieuwe hindernis op te werpen in de vorm van
hun omgekeerde voorwaarde. Deze Sovjet ‘junctim-doctrine’ houdt in, dat de Bondsdag eerst
de verdragen van Moskou en Warschau moet hebben geratificeerd alvorens de
Berlijn-overeenkomst daadwerkelijk van kracht kan worden. Pompidou heeft niet ingestemd
met een junctim tussen het Berlijn-accoord en de ratificatie van bovengenoemde verdragen
omdat, volgens hem, de inwerkingtreding van het vier-mogendhedenakkoord inzake Berlijn
een echte ontspanning tussen Oost en West zou moeten inluiden.
De Sovjet-Unie zou namelijk eerst ‘alle geheiligten Prinzipien’ van het communisme over
boord moeten gooien, ‘wenn sie nicht zu mindest den Versuch unternähme, uns (de
Bondsrepubliek) bei passender Gelegenheit auch wieder einmal einzuschüchtern und
auszuprobieren, wie gefügig wir sind’, aldus F.U. Back in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22
december 1971.
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meer daar de Verenigde Staten niet zoveel snelle transportmiddelen hebben
24
gebouwd als was gepland .
Tot slot moet worden opgemerkt, dat Brezjnev bij zijn gastheren heeft laten
doorschemeren dat het Kremlin het Franse standpunt begrijpt en eventueel bereid
zou zijn de oplossing van de problematiek der wederzijdse troepenreductie eerst
na een geslaagde Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking
25
afzonderlijk te onderzoeken . De Sovjetaarzeling om het gesprek over dit onderwerp
op gang te brengen is overigens begrijpelijk, omdat in Moskou wordt verondersteld
dat dan niemand meer belangstelling zal tonen voor de veiligheidsconferentie.
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat Brezjnev in Parijs niet alles heeft
bereikt wat hij wilde. Daar staat tegenover dat beide partijen zeer tevreden waren
over de bereikte resultaten.

Bekendmaking van de ontmoeting op de Azoren
Op 15 augustus verwekte Nixon een crisis zonder precedent in de betrekkingen
met al zijn bondgenoten. Een monetaire crisis, waarvan de oorzaken nochtans meer
in de Amerikaanse dollar dan in andere valuta's schuilden. Nauwelijks drie maanden
later, toen een handelsoorlog tussen Amerika en West-Europa niet meer ver weg
leek, nodigde Nixon plotseling de regeringsleiders van Frankrijk, Groot-Brittannië,
de Bondsrepubliek en Japan uit voor overleg over alle internationale problemen.
De werkelijke reden voor Nixons besprekingen met Pompidou, Heath, Brandt en
Sato was: er voor zorgen dat de president in Peking en Moskou kon optreden als
26
woordvoerder van de vrije wereld met instemming van Amerika's bondgenoten .
Volkomen verrassend werd gelijktijdig door het Witte Huis en het Elysée op 24
november een verklaring gepubliceerd, waarin stond dat president Nixon de wens
te kennen had gegeven om - voor zijn komende bezoek aan Peking en Moskou de internationale situatie met de Franse president te bespreken. In het Elysée heeft
men zich aangenaam verrast verklaard over het feit dat Nixon Pompidou uitkoos
als eerste Westeuropese staatsman voor voorafgaande consultaties en dat de
Amerikaanse president zich bovendien daarvoor naar de Azoren zou begeven. Bij
deze tevredenheid voegde zich de stellige indruk dat de Franse positie in de
27
monetaire crisis meer begrip bij de andere partnerlanden van de Europese Gemeen-
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Cf. Neue Zürcher Zeitung, 10 december 1971.
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Aldus een regeringsfunctionaris in Washington; geciteerd in Elseviers Magazine, 4 december
1971, p. 43.
De Franse weigering om de frank te laten ‘zweven’; invoering van een dubbele wisselmarkt
en een ‘handelsfrank’ die de koers van de dollar vrijwel bleef volgen, maar die feitelijk
gedevalueerd was ten opzichte van de ‘zwevende’ valuta van de overige E.E.G.-landen. Cf.
Wirtschaftswoche, 24 december 1971, p. 16.
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schap ontmoette dan waarop na 15 augustus door de Fransen kon worden gehoopt.
Bovendien legde men er in Parijs de nadruk op, dat het voor Nixon niet zonder
betekenis was om de meningsverschillen over de monetaire problematiek uit de
wereld te helpen. In dit verband werd de Pompidou-Nixonmeeting ook beschouwd
als een mogelijkheid ‘to heal a dangerous breach’ tussen de Verenigde Staten en
zijn Europese bondgenoten ‘which has been developing over economie and financial
28
issues’ .
In de eerste plaats was het voor Nixon belangrijk om Pompidou te ontmoeten,
omdat Frankrijk het enige land was dat principieel weigerde om de frank ten opzichte
van de dollar te revalueren, hetgeen de totstandkoming van een westelijk monetair
akkoord verhinderde en Nixons pogingen om de Amerikaanse betalingsbalans te
verbeteren had ondermijnd. In de tweede plaats, omdat het succes van Nixons
economische politiek en de mate waarin de Verenigde Staten zijn economische
concepties in de Atlantische wereld kan verwezenlijken, mede afhangt van
Washingtons onderhandelingspositie tegenover Peking en Moskou. Hoewel de rol
van Frankrijk in de wereld minder groot is dan het gaullistische partijorgaan La Nation
de Fransen bij herhaling wil doen geloven, kon er dus geen twijfel over bestaan dat
Pompidou om twee redenen een belangwekkende gesprekspartner voor Nixon was.
Enerzijds omdat een oplossing van het monetaire conflict voor Washington pas
mogelijk werd na een compromis met Frankrijk; anderzijds omdat Frankrijk goede
betrekkingen onderhoudt met Moskou en Peking. Pas na de sensationele
bekendmaking van de Pompidou-Nixonontmoeting bleek dat minister Connally op
1 december, de laatste dag van het overleg van de groep van tien in Rome, bereid
was, voor het eerst sinds het uitbreken van de monetaire crisis, te discussiëren over
29
een devaluatie van de dollar , hetgeen het mogelijk maakte een eerste stap te
zetten naar monetaire normalisering.
Om een handelsoorlog te voorkomen beantwoordden de Westeuropese regeringen
Nixons protectionistische maatregelen niet met een tegenoffensief. Het standpunt
van Pompidou: ‘niets doen is het beste’, oogstte geleidelijk effect. Naarmate Nixon
begrepen had dat zijn harde maatregelen een fatale slag aan de eenheid van de
westerse wereld dreigden toe te brengen en de Westeuropese regeringen niet tot
de beoogde concessies bewogen, zocht hij een uitvlucht. Onder het voorwendsel
dat hij Pompidou, Trudeau, Heath, Brandt en Sato individueel wilde inlichten over
zijn komende reizen naar Peking en Moskou, nodigde hij deze staatslieden uit om
met hem tevens over de monetaire crisis te praten. In feite was dit het eerste teken
van een Amerikaanse terugtocht.

28
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Cf. U.S. News and World Report, 13 december 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2 december 1971.
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Ontmoeting Brandt-Pompidou
De besprekingen op 3 en 4 december in Parijs hadden tot gevolg dat Brandt zich
bereid heeft verklaard een einde te maken aan de zwevende koers van de mark,
hetgeen betekende dat Bonn terug zal keren naar het steeds door Frankrijk
voorgestane beginsel van de vaste pariteiten. Indien de Fransen in augustus het
voorbeeld van de bondsregering zouden hebben gevolgd en de frank hadden laten
zweven, zou Nixon in zijn opzet geslaagd zijn: de overige valuta zouden gerevalueerd
zijn zonder devaluatie van de dollar. Maar Frankrijk kon zich veroorloven te wachten
en hoe langer het wachtte, hoe moeilijker de situatie werd zowel voor de
30
Bondsrepubliek als voor de Verenigde Staten . Voor Brandt was het dus een
welkome aanleiding om samen met Pompidou bij Nixon er op aan te dringen dat
de Verenigde Staten zo snel mogelijk een einde zouden maken aan de
protectionistische maatregelen. De monetaire aangelegenheden vormden voor de
twee staatslieden de hoofdschotel. In dit opzicht waren de resultaten van de
Duits-Franse topbesprekingen groter dan aanvankelijk gehoopt werd. Men slaagde
31
erin de standpunten met betrekking tot de monetaire problematiek te coördineren ;
zodoende kon Pompidou bij zijn ontmoeting met Nixon een ‘Europese gedragslijn’
volgen.

Topbespreking Nixon-Pompidou
De Frans-Amerikaanse ontmoeting op de Azoren speelde zich op drie verschillende
niveaus af. Er was een topgesprek tussen de twee presidenten; voorts
onderhandelingen tussen de ministers van buitenlandse zaken, Rogers en
Schumann, en tenslotte tussen Connally en Giscard d'Estaing.
Op het gebied van de buitenlandse politiek werd in hoofdzaak gesproken over
de twee problemen waarover de Amerikaanse en Franse vertegenwoordigers op
de begin december gehouden NATO-conferentie in Brussel diepgaand van mening
verschilden. Te weten, de voorbereiding en doelstelling van de Europese
veiligheidsconferentie en de kwestie van de wederzijdse evenwichtige
troepenterugtrekking uit Centraal Europa. Wat betreft een Europese conferentie
voor veiligheid en samenwerking, werd tussen beide staatshoofden een lichte
toenadering van de standpunten verwezenlijkt. Washington blijft echter de Europese
veiligheidsconferentie aanzienlijk minder voorrang toekennen dan Parijs.
Daarentegen bleven de Amerikanen groot belang hechten aan het beginsel van de
wederzijdse evenwichtige troepenreductie, terwijl de Fransen er om diverse redenen
wantrou-
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Cf. International Herald Tribune, 17 december 1971.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 6 december 1971.
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wig tegenover blijven staan. Daarom werd op Frans aandringen het zwaartepunt
van de besprekingen op 13 december gelegd op de monetaire crisis. Deze
onderhandelingen speelden zich af in de schaduw van de Amerikaanse eisen over
wijziging van de landbouwpolitiek van de Euromarkt en de associatieverdragen die
32
de Europese gemeenschap met een aantal niet-gebonden landen wil sluiten . Wat
de wijziging van de Europese landbouwpolitiek betreft, het onderhoud met Pompidou
33
verzekerde Nixon van de Franse steun hiervoor in de ministerraad van de E.E.G. .
Tenslotte waren de Fransen en de Amerikanen het erover eens, dat de handelsen monetaire akkoorden onvervreemdbare onderdelen moeten vormen van een
34
globale overeenkomst tussen de westelijke mogendheden .
President Pompidou heeft een belangrijk diplomatiek succes op de Azoren
behaald. Washington had er niet op gerekend dat Pompidou alle Europese monetaire
kaarten in handen zou hebben. Dat de Franse president erin slaagde deze monetaire
kaarten in handen te krijgen, bewijst de bekwaamheid waarmee deze briljante
opvolger van De Gaulle van het begin af het monetaire spel heeft gespeeld.
Onbevooroordeelde waarnemers moeten erkennen dat de Fransen een zekere
logica in de monetaire crisis aan de dag hebben gelegd. Vanaf het ogenblik dat
Frankrijk als enig geïndustrialiseerd kapitalistisch land besloot tot de instelling van
een dubbele wisselmarkt als antwoord op de Amerikaanse protectionistische
maatregelen, was Parijs de lastigste tegenstander van de Verenigde Staten en
daarmee de belangrijkste gesprekspartner in het zoeken naar een oplossing van
de monetaire chaos. Men behoefde de televisiefilm na de slotzitting slechts te zien,
om er zeker van te zijn dat Pampidou kreeg wat hij wilde. Hij was opgewekt, terwijl
35
Nixon vermoeid en nerveus was toen hij de pers te woord stond .
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Volgens waarnemers hebben de Verenigde Staten er allereerst belang bij onderhandelingen
te voeren over de landbouwpolitiek van de E.E.G.. Cf. The Observer, 19 december 1971.
Cf. The Observer, 19 december 1971.
Cf. International Herald Tribune, 14 december 1971.
Cf. International Herald Tribune, 17 december 1971.
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De krankzinnige aap
De bedreiging van het leefmilieu
Henk Jans
Een paar jaar geleden heeft Desmond Morris met De naakte aap het grote publiek
op enigszins sensationele wijze gesensibiliseerd voor bepaalde aspecten van ons
menselijk bestaan die bij zoölogen en dierpsychologen al geruime tijd bekend waren.
Men hoefde het niet met álle beschrijvingen of interpretaties van deze auteur eens
te zijn, één verdienste kon men zijn werk niet ontzeggen: ons te hebben gewezen
op het feit, dat het nutteloos én gevaarlijk is de biologische wortels van ons menszijn
te negeren of te ignoreren. Als dierpsychologen (zoals b.v. K. Lorenz) in hun studie
van de relaties tussen gedrag en milieu tot de bevinding komen, dat bepaalde
vormen van agressie tussen soortgenoten slechts optreden, wanneer de individuen
met té velen in een te beperkte ruimte worden samengedrongen, dan gaat men
toch even nadenken over de relevantie daarvan voor bepaalde problemen van onze
menselijke samenleving. Wanneer tot voor enkele jaren alle pogingen om gorilla's
in gevangenschap ‘gezond’ of zelfs maar in leven te houden mislukten, dan weet
men nu dat deze dieren ten onder gingen aan een soort psychische lusteloosheid;
zij hadden te weinig te doen! De nog steeds bestaande (en vaak genoeg betreurde)
onmogelijkheid om de meeste roofvogels in gevangenschap tot paarvorming en
broeden over te halen, hangt zeker samen met het feit dat zelfs de grootste kooien
nog een al te pover surrogaat zijn voor de fantastische fysische en psychische
leefruimte van deze ‘koningen der lucht’. Hoe kan de moderne mens zich dan nog
fit voelen in een leefpatroon dat hem veroordeelt tot ‘hypokinesie’
(bewegingsarmoede) en monotonie (onderbelasting van zijn creativiteit)? Wanneer
blijkt dat een geslaagde seksuele en voortplantingsactiviteit een soort luxe van het
levend wezen is die optimale condities veronderstelt, kunnen wij dan redelijker wijze
verwachten dat deze activiteit bij de mens ‘geslaagd’ zal heten, als hij ze ervaart of
slechts kan beleven als de enige nog natuurlijke bezigheid (of uitlaatklep) in een al
te onnatuurlijk leefpatroon?
De eenzijdigheid van Morris' aanpak was onmiskenbaar, maar waarschijnlijk
bedoeld als een reactie op de gangbare eenzijdigheid van zovele anderen die erop
wezen dat het toch ook in de ‘natuur’ van de mens ligt, het louter
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biologische te overstijgen. Als er ooit van een dialectisch proces gewaagd mag
worden, dan zeker in dit geval: het ‘overstegene’ wordt niet geëlimineerd, en wreekt
zich als men dat wel probeert te doen.
Ondertussen heeft heel de problematiek rond het bedreigde, reeds gedeeltelijk
ontaarde of vernietigde leefmilieu van de mens dit debat op onvermoede wijze
verruimd. Langzaam dringt het tot ons door dat de biologische wortels van ons
bestaan een nog veel wijder vertakt systeem vormen dan men tot voor kort dacht
of bereid was aan te nemen. Wanneer het stadsbestuur van Tokio regelmatig brieven
ontvangt van mensen die zelfmoord plegen, omdat zij de geluidshinder in hun wijk
niet langer kunnen verdragen, dan blijkt daaruit dat bepaalde vormen van depressie
(en agressie) eerder van fysische dan van metafysische aard kunnen zijn. Nadat
we eeuwen lang, bij wijze van scherts, de vanzelfsprekendheid hebben herhaald
‘je kunt toch niet leven van water en lucht’, worden we nu geconfronteerd met de
ernst van het inzicht, dat het zonder water en lucht helemaal geen leven is. Ten
aanzien van deze en zovele andere feiten, moeten wij de manier waarop wij onze
samenleving organiseren, laten organiseren en ermee doorgaan, ‘krankzinnig’
noemen. Wat te verwachten was, is dan ook gebeurd: in 1970 publiceerde de bioloog
en Nobelprijswinnaar (1937, uitvinding van vitamine C) Albert Szent-Györgyi een
klein boekje onder de titel The crazy ape. Nog in hetzelfde jaar verscheen bij Bruna
de Nederlandse vertaling ervan: de ‘homo sapiens’ is ook een ‘krankzinnige aap’.
Mijn bedoeling is hier alleen een paar aspecten van het (biologisch) leefmilieu als
zodanig te behandelen en met name een antwoord te zoeken op de vraag hoe het
komt dat we in deze crisistoestand zijn beland, dat de homo sapiens zich zo
krankzinnig gedraagt ten aanzien van de biologische basis zelf van zijn leven. Ik
1
doe dat niet aan de hand van het boekje van Szent-Györgyi , maar van een artikel
dat onlangs verschenen is in Le Courrier de l'Unesco en waarvan ik me polemisch
maar radicaal wil distantiëren.

Autonomie en waarde-vrijheid van de wetenschap
Het lijdt geen twijfel dat de spectaculaire en steeds meer versnelde vooruitgang van
de wetenschappen te danken is aan hun duur bevochten autonomie en specialisatie.
Door de methodische afbakening van één bepaald gebied, dat dan onderworpen
werd aan een volkomen ‘vrij’ en onbevooroordeeld onderzoek, werden een massa
dingen ontdekt (en voor de techniek manipuleerbaar gemaakt), die door een meer
globale aanpak of door een

1

Het is eerder een manifest, bijna een pamflet, dan een wetenschappelijke studie: de auteur
wijst op de ‘krankzinnige’ aspecten die het leven in de USA kenmerken op haast alle gebieden:
niet alleen de omgang met de natuur, maar ook het politieke, militaire, medische,
pedagogische, morele beleid worden op de korrel genomen.
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van buiten af opgelegd en gericht onderzoek nooit aan het licht zouden zijn gekomen.
Deze ontwikkeling heeft dan geleid tot het verschijnsel van de specialist ‘die steeds
meer over steeds minder weet’. Al te gemakkelijk legt men de nadruk op het ‘minder’,
maar het ‘meer’ is even reëel. De contestatie die deze gespecialiseerde vakkennis
als vakidiotie heeft gedoodverfd, is door haar ongenuanceerde overdrijvingen mede
verantwoordelijk voor het feit dat haar gerechtvaardigde kritiek niet au sérieux werd
genomen of door de vakkundigen werd verworpen. Zo lang dit wederzijdse onbegrip
niet wordt overwonnen, geraken wij niet uit het slop.
Bepaalde wetenschapsmensen zijn tot de tegenaanval overgegaan, en wimpelen
alle protesten en aanklachten af als louter emotionele kreten, die hoegenaamd niet
ter zake zijn. Een typisch voorbeeld daarvan is het soort ‘apologie van de chemie’
die de scheikundige ingenieur Gene Gregory in juni 1971 in Le Courrier de l'Unesco
2
liet verschijnen . De massieve argumenten die hier tegen alle verdedigers van het
menselijke leefmilieu worden gehanteerd, getuigen van zo'n onwetenschappelijk,
ja ‘levensgevaarlijke’ eenzijdigheid, dat kritiek van bevoegde zijde in de volgende
nummers van Le Courrier niet uit kón blijven. Op mijn manier wil ik die kritiek nog
eens uitvoerig overdoen.
Gregory gaat uit van de constatering, dat de bewoners van de
hooggeïndustrialiseerde landen leven en voorspoedig leven dank zij een steeds
toenemende beheersing van de natuur, terwijl de minder ontwikkelde landen ‘met
aandrang vragen naar de produkten van de moderne chemie om een gezonder,
gemakkelijker en produktiever leven te kunnen leiden’. Wie het met deze gang van
zaken niet helemaal eens is, wordt verketterd als een irrationeel en anachronistisch
schepsel:
‘Velen stellen de chemie verantwoordelijk voor de minder aangename
aspecten van het moderne leven. Het betreft hier een soort irrationele
explosie, die verplicht elke wetenschappelijke, intellectuele en
technologische vooruitgang, dank zij welke de hedendaagse mens zich
aan zijn vroegere onbeschaafde toestand heeft weten te onttrekken, te
veroordelen. De chemie wordt er nu van beschuldigd de kwaliteit van het
leven op alle mogelijke wijzen in het gedrang te brengen’.
Men vraagt zich af hoe de auteur aan de miljoenen mensen die in feite met die
‘minder aangename’ aspecten (bijna) dagelijks geconfronteerd worden, zal kunnen
verklaren dat ze er niet zijn. Zijn weerlegging van de tegenargumenten verloopt
volgens het bekende maar al te doorzichtige procédé, dat de tegenstrever veel meer
doet zeggen dan hij in feite beweert: dat hij álle vooruitgang veroordeelt en álle
wetenschap verwerpt.

2

Het weekblad Le Phare bracht er in een speciaal nummer, ‘Brandpunt Chemie’, 11 juli 1971,
een Nederlandse vertaling van, die wij hier citeren.
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‘Aan de wetenschappelijke kennis alle menselijke waarde ontkennen, niet willen dat
de mensheid op redelijke wijze van de toepassingen van deze kennis geniet, is niet
meer van onze tijd’.
Maar is het niet juist die ‘redelijkheid’ die terecht wordt betwist? Volgens de auteur
is de huidige herrie om het leefmilieu niets nieuws.
‘De geschiedenis biedt talloze voorbeelden van verzet tegen
wetenschappelijke research en invoering van nieuwe technieken. Deze
werden inderdaad beschouwd als inbreuk op een diep geworteld geloof,
bedreiging van de gevestigde instellingen of verstoorders van een
bestaande levenswijze’.
Dat er talloze voorbeelden bestaan van een dergelijk verzet tegen de wetenschap
en de techniek, zal niemand betwijfelen. Maar beweren dat de huidige crisis geen
specifieke en volkomen nieuwe trekken vertoont, is een noodlottige vergissing. Voor
de eerste keer in een duizendjarige geschiedenis is de mens door zijn aantal en
door zijn technische bedrijvigheid werkelijk in staat om zijn eigen leefmilieu grondig
en onomkeerbaar te vernietigen. En dit proces is op bepaalde plaatsen van onze
planeet volop aan de gang. Terwijl scholen en universiteiten nog jaren lang de
zelfreinigende werking van stromen en rivieren als een dogma verkondigden, wisten
miljoenen oeverbewoners reeds dat de mens toch sterker is en dat reusachtige
rivieren als de Mississipi zelfs verschillende mijlen buiten de kust alle leven
onmogelijk maakten. Maar deze mensen waren geen deskundigen! Ook is het niet
eerlijk alle verdedigers van het leefmilieu onder te brengen in de categorie van hen
die een inbreuk vrezen op de gevestigde instellingen. En wat volgens hen bedreigd
wordt, is niet een of andere bestaande (en achterhaalde) levenswijze, maar het
leven zelf, de basisvoorwaarden van álle leven. Welk een bekrompen visie op de
‘vooruitgang zélf van de mensheid’ de auteur erop nahoudt, blijkt uit het vervolg:
‘Ook heden zijn er nog angstige mensen die de vooruitgang zélf van de
mensheid in het gedrang zouden kunnen brengen door de vorsers te
dwingen rekening te houden met de weerslag van hun ontdekkingen op
de kwaliteit van het leven... Henry Ford kon de talloze doden en
verminkten niet voorzien en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden
gesteld. Dat blijkt vanzelfsprekend te zijn. En toch worden de aard en de
beweegreden van de vorser in vraag gesteld. Het is de vorser die
verantwoordelijk wordt gesteld, meer dan de misdadiger’.
Hoe kan iemand in gemoede verklaren dat wie ook rekening wil houden met de
weerslag van de ontdekkingen op de kwaliteit van het menselijke leven, de
vooruitgang zélf van de mensheid in de weg staat? Niemand denkt eraan Henry
Ford aansprakelijk te stellen voor de 16.200 doden die alleen al in 1971 in Frankrijk
op de weg het leven lieten. Maar we zijn er sinds Ford toch op vooruit gegaan in de
wetenschap van het voorzien. We hoeven Ford niet op het matje te roepen, om ons
nú af te vragen of het zin heeft naar nog steeds snellere automotoren te blijven
‘vorsen’. Moeten wij verder
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gaan met het ontwerpen van steeds snellere supersonische vliegtuigen, wanneer
blijkt dat deze vliegtuigen een ondragelijke overlast betekenen voor
honderdduizenden mensen die in de geluidskegel van deze voorbijtrekkende
technische wonderen liggen? Daarbij vergeet Gregory dat er in feite zeer veel gericht
onderzoek gebeurt en dat de zin daarvan vaak terecht betwijfeld wordt. Geleerden
zoeken soms jarenlang naar de meest efficiënte biologische en chemische middelen
om een hele bevolking uit te roeien, of om bestaande ‘groene’ aardoppervlakten
onbewoonbaar te maken. Begint de misdadigheid dan pas bij hen die deze middelen
ook gebruiken?
Natuurlijk heeft Gregory gelijk waar hij zegt ‘dat de rol van de moderne wetenschap
voor de moderne maatschappij van vitaal belang is’. Maar uit het vervolg van zijn
betoog blijkt dat hij slechts bepaalde wetenschappen op het oog heeft, niet
bijvoorbeeld de ecologie (de wetenschap van het biologische milieu-evenwicht). De
‘wetenschap afwijzen, ook al is het om op sommige gebieden de kwaliteit van het
leven te verbeteren, zou bijzonder ernstige sociale gevolgen kunnen hebben’.
Natuurlijk kunnen er conflicten ontstaan tussen de kwaliteit van het leven en bepaalde
sociale gevolgen: men kan niet op dezelfde plaats de ‘natuur’ bewaren en een
industrie inplanten. Maar wie kan op het idee komen dat de kwaliteit van het leven
niet eveneens tot het sociale welzijn behoort? Gregory staat in dit opzicht overigens
niet alleen. Onderzoekers en technici spreken vaak onomwonden de overtuiging
uit, dat de mens álles wat hij kán, ook móet doen of tenminste proberen. Eén
voorbeeld slechts. In een studie over Sex and Fertility, verschenen in The World of
Science Library, 1969, overweegt de Oxfordse professor Clive Wood de mogelijkheid
(die bij kikkers reeds is gerealiseerd) om door ongeslachtelijke voortplanting (door
de overbrenging van de celkernen van één individu wordt een hele reeks eicellen
tot ontwikkeling gebracht) een reeks volkomen identieke individuen te produceren
(individuen met dezelfde hoge intelligentie) en hij concludeert als volgt: ‘De kwestie
is niet “kunnen wij dat doen?” maar “moeten wij het doen?”... Voor mij is het antwoord
eenvoudig: wij moeten het doen!’.
Ik geloof niet dat wij onze toekomst in handen mogen geven van mensen voor
wie vragen als deze zo ‘eenvoudig’ zijn.

3

De nood van de overvloed

Om te bewijzen hoe gevaarlijk en onverantwoord de irrationele explosie van de
milieuverdedigers is, gaat Gregory uit van het volgende basisfeit:
‘In het jaar 2000 zal de aarde 7 miljard bewoners tellen. Wil men dat al
die

3

Onder deze titel verscheen in 1966 de vertaling van Existenzfragen der Industriegesellschaft
van W. Koeck (Aula 291).
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mensen behoorlijk gevoed, gekleed, gehuisvest, opgevoed, ingelicht en
vervoerd kunnen worden en dat zij een betrekking vinden? Wil men dat
zij hun leefmilieu beheersen in plaats van eraan onderworpen te zijn? Zo
ja, dan is dit enkel mogelijk door bemiddeling van de toegepaste
wetenschap en dank zij de industrie!’
Het spreekt vanzelf dat het zonder de wetenschap en de industrie een catastrofe
wordt. Maar een catastrofe wordt het ook als de wetenschap van de ecologie niet
eveneens een toegepaste wetenschap wordt. En deze stelt juist twee punten van
dit basisfeit onder kritiek. Op de eerste plaats stelt zij de vraag of het wenselijk is
dát de aarde in het jaar 2000 7 miljard inwoners zou bevatten, die desnoods wel
behoorlijk gevoed, gehuisvest, vervoerd kunnen worden enz., maar dan in een
wereld waar andere even fundamentele behoeften van de mens nog meer in het
gedrang komen dan nu al het geval is. En op de tweede plaats wil de ecologie het
begrip ‘beheersen’ vervangen door ‘beheren’. Wij moeten de biosfeer, waarvan Oe
Thant terecht heeft gezegd dat ‘het thans buiten kijf staat, dat de ruimte en de
middelen daarvan, hoe uitgebreid ook, toch begrensd zijn’, leren ‘beheren’. Indien
wij dus de gevaren van een te grote bevolkingsdruk op planetair vlak kunnen
voorzien, en indien wij de ‘natuurlijke’ eliminatieprocessen zoals honger, ziekte (en
oorlogen) niet langer aanvaardbaar achten, dan moeten wij nú naar middelen uitzien
om de bevolkingsexplosie tegen te gaan. Dit probleem is ingewikkeld, maar het
wordt niet opgelost door het voorlopig of voor onbepaalde tijd te negeren.
Mét Gregory kunnen we in de urgentie van de menselijke behoeften vier niveaus
onderscheiden: 1) de primaire levensbehoeften (voeding, huisvesting, gezondheid,
recreatie); 2) de secundaire (produktie, vervoer, informatie); 3) de sociale en
economische structuren; 4) het culturele leven. Op de eerste twee niveaus is de
taak van de chemie en van alle toegepaste wetenschappen uiterst belangrijk, ja,
onontbeerlijk. Hoe belangrijk, wordt geïllustreerd door het feit dat de inwoner van
de hooggeïndustrialiseerde landen nu reeds een 500-tal scheikundige produkten
gebruikt (voor kleding, woning, vervoermiddelen, voeding en geneesmiddelen) en
dat in een land als de USA jaarlijks niet minder dan 500 nieuwe produkten op de
markt komen. De jongste ontwikkeling van synthetische vezels en hun derivaten is
op zichzelf een boeiende geschiedenis van menselijke creativiteit en vernuft. Hoe
is het dan mogelijk dat de ondankbare mens, die van al deze uitvindingen ruim
profiteert, er nu kritiek op uitoefent?
De keerzijde van deze ontwikkeling is een nieuwe nood, de nood van de overvloed:
het probleem van de massale afval. Niet alleen de omvang van die afval, maar ook
het kunstmatig karakter ervan, waartegen de natuur niet opgewassen blijkt, vormen
een nieuw probleem dat niet met de oude

Streven. Jaargang 25

683
middelen opgelost kan worden. En de bittere ironie van de situatie is dat het juist
de primaire levensbehoeften van de mens zijn die opnieuw in het gedrang komen:
lucht en drinkwater. Uit economische en sociale (of louter commerciële) motieven
- nl. goedkoper produceren - is men overgegaan tot een rampzalige weggooi-politiek,
alsof er daarvoor onbeperkt ruimte beschikbaar was. Welnu, die is er niet. Als we
ook gezondheid en recreatiemogelijkheden tot de primaire levensbehoeften rekenen,
dan kunnen wij het behoud van voldoende gespreide groene ruimten en van schone
waterlopen niet langer beschouwen als een overbodige luxe, die alleen mensen
zich kunnen permitteren die ‘vermogend’ genoeg zijn om zich ergens in de nog
onbezoedelde natuur te gaan vestigen. Dit probleem wordt evident niet opgelost
zonder wetenschap en techniek: integendeel, op dit gebied is een gericht onderzoek,
en de toepassing ervan, dringend geboden. En waarschijnlijk moet ook de
veralgemeende wegwerp-politiek fundamenteel worden herzien. En dit is dan een
zaak die niet alleen de producent maar ook de consument veel zal kosten. Op dit
punt kan ik het kwaad humeur van mensen als Gregory wel begrijpen: als de
verbruiker goedkope, het leefmilieu massaal vervuilende mirakelprodukten eist, dan
is hij mede verantwoordelijk voor het feit dat de industrie ze hem levert. Zal hij
genoegen nemen met minder krachtige wasmiddelen, duurdere, minder
bezoedelende benzine en stookolie, om maar een paar voorbeelden te noemen?
Gregory heeft gelijk, dat de ‘revolutie van de materialen het mogelijk heeft gemaakt
een ongelooflijke hoeveelheid nieuwe produkten te ontwikkelen, wat tot nieuwe
voldoening en nieuwe markten leidt’. Maar met zijn conclusie kunnen wij het niet
eens zijn, als wij bedenken dat we vaak in deze overvloed, in de meest letterlijke
zin, dreigen te verstikken. ‘Deze omwenteling betekent voor de mens een stap
verder in de goede richting: hij bevestigt zijn onafhankelijkheid t.o.v. de natuur’. Het
wordt integendeel de hoogste tijd dat wij, ook in de praktijk, gaan erkennen dat deze
reële onafhankelijkheid relatief is. Zoals de Amerikaanse fysicus Darel Froman eens
heeft opgemerkt, is onze aarde, met haar atmosfeer, haar water, haar wonder van
de fotosynthese, een fantastisch comfortabel, maar begrensd ruimtevaartuig. Wij
kunnen er niet af. Met die atmosfeer, dat water en dat groen mogen wij niet álles
doen wat we kunnen, als wij tenminste het leven verkiezen boven de collectieve
zelfmoord. ‘De dag is niet ver meer’, zei Teilhard de Chardin, ‘dat de mensheid zal
merken dat zij biologisch wordt gedwongen te kiezen tussen zelfmoord en
aanbidding’. ‘Aanbidding’ hoeft dan niet direct in de religieuze zin te worden verstaan,
we kunnen het hier verstaan als ‘eerbied’ voor de werkelijkheid, als erkenning van
onze integratie in een biosfeer die het subtiele en complexe resultaat is van een
miljoenen jaren oude evolutie. Onze relatieve onafhankelijkheid kunnen en zullen
we ongetwijfeld steeds
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meer bevestigen en uitbreiden, maar dit zal tevens altijd het moment impliceren van
onderwerping aan de totale werkelijkheid die ons bestaan zelf constitueert. Kwalijke
ervaringen uit het verre en recente verleden, zoals het definitief verloren gaan van
landbouwgronden (die gedurende korte tijd méér opbrachten en dan door erosie
definitief werden verwoest) zijn een waarschuwing die wij nooit meer naast ons neer
kunnen leggen.

Het dossier van de meststoffen
Indien er één gebied is waar de discussie tussen milieuverdedigers en
landbouwexperten een dovenmansgesprek dreigt te blijven, dan is het wel dat van
het gebruik van meststoffen en pesticiden. Velen die tegen het gebruik van deze
stoffen protesteren, schijnen niet te beseffen dat de overwinning van de chronische
ondervoeding in vele landen grotendeels te danken is aan het veralgemeend gebruik
van deze stoffen. Maar dat betekent niet dat er ook geen grote nadelen aan
vastzitten. Mensen die honger lijden, hebben weinig aandacht voor wellicht minder
primaire levensbehoeften. Het arbeidersproletariaat van de vorige eeuw zou het als
een hoon hebben ervaren, als men hen had gepaaid met de gedachte dat ze nog
zoveel groen, schoon water en gezonde lucht hadden. Maar dat neemt niet weg dat
de arbeider van vandaag steeds meer aandacht krijgt voor arbeidshygiëne en een
evenwichtig leefklimaat als integrale bestanddelen van zijn sociale welzijn. De
dringende noodzaak om de honger in de wereld te overwinnen, mag ons niet de
ogen doen sluiten voor het feit dat zich daarna ook andere menselijke behoeften
krachtig zullen laten gelden. De middelen en methoden waarmee wijzelf de schaarste
hebben overwonnen, mogen nu de ontwikkelingslanden niet worden ontzegd, maar
uit de vergissingen die nu blijken daarmee gepaard te zijn gegaan, moeten wij de
nodige lessen trekken.
Een intensieve landbouw is slechts mogelijk indien aan de bodem een zekere
hoeveelheid stikstof, fosfor en kalium wordt toegevoegd, die er door de oogst van
het gewas telkens weer aan wordt onttrokken. Dit fundamentele inzicht van Justus
von Liebig (1840) blijft nog steeds van kracht. De zuiver natuurlijke evenwichten die
wij zonder enige tussenkomst van de mens op aarde waarnemen, zijn in feite
gesloten eco-systemen, die zich hebben ingesteld op een cyclisch verbruik van de
voorradige elementen (met de voortdurende toevoer van vooral water en
zonne-energie). Dit systeem is voor de voeding van de bestaande menselijke
populatie ronduit onvoldoende. Liebig heeft verder aangetoond dat de ongeveer
79% stikstof die in de atmosfeer voorkomt, in deze vorm niet door de planten
opgenomen kan worden. In 1898 richtte William Crookes te Bristol een dramatische
oproep tot alle scheikundigen om naar een methode te zoeken, die de stik-
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stof uit de lucht zó zou kunnen binden, dat ze als meststof voor de planten in
aanmerking kwam. De Duitsers Fritz Haber en Karl Bosch verrichtten deze doorbraak
in 1908. Men ging tevens op zoek naar afzettingen van kalium- en fosforzouten, en
men slaagde er tenslotte in, aan elk gewas telkens weer in voldoende hoeveelheid
die elementen te verschaffen die voor zijn groei onvervangbaar zijn. Gelijklopend
met deze evolutie was er de veredeling van de gewassen zelf, die veel meer
opbrachten dan de oorspronkelijke wilde soorten. Gregory, die aan al deze feiten
herinnert, vermoedt terecht dat vele weldoorvoede contestanten van deze
basisgegevens niet of nauwelijks op de hoogte zijn. Maar aan de keerzijde, de
nadelen die nu aan deze technieken blijken vast te zitten, schenkt hij geen aandacht.
In bepaalde gebieden, zoals de USA en de EEG heeft deze landbouwverbetering
tot overproduktie geleid en daarmee een heel stel nieuwe en erg menselijke
problemen in het leven geroepen. En ook op ecologisch gebied treden bepaalde
negatieve aspecten steeds duidelijker naar voren. Het onberedeneerd en dus
overmatig gebruik van nitraten tast op noodlottige wijze de kwaliteit van het gronden oppervlaktewater aan. Op vele plaatsen is het grondwater daardoor al onbruikbaar
geworden voor menselijke consumptie. In de oppervlakte-wateren leidt de overdreven
aanvoer van meststoffen (o.a. door de wind) tot het nu welbekende
eutrofiëringsproces: in een eerste fase bevorderen nitraten en fosfaten de explosieve
groei van algen, maar deze onttrekken tenslotte alle zuurstof aan het water en
hebben algemene vissterfte tot gevolg. Moeten wij eraan herinneren dat vis, vooral
in de ontwikkelingslanden, een van de voornaamste producenten is van de voor de
2

mens onontbeerlijke proteïnen? Het Eriemeer in de USA, dat met zijn 25.000 km
een ideaal zoetwaterreservoir voor een dichtbevolkte streek zou kunnen zijn, gaat
op dit ogenblik aan dit eutrofiëringsproces kapot. Toch heeft Dr. N.U. Borlaug
(Nobelprijs voor de vrede, voor zijn bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe
graanvariëteiten die in India, Mexico en Pakistan spectaculaire resultaten hebben
opgeleverd), op een samenkomst van de FAO te Rome in 1971, álle kritiek op de
heersende landbouwmethoden verworpen als ‘een hysterische campagne tegen
het gebruik van landbouwchemicaliën, gepropageerd door angstaanjagende en
onverantwoordelijke milieuverdedigers (environmentalists)’. Volgens hem ‘komt
deze zogenaamde beweging voor het leefmilieu alleen voor in de rijke landen, waar
de meest rabiate kruisvaarders ervan weldoorvoede stedelingen zijn die zich in
weekendexcursies wat in de natuur gaan vermeien’. Het feit echter, dat het probleem
van de ontaarding van het leefmilieu voorlopig alleen in de ‘rijke’ landen wordt
gesteld, zou ook wel eens kunnen betekenen dat zij al tot de ontdekking zijn gekomen
dat zij dús op een verkeerde manier ‘rijk’ zijn geworden en dat een weldoorvoed
mens nog geen (biologisch) gelukkig
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mens is. De voldoening van één behoefte, op om het even welke manier, kan andere
behoeften in het gedrang brengen. Op de Filippijnen werd reeds een averechtse
ervaring genoteerd: de landbouwers waren aanvankelijk opgetogen over de
miraculeuze opbrengst van hun nieuwe rijst, maar de overvloed aan chemicaliën
die daarvoor nodig was, heeft tevens alle vissen gedood. Het nettoresultaat van
deze vooruitgang viel dus negatief uit. Gregory schrijft: ‘Met behulp van een intensief
gebruik van kunstmeststoffen en een beroep op alle andere gekende technische
verbeteringen zouden de bebouwbare gronden overal ter wereld 35 miljard mensen
kunnen voeden, ja, zelfs overvoeden’. De vraag blijft echter: ten koste waarvan?
Wanneer hij daaraan toevoegt ‘dat men dan nog geen rekening houdt met wat de
zee kan opbrengen’, vergeet hij dat we op het ogenblik hard bezig zijn met de
zelfreinigende werking van de wereldzeeën (waar tenslotte alle vuil in terecht komt)
te overschatten, zoals we dat reeds met de andere wateren hebben gedaan. En
achter zijn bewering ‘dat we ons aan de vooravond bevinden van een belangrijke
doorbraak, dankzij de meststoffen, op het gebied van de visvangst, zodat de
mogelijkheid wordt geboden deze bron in het belang van de mensheid op lange
termijn zo goed mogelijk te behouden en te ontwikkelen’ - zetten wij een groot
vraagteken.
In sommige nevenzinnetjes van zijn betoog gaan trouwens heel wat meer
problemen schuil dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. ‘Eens dat de
verbeterde graanvariëteiten op hun punt zijn gesteld, zijn het de chemische produkten
die een groot deel van het werk zullen opknappen, mét de nodige watertoevoer op
de gewenste tijd en plaats’. Maar deze ‘watertoevoer’ is beslist niet overal op dezelfde
schaal mogelijk. In warme gebieden heeft men zelfs met stuwdammen ongelukkige
ervaringen opgedaan; vanwege de grote verdamping werd het water op korte tijd
door verzilting onbruikbaar voor de irrigatie. En wie een oplossing zoekt in de
ontzilting van zeewater (een dure zaak, die op verschillende plaatsen al in kleine
omvang is verwezenlijkt), gaat uit van de veronderstelling, dat ondertussen de zeeën
zelf niet door vervuiling onbruikbaar zijn gemaakt.
Nog meer omstreden dan het gebruik van meststoffen is het gebruik van pesticiden.
Daar wil ik de volgende maand op doorgaan. Ik wil dan ook iets zeggen over de
synthetische voedingsstoffen en geneesmiddelen en de vele andere kunststoffen
waarmee de mens, ‘de krankzinnige aap’, zijn algeheel leefmilieu grondig dreigt te
bederven.
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De mens in de toekomst
Jacques Claes
Allerwegen wordt op dit ogenblik belangstelling gewekt voor lezingen,
verhandelingen, boeken, congressen over de toekomst: hoe zal het er allemaal
uitzien in de toekomst? De onderneming in de toekomst, de vrijetijdsbesteding in
de toekomst, de fruitteelt in de toekomst, de kerk in de toekomst; tenslotte - waarom
niet - de mens in de toekomst.
‘De mens in de toekomst’. Een uitdrukking die op zichzelf al aandacht verdient.
Een ‘in-constructie’, die duidt op de aanwezigheid of het terechtkomen van iets in
iets anders: een aankomst in Rome, een vis in de fuik, vakantie in september. De
constructie houdt duidelijk een dualisme in tussen de twee elementen: het een is
niet het ander, maar voltrekt zich in het ander, dat niet wezenlijk is voor het
in-komende element. Je kunt ook in Firenze aankomen, de vis kan in een emmer
terechtkomen en vakantie kan plaatshebben in juli. Ook mens en toekomst worden
aldus gedissocieerd, van elkaar losgemaakt. En dat is op zichzelf reeds het grote
verhaal van een uitdrukking als ‘De mens in de toekomst’. Ze roept namelijk het
denkbeeld op, dat de mens binnenstapt in een ruimte of een tijd die er is of door
anderen ontworpen wordt, en gaat voorbij aan het feit dat de mens zijn toekomst
is.
Deze uitdrukking moet ernstig en concreet worden genomen. Gedurende lange
perioden in de cultuur wás de mens zijn toekomst: mens en toekomst waren
tautologische begrippen. Tot deze identificatie van subject en toekomst, die natuurlijk
heel verscheiden belééfd werd, droegen verschillende factoren bij. Negatief was er
de schaarste waarin de mens te leven had en die hem dwong tot een actieve en
eigen vooruitziendheid. Er was meer zorg om het brood van morgen dan om de
genieting van vandaag. Positief was er het perspectief van de uitersten waarmee
de gelovige mens leefde. De grote aanwezige in het leven van de Europese mens
was de dood. Die droeg hij voortdurend in zich om, als zijn heel reële toekomst. Hij
leefde zijn schaarste, hij leefde zijn dood: hij was zijn eigen toekomst.
Vooral wat de dood betreft, vertoonde de toekomst die de mens was, heel
bijzondere modaliteiten. Ze was in hoge mate zeker én onzeker. Niets is zo
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zeker als de dood in wiens schaduw of licht men leeft, niets is zo onzeker als hóe
sterven is en wat het meebrengt. Bovendien is de dood iets dat de mens zelf moet
voorbereiden, dat hij op die wijze zelf in handen heeft, en anderzijds toch iets dat
hem overvalt: opgave en gegeven tegelijkertijd.

De mens met toekomst
Het vreemde van de zaak is, dat de mens zich pas bewust, objectief,
wetenschappelijk vragen over zijn toekomst begint te stellen, als hij zijn toekomst
niet meer is, maar toekomst heeft of krijgt. De toekomst wordt een probleem vanaf
het ogenblik waarop men toekomst maakt, geeft, biedt. Buiten de éne, grote
mogelijkheid die hij is, namelijk op één bepaalde wijze zijn dood te leven, krijgt de
mens nu een massa mogelijkheden. Het magische woord. Men is de mogelijkheden
die men krijgt, die wij samen zelf scheppen.
Hoe krijgt de mens toekomst? Het krijgen van toekomst heeft veel te maken met
het hebben van wetenschap. Hoe meer wetenschap men heeft, hoe meer toekomst
men krijgt. Wetenschap nu is wezenlijk bezig zijn met het verleden. Wetenschap
denkt regressief: uitgaande van een fenomeen, zoekt zij de factoren op die voor dat
fenomeen verantwoordelijk zijn. Is dat gebeurd, dan kan zij die factoren en daardoor
het fenomeen steeds opnieuw in het leven roepen. Het klinkt allicht paradoxaal,
maar wetenschap maakt toekomst vooral doordat zij verleden geeft. De toekomst
wordt in de wetenschap opgebouwd uit de gecontroleerde en vergrote herhaling
van het verleden.
Het Cartesiaanse denken in het algemeen en de wetenschap in het bijzonder
hebben van de mens die zijn toekomst wás, een wezen gemaakt met een verleden.
Deze laatste uitdrukking moet men goed verstaan. Zoals de mens zijn toekomst
was, was hij ook zijn verleden. De gegevens die zijn persoon constitueerden,
beleefde hij als zichzelf en beschouwde hij als de gave die hij wás, gave (verleden)
en opgave (toekomst) tegelijk. De wetenschap daarentegen heeft de mens herleid
tot een fenomeen dat het resultaat is van verschillende gegevenheden. Wie controle
krijgt over die gegevenheden, beheerst het fenomeen dat er het resultaat van is.
Het opwindende van die wetenschappelijke bezigheid is natuurlijk het feit dat de
mens nu veel minder dan vroeger overgeleverd is aan allerlei ongunstige factoren;
maar anderzijds dreigt hij nu overgeleverd te worden aan een verleden of een
toekomst die hij zelf niet meer is.

Leveranciers van verleden
Twee grote figuren in het wetenschappelijke denken dat de mens tot een
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wezen met een verleden maakt, zijn Darwin en Freud. Voor Darwin valt de mens
samen met zijn geschiedenis; en onder geschiedenis moet dan verstaan worden
de feiten, gebeurtenissen of invloeden die hem constitueren of begrijpelijk maken.
In het slothoofdstuk van On the Origin of Species schrijft Darwin: ‘Als wij alles wat
de natuur voortbrengt zien als iets wat een lange geschiedenis heeft gehad, als wij
alle complexe structuren en instincten beschouwen als de resultanten van een groot
aantal combinaties... dan wordt de studie van de natuur nog veel interessanter’.
Zonder twijfel. Maar kan de mens zomaar gelijk worden gesteld met zijn ‘natuurlijke’
geschiedenis of zijn biologische evolutie? Classificaties (naar het model van
Linnaeus) zullen genealogieën worden, zegt Darwin iets verder, en zullen ‘het plan
van de schepping’ duidelijk maken. De mens is het produkt van een geschiedenis
en een evolutie die geen sprongen maakt en geen ‘missing links’ verdraagt. Uit dat
genealogisch verleden wordt dan een toekomst afgeleid. ‘Uitgaande van het verleden
kunnen wij met zekerheid zeggen?, kunnen wij een profetische blik in de toekomst
werpen en voorspellen dat het de op het ogenblik bekende soorten zijn die het
uiteindelijk zullen halen en het ontstaan zullen geven aan nieuwe dominante soorten.
Aangezien alle bestaande vormen van leven lineair afstammen van vroeger
bestaande levensvormen, kunnen wij er zeker van zijn dat de normale opeenvolging
van generaties nooit onderbroken is geweest...’. Niemand zal de juistheid van
Darwins visie betwisten wat de mechanismen van de evolutie betreft. Maar gevaarlijk
wordt het als deze denkbeelden ook zonder meer in de antropologie worden
toegepast. Dan riskeert men tot een antropologie te komen die meer mechanisch
dan wezenlijk antropologisch is. Darwin voorziet en suggereert overigens zelf de
toepassing van zijn denkbeelden op andere gebieden, met name op de psychologie.
En in de Historical Sketch die de 5e uitgave van zijn boek voorafgaat, vermeldt hij
dat Herbert Spencer daar intussen al mee begonnen is.
Het geloof in een strikt mechanische causaliteit is voor Spencer een tweede
natuur. In zijn autobiografie beschrijft hij hoe zijn vader hem heeft leren denken:
‘Voortdurend vroeg mijn vader zich af: “hoe is dit of dat toch veroorzaakt?” of “ken
jij misschien de oorzaak hiervan?” Het was zijn stellige overtuiging dat men de
dingen moet beschouwen als dingen-met-een-oorzaak. Daardoor kwam het begrip
causaliteit mij veel scherper voor ogen dan de meeste van mijn leeftijdgenoten
(Spencer was toen 13); ik nam de gewoonte aan naar oorzaken te zoeken en kwam
tot de overtuiging dat alles beheerst wordt door de causaliteit... Het gevolg daarvan
1
was natuurlijk een volstrekt ongeloof in wonderen’ . Vreemd en belangwekkend in
deze

1

Herbert Spencer, An Autobiography, vol. I, 1904, p. 89.
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tekst is de absolute ijlte tussen strikt causaal denken enerzijds en het wonder
anderzijds: radicale dichotomie en radicale voorkeur.
Freud is een andere figuur van betekenis die de mens heeft losgemaakt van zijn
verleden en hem daardoor ruim van verleden heeft voorzien. Hij voorzag ons van
verleden doordat hij in hoge mate causaal dacht. In de Entwurf (1895), een van zijn
meest fundamentele pogingen om te zeggen wat psychologie in zijn ogen was,
geschreven in een periode waarin hij een definitieve wending doormaakte en die
zou uitmonden in zijn kapitale Traumdeutung (1900), schrijft Freud: ‘Es ist die Absicht
dieses Entwurfs, eine naturwissenschaftliche Psychologie zu liefern, d.h. psychische
Vorgänge darzustellen als quantitativ bestimmte Zustände aufzeigbarer Teile, und
2
sie damit anschaulich und widerspruchsfrei zu machen’ . In zijn psychiatrie gaat dit
causale denken zich uiten in het belang dat hij hecht aan de (seksuele) aetiologie
(leer van de oorzaken). Voor Freud is de mens ziek aan zijn verleden, aan het feit
dat op een bepaald moment in het verleden libidinale energie die zich opgestapeld
heeft, niet is kunnen afvloeien. Hoe weinig fysisch Freuds psychologie in latere
stadia ook moge blijken, altijd zal ze gemerkt blijven door dit typisch
fysisch-neurologisch denkbeeld. Wezenlijk en grondig wordt het worden en zijn van
de mens bepaald door wat hij geweest is. De moeder die iemand heeft gehad,
bepaalt zijn partnerkeuze in het huwelijk, de vader die hij heeft gehad, bepaalt de
houding die hij later zal aannemen tegenover elke vorm van gezag; of iemand
kunstzinnig of religieus of sociaal is, het hangt samen met diepe, prille, onuitwisbare
ervaringen uit de psycho-genetische ontwikkeling. Maar daarmee ziet Freud over
het hoofd dat wij niet alleen een verleden hebben dat ons maakt - ongetwijfeld is
dit juist -, maar dat wij ons verleden ook zijn en derhalve in en vanuit het heden ons
verleden onophoudelijk beleven, maken, omvormen tot toekomst, tot toekomst die
wij zelf ook zijn of behoren te zijn.
Toekomst en verleden zijn ten gevolge van dit overheersend fysisch-causale
denken losgeweekt van het subject; zij zijn alleen nog oorzaak en resultaat. Een
echt verleden en een echte toekomst heeft de mens in dit proces verloren. Een echt
verleden en een echte toekomst zijn immers alleen te vinden in een subject dat
méér is dan het resultaat van antecedenten of oorzaken en, reversibel, méér dan
het antecedent van resultaten.

Psychoanalyse en futurologie
Meer dan ooit tevoren ként de mens zijn verleden (zowel zijn geschiedenis als de
mechanismen ervan) en kan hij erop ingrijpen. Juist daardoor is hij

2

S. Freud, Aus den Anfängen der Psychoanalyse, 1950, p. 379.
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zijn echt verleden kwijtgeraakt. Er is de mens nooit zoveel verleden verstrekt als
tegenwoordig, er zijn ook nooit zoveel ontwortelden geweest. Paradoxaal genoeg
wordt het grote antwoord op de vraag naar echt verleden gezocht in de
psychoanalyse. In haar ontstaan en schijnbare vorm is de psychoanalyse het
onderzoek naar een oorzakelijk verleden; in feite zoekt zij naar een nu dat het
verleden weer kan opnemen, wil zij de mens helpen opnieuw zijn verleden te zijn.
Echte psychoanalyse is de tussen mensen verlopende poging om van de mens
meer te maken dan het resultaat van zijn geschiedenis en de mechanismen daarvan,
een poging van de mens om zelf zijn geschiedenis te kunnen zijn.
Mét de angst om het verleden diende ook de angst om de toekomst zich aan. De
twee hangen samen, al kwamen zij niet helemaal op hetzelfde moment tot uiting.
De psychoanalyse kwam op in de laatste jaren van de vorige eeuw; de eerste vormen
van futurologische zorg manifesteerden zich pas in de jaren zestig. Net zoals de
psychoanalyse aanvankelijk tamelijk mechanistisch en positivistisch, heeft deze
futurologie tijd nodig om helemaal tot zichzelf te komen.
Vanuit psychologisch en geesteshygiënisch standpunt is het belangrijk, dat de zorg
voor de toekomst, die een antwoord wil zijn op een gemis, niet lijdt aan de kwalen
die het gemis en de vraag juist hebben doen ontstaan. Zorg voor de toekomst
ontstaat door het feit dat de mens zijn toekomst is kwijtgeraakt. De wetenschap die
zich met die zorg bezighoudt, de futurologie, mag de mens niet nog meer van zijn
toekomst vervreemden, hem geen stenen geven voor brood. Dat doet zij echter als
zij hem nog méér toekomst aanbiedt dan die welke hem al rijkelijk wordt aangeboden,
maar hem de echte toekomst, die waar hij om vraagt, onthoudt. Behoefte aan echte
toekomst heeft de mens juist omdat hem zoveel toekomst wordt aangeboden. Net
zoals de echte psychoanalyse ontstaan is op het moment dat de mens zoveel
verleden kreeg.
Daarmee is eigenlijk gezegd dat er twee soorten van futurologie zijn. De eerste
houdt zich bezig met een toekomst die zich voltrekt en waarin de mens, mede door
middel van de machtige instrumenten waarover hij steeds meer beschikt, een
oorzakelijke rol kan en wil spelen. Zoals de mens gezien kan worden als neerslag
van een verleden waarvan steeds meer factoren kunnen worden beheerst, zo kan
hij ook beschouwd worden als aanleg en aanlegger van een toekomst waarvan hij
ook steeds meer factoren onder controle krijgt. Dit verleden en deze toekomst zijn
in deze opvatting van dezelfde makelij: hun gemeenschappelijke wieg staat in
hetzelfde causaal-wetenschappelijk denken. Een andere futurologie daarentegen
houdt zich niet bezig met een toekomst die causaal geconstrueerd en beheerst
wordt,
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als een door anderen ingerichte plaats waarin de mens binnentreedt, maar met een
toekomst die een integrerend deel is van de ruimte van het subject, een toekomst
die niets anders is dan het subject zelf dat zich beleeft en leeft als droom, als
op-gave, als project.

Overlevingsfuturologie
De eerste futurologie is eigenlijk te herleiden tot de berekening van vectoren die
vanuit het verleden in de toekomst geëxtrapoleerd kunnen worden. Hoe nauwkeuriger
en omvattender deze berekening, des te ernstiger wordt deze poging tot futurologie.
Haar instrumenten zijn vooral statistiek en computertechniek.
Futurologische studies van deze aard, zoals bijvoorbeeld die van de Club van
Rome, uitgevoerd door het Massachusetts Institute of Technology, onderzoeken
de mogelijke evolutie van op het ogenblik constateerbare trends, voorspellen de
waarschijnlijkheid van mogelijkheden en ontwikkelingen en berekenen vooral de
gevolgen die uit alle denkbare combinaties van mogelijke evoluties voort kunnen
vloeien. De grote krachtlijnen van dit soort onderzoek hebben meestal te maken
met een strekking naar verbetering van het bestaan, naar welvaart. Deze neiging
is mede een uitdrukking van het Freudiaanse lustprincipe. Volgens de moderne
psychologie heeft de mens de grondige neiging om de spanningen zo laag mogelijk
te houden, de ‘drive’ van het leven zoveel mogelijk te reduceren (‘drive reduction’).
Een zo laag mogelijke spanning is lust. Maar álle mensen willen die lust, alle mensen
willen het goed hebben tegen een zo laag mogelijke prijs. Het snel optredende
gevolg hiervan is complexificatie in vele vormen: produktiestijging, vervuiling,
uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en voedseltekort. Dit zijn vier van de vijf
factoren die in het M.I.T.-rapport onder de loep worden genomen. Van de ene kant
gaat men berekenen in hoeverre de ‘drive reduction’ gerealiseerd kan worden zonder
de complexificatie te hoog te laten oplopen. Van de andere kant wil men de
complexificatie de hoogst duldbare grens laten benaderen om de ‘drive reduction’
niet te veel te moeten dwarsbomen. De assen waarop het menselijk bestaan wordt
uitgezet, zijn dus enerzijds de drang naar ‘drive reduction’, anderzijds de angst voor
en de strijd tegen de complexificatie die hiervan het gevolg is. In feite wordt de hele
evolutie van het menselijk bestaan aldus uitgezet op twee vectoren die door en door
mechanistisch en fysisch zijn naar denkbeeld en constructie.
De hele opzet is zo rationalistisch, dat het wel een 19e-eeuwse constructie lijkt.
In zijn bekende Croonian Lectures van 1884 betoogde Hughlins Jackson - die
Spencer gelezen had - dat het menselijk bestaan samen te vatten
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en te begrijpen is als een kruising van twee evoluties: een van eenvoudig naar
complex, en een omgekeerde van complex naar eenvoudig (eigenlijk de ziekte),
beide equivalent en in dezelfde termen uit te drukken. De visie van de moderne
positieve futurologen verschilt eigenlijk niet van die van Jackson, zij is van dezelfde
kwantitatieve makelij, wordt in dezelfde termen uitgedrukt van meer en minder, een
meer en minder dat men gaandeweg meer onder controle krijgt. Zij probeert de 21e
eeuw te denken met denkbeelden uit de 19e.

Futurologie van leven en dood
Een futurologie die zich vooral interesseert voor de vraag hoe zoveel mogelijk
mensen zo goedkoop mogelijk ‘goed’ kunnen leven, zonder ten onder te gaan aan
de complexificatie die daarvan het gevolg is, houdt zich meer bezig met overleven
dan met leven. De kwetsbaarheid van de schaarste ontgroeiend, kweken wij door
te leven zoals wij leven een kwetsbaarheid die veel bedreigender is. Maar er bestaat
ook een andere futurologie: niet van het overleven, maar van het leven, en dus ook
van de dood. Deze futurologie gelooft niet dat de toekomst exhaustief beschreven
kan worden als het meest gunstige kruispunt van twee continuë, kwantitatief
beschrijfbare en beïnvloedbare vectoren. Mede op grond van haar ervaring van het
3
verleden gelooft zij dat de toekomst discontinu is en ‘metabletisch’ . De toekomst
is niet alleen geschiedenis of causaal bepaalbaar verloop, zij is geschieden, waarvoor
het ‘natura non facit saltus’ (de natuur maakt geen sprongen) van Leibniz geen
grondwet is. Toekomst is niet wat continu voortvloeit uit controleerbare elementen,
zij is wat zich discontinu voordoet en wat men als dusdanig tegemoettreedt. Een
belangrijk moment, misschien wel het hoogtepunt van deze discontinuïteit is de
dood. Met andere woorden, deze futurologie is niet alleen gericht op overleven, zij
treedt het sterven tegemoet. Freud heeft van onze generaties gevitaliseerde
generaties gemaakt: mensen die wel kunnen leven, maar niet zo gemakkelijk kunnen
sterven. Mede op grond daarvan bouwen zij zich een futurologie op die vooral een
overlevingsfuturologie is. Terwijl ze vooral - daarin bestaat hun neurose - een
futurologie nodig hebben die ernstig bezig is met leven en sterven, in al zijn vormen.
Voor ons, die vooral willen leven en overleven, ziet deze soort futurologie er op
het eerste gezicht misschien nogal eschatologisch uit, iets te veel bezig met de
uitersten. Natuurlijk houdt zij zich ook bezig met de mogelijkheden

3

Cfr. J. Claes, Metabletica of psychologie van het geschieden, in Streven, februari 1971, pp.
511-522.
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van de toekomst, maar méér met de mogelijkheid die wij zijn dan met de
mogelijkheden die wij hebben of krijgen. Toekomst ben ik als discontinue mogelijkheid
voor mezelf én voor de andere. Dit is wezenlijk: alléén kan men toekomst slechts
zien als mogelijkheid die men krijgt. De toekomst die ik bén wordt gevormd door de
mogelijkheid die de andere is voor mij en die ik ben voor de andere. De mogelijkheid
wordt dan niet meer gezien als middel tot behoeftebevrediging en lustverwerving,
zoals die door anderen wordt voorgeschreven en bepaald, maar als het alternatief
dat verwacht wordt om zichzelf, niet als middel tot iets anders. De grote mogelijkheid
wordt aldus de andere: oneindig onvoorzienbaar, ultiem, nooit aan te wenden als
middel.
Een tweede kenmerk van deze andere futurologie, gelijklopend met het eerste,
betreft de arbeid. De arbeid zal steeds meer gezien moeten worden als mogelijkheid
op zichzelf, niet als middel om door anderen bepaalde behoeften te bevredigen. De
arbeid wordt de ernstige en tevens ludieke wijze waarop men zichzelf als telkens
nieuwe mogelijkheid ervaart. Terwijl de arbeid in het verleden vaak slechts sleur en
herhaling was, wordt hij van lieverlede steeds meer echte toekomst, d.i. steeds
nieuwe zelfrealisatie. De tweede futurologie is geheel gericht op het nieuwe, niet
op de herhaling van het verleden, niet op periodiciteit. Periodiciteit en cyclus bestaan
als mechanisme in de geschiedenis, zonder twijfel, maar zo dat elke periode de
absoluut nieuwe, onverwachte en niet te voorziene beleving is van eeuwige en
steeds actuele themata. ‘Niets nieuws onder de zon’ is een stuntelige manier om
te zeggen dat het echte leven tijdeloos is.
Toekomst is ‘Setzung des Neuen’. In deze stichting van het nieuwe speelt de
godsdienst een belangrijke rol. God is de grote mogelijkheid, de steeds Nieuwe die
alles zonder ophouden vernieuwt in de mens. De magna charta van deze soort
futurologie is de mogelijkheid van de ‘felix culpa’, de schuld die zegen wordt, de
meest fundamentele en onbegrijpelijke discontinuïteit die in het menselijke bestaan
denkbaar is.
De ene futurologie sluit de andere niet uit. De eerste, gericht op het overleven, is
de noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor de tweede. Om te kunnen
leven, moet men overleven; het blote feit echter dat men overleeft, leidt niet tot
leven. Overlevend slaagt men er nog niet in te leven. Vooral niet te sterven. Dat is
de kern van de tweede futurologie.
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1

Sociaal beleid op langere termijn
Herman Deleeck

Verhouding tussen wetenschap en politiek
Bij wijze van inleiding: je kunt niet spreken over doelstellingen inzake sociaal beleid
of de vraag wordt opgeworpen, wat daarin het deel is van de wetenschap (de
objectieve, vaststaande en derhalve door iedereen aanvaardbare kennis) en wat
het deel van de politiek (keuze en waarde-oordeel). Ik geloof dat wetenschap en
politiek zich niet contradictorisch verhouden, maar dialectisch of circulair in één
globaal proces van besluitvorming. De wetenschap van het sociale beleid vormt het
kennis-moment; zij onderzoekt de problematische situaties, de mogelijke
doelstellingen, de instrumenten om deze te verwezenlijken, alsmede de
maatschappelijke mechanismen die de doelstellingen en verwezenlijkingen bepalen
en begeleiden. Het beleid is het keuze-moment; bij de aanvang bepaalt het naar
welke problemen de aandacht moet gaan, in welke richting oplossingen gezocht
2
moeten worden ; aan het eind neemt het de beslissing tot realisatie.
De wetenschapsmens leeft niet in het luchtledige, maar bestudeert wat hem
waardevol lijkt of wat hem als zodanig door de maatschappij wordt voorgehouden.
Eens deze richting bepaald, zoekt hij naar objectieve, d.i. houvast biedende kennis.
De politicus bedient zich van de wetenschap (vaak slechts indirect) om beter te zien
waar de problemen liggen in een bepaalde maatschappij, om op een vastere
grondslag te kunnen handelen. Beiden hebben uiteindelijk hun eigen rationaliteit.
Maar een nauwer samengaan van de twee - wetenschapsmensen die meer kijken
naar wat sociaal en politiek relevant is, politici die zich meer bedienen van de
wetenschap - lijkt wel een van de grote behoeften van vandaag te zijn. Dat is
trouwens de betekenis van de uitdrukking ‘wetenschappelijk verantwoord beleid’
3
(la politique par la science) .

1

2
3

Inleiding voorgedragen op een discussievergadering, gemeenschappelijk georganiseerd door
de Vereniging voor Politieke en Sociale Studiën en de Vereniging voor het jaar 2000, te
Brussel op 24 januari 1972.
In de concrete werkelijkheid spelen natuurlijk ook nog andere instanties, o.m. de wetenschap,
hierin een rol.
Report of the Secretary-Generals ad hoc group on the new concepts of scientific policy.
Science, Growth and Society, O.E.C.D., 1971.
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Toegepast op ons onderwerp - het sociale beleid op langere termijn - kunnen we
zeggen dat ‘futurologie’ de wetenschap is van de mogelijke of waarschijnlijke
toekomstige ontwikkeling, de prospectieve kennis van de sociale evolutie, waarbij
het accent valt op de prognoseologie, d.i. de methode van de studie van de
4
toekomst . Sociale planning daarentegen verwijst naar het instrument van controle
van de sociale ontwikkeling, waarbij verschillende mogelijke toekomstige
ontwikkelingen herleid worden tot één bepaald objectief.

Feitelijke evolutietendenties als medebepalers
De doelstellingen van het sociale beleid kunnen uiteraard niet zomaar in het abstracte
worden bepaald. Er moet rekening gehouden en zelfs afgerekend worden met 1)
een aantal feitelijk groeiende situaties die bijna als gegevens verschijnen; 2) de
sociale ontwikkelingsmechanismen die de concrete maatschappij kenmerken. Beide
bepalen mede en beperken de mogelijkheden en de gevolgen van het sociale beleid.
Samen met de heersende waardevoorstellingen (dat wat sociaal wenselijk, duldbaar
of rechtvaardig wordt beschouwd) zeggen zij waar de problemen liggen zowel voor
de wetenschap als voor de praktijk van het sociale beleid. Belangrijke factoren van
die aard zijn bijvoorbeeld (niet alleen) de volgende:
1. De groep van de jongeren en de groep van de bejaarden zullen voor het sociale
beleid van relatief meer belang worden, niet alleen vanwege hun toenemend aantal,
maar vooral door de eigen positie die zij innemen in de maatschappij, zowel op
gebied van mentaliteit en politieke druk als op grond van de specifieke sociale
voorzieningen die voor hen nodig zijn. Het relatief toenemend aantal jongeren
(mensen die nog studeren of nog niet in het arbeidsproces ingeschakeld zijn) zal
kwesties als onderwijsuitrusting, studieloon en aanverwante formules, huisvesting
van studerenden, vooral van gehuwde studenten, jeugdzorg, jeugdbescherming,
sportbeoefening enz. op de voorgrond doen treden. Het relatief toenemend aantal
bejaarden zal hetzelfde doen op het gebied van pensioenvoorzieningen,
huishoudelijke hulp, ouderdomsgeneeskunde, aangepaste huisvesting en verzorging,
enz.. De sociale zekerheid bijvoorbeeld, die in de Westeuropese landen
geconcipieerd en uitgewerkt werd in functie van de actieve werknemers, vraagt
aldus om een heroriëntering; bijkomende financiële middelen die voor deze sector
beschikbaar zullen komen, zullen waarschijnlijk aangezogen worden door de groep
van de nog niet en de niet meer actieven (met inbegrip van

4

Die prospectieve kennis kan unidimensioneel zijn, gebaseerd op het orde-model (de heersende
trends worden doorgetrokken) of multidimensioneel, gebaseerd op het conflict-model (de
heersende tendenties kunnen ook in een andere richting verlopen).
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de mensen die op actieve leeftijd uitgeschakeld worden); het sociale probleem zal
juist hierin bestaan dat deze evolutie niet snel genoeg gebeurt. De band tussen
sociale zekerheid en arbeid, die in het huidige stelsel van sociale zekerheid essentieel
is, wordt gaandeweg losser; sociale zekerheid gaat meer beschouwd worden als
een instelling die iedereen een inkomen waarborgt.
2. Onder invloed van de technische vooruitgang en de verstedelijking zal het
aandeel van de uitgaven voor collectieve infrastructuur toenemen. Dit verschijnsel
hangt samen met de voortschrijdende salariëring van de actieve bevolking; de positie
van sommige traditionele vrije beroepen, met name dat van de geneesheren, zal
moeten worden herzien; de belastingdruk zal verder toenemen en daarmee blijft
het probleem van de rechtvaardige verdeling van de fiscale lasten gesteld.
3. De technische vooruitgang, de vertechnisering van het arbeidsproces en de
complexiteit van de sociale ordening gaan steeds hogere eisen stellen op het gebied
van kennis en intelligentie. Voor het sociale beleid sluit dit in, dat de
inkomensongelijkheid en de herverdelingspolitiek actueel zullen blijven; er zijn in
de sociale evolutie immers krachten die werken in de richting van een toenemende
inkomensongelijkheid, juist vanwege de hogere salariëring die naar de (relatief
schaarser wordende) hoogst-bekwamen zal gaan. Twee factoren die de
inkomensverdeling in tegengestelde zin beïnvloeden. wedijveren met elkaar, en het
is niet zeker, aldus Tinbergen, dat de afstand tussen de twee kleiner wordt. Enerzijds
zorgt de democratisering van het onderwijs voor een hoger aanbod van geschoolden
en dus voor een egalisatie van de inkomensverdeling; anderzijds zorgt de hogere
vraag naar geschoolden voor een relatief hogere beloning voor deze categorie en
dus voor meer ongelijkheid.
Dit betekent dat het probleem van de marginaliteit blijft bestaan: er zal een steeds
grotere afstand ontstaan tussen de eisen die gesteld worden in het produktieproces
en het vermogen om aan die eisen te voldoen; een steeds groter wordende groep
zal ten gevolge van intellectuele, mentale of fysieke tekorten op de rand van het
produktieproces leven of vroegtijdig uitgeschakeld worden. Dat is niet alleen een
economisch probleem, maar vormt tevens een bron van welzijnstekorten en
opstandigheid. De tijd schijnt trouwens rijp te zijn om deze sociale problemen van
de welvaartsstaat zowel wetenschappelijk nauwkeurig te onderzoeken als in
duidelijke politieke termen te formuleren. Hieruit volgt ook dat aangepast onderwijs
en systematische permanente vorming een centraal thema van het toekomstige
sociale beleid zullen uitmaken.
4. Vaak wordt gesteld dat in het industriële produktieproces de arbeid op zichzelf
onbevredigend is, dat de menselijke ontplooiing dus veeleer ge-
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zocht moet worden in de vrije tijd; en die mogelijkheid wordt meestal nogal
optimistisch bekeken. Deze redenering lijkt ons te weinig rekening te houden met
de inwendige samenhang van arbeid, vrije tijd en cultuur. Ook als de arbeidsduur
vermindert en de vrije tijd toeneemt, zullen er fundamentele ongelijkheden inzake
vrijetijdsbesteding en cultuur blijven bestaan. Het sociale beleid zal deze drie
problemen dus moeten aanpakken in hun onderlinge samenhang en doelstellingen
formuleren zoals bijvoorbeeld: uitbouw van het onderwijs (inhoud en
toegangsmogelijkheden) met het oog op strategische variabelen voor de sociale
mobiliteit; studie van de vermenselijking van het arbeidsproces; uitbouw van de
medezeggenschap in de onderneming, niet alleen in de juridische zin maar als een
fundamentele sociale en pedagogische opgave.

Enkele tendenties waartegenover het sociale beleid zich zal moeten
afzetten
Bij het bepalen van objectieven voor sociaal beleid op lange termijn zal men rekening
moeten houden met sommige sociale mechanismen die van aard zijn om sociaal
onaanvaardbare situaties te veroorzaken of de instrumenten van het sociale beleid
van hun oorspronkelijke bedoeling af te buigen.
1. Een eerste mechanisme van die aard kan aldus worden geformuleerd: de
vruchten van de economische groei gaan vanzelf eerst en vooral naar de economisch
sterkste agenten. Negatief uitgedrukt: economische groei op zichzelf volstaat niet
om armoede of ongelijkheden weg te werken; integendeel, verhoogt de welvaart in
het algemeen, dan profiteren de economisch sterkste groepen daar relatief het
5
meest van . Economische groei is, globaal gezien, noodzakelijk (en men moet
trouwens de aan deze stelling verbonden gevolgtrekkingen aanvaarden), maar
daarnaast blijft het probleem van de verdeling ten volle gesteld, vooral en in steeds
toenemende mate voor hen die niet of niet meer volwaardig in het produktieproces
zijn ingeschakeld. In de welvaartsstaat hangen produktief vermogen, consumptief
vermogen, sociale status, cultuur en politieke en syndicale macht samen;
economische marginaliteit sluit ook sociale en culturele marginaliteit in.
2. Van het sociale beleid wordt, bij definitie, verwacht dat het deze ongelijkheden
en marginaliteiten zou wegwerken. Hierbij dient evenwel rekening gehouden met
een naar onze mening bijzonder belangrijke vaststelling, die slechts traag tot het
bewustzijn van onze samenleving doordringt: dezelfde sociaal en economisch
gedifferentieerde deelname aan de vruchten van de

5

Deze stelling werd o.m. beschreven door E.J. Mishan, Twenty-one Popular Economic Fallacies,
p. 231 en vlg..
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economische groei via het marktmechanisme zijn terug te vinden in de
gesocialiseerde sector. Voorbeelden: de uitgaven voor de universiteitsstudenten,
die zeer hoog zijn in vergelijking met wat besteed wordt aan de beroeps- en culturele
bijscholing van jonge werknemers; de uitgaven voor studiebeurzen, vooral voor het
hoger onderwijs, die nog steeds niet naar de laagste lagen van de samenleving
gaan; de subsidies voor de sociale vakantie, voor de sociale huisvesting; de
uitkeringen van de sociale zekerheid, inzonderheid in de sectoren van de
6
ziekteverzekering en de kinderbijslagen enz. . Het belang van deze constatering
moge hieruit blijken dat het aandeel van de publieke uitgaven in het nationaal
inkomen van België thans reeds 33% bedraagt; voor 1980 verwacht men 40%.
Het volstaat dus niet de gesocialiseerde sector zo groot mogelijk te maken op
grond van de overweging dat iedereen dan krijgt volgens zijn behoeften, dat dan
automatisch een meer egale inkomensverdeling of een rechtvaardiger verdeling
van de goederen tot stand komt. Positief uitgedrukt: het sociale beleid zal moeten
zorgen voor een infrastructuur en sociale uitkeringen die specifiek gericht zijn op
de sociale noodsituaties en de minderbedeelde groepen. Dit veronderstelt een
bewuste inspanning en een nauwkeuriger kennis van de sociale
verdelingsmechanismen.
3. Het markteconomische systeem alsmede de prioritaire aandacht van onze
samenleving voor de economische groei stellen in steeds toenemende mate het
probleem van de collectieve behoeftenbevrediging en dat van de sociale kosten
van de groei. Vooral de laatste jaren zijn deze twee probleemgebieden onderhevig
aan felle kritiek. Op korte tijd zijn de uitdrukking van Galbraith: ‘niet het volume van
de geproduceerde goederen is van belang, maar de kwaliteit van het leven’ en het
equivalent ervan: ‘niet alleen welvaart maar ook welzijn’ - populair geworden. Voor
het sociale beleid betekent dit een nieuwe oriëntering: in de toenemende individuele
welvaart stelt men een aantal collectieve tekorten vast die door het marktmechanisme
kennelijk niet worden bevredigd; aan de welvaart zitten aspecten vast die het welzijn
verarmen en met name het milieu en de natuur aantasten. De uitbouw van de
collectieve infrastructuur en de strijd tegen de collectieve kosten van de groei zijn
zo omvangrijk en vragen zulke grote financiële middelen, dat er een eigen strategie
en een eigen mechanisme van besluitvorming voor deze gesocialiseerde sector
moeten komen, die parallel kunnen lopen met het marktmechanisme dat de sector
van de privé indu-

6

Wat de sociale zekerheid betreft, cfr. o.m. H. Deleeck, Maatschappelijke zekerheid en
inkomensherverdeling in België, Antwerpen, 1966.
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strie en de privé behoeftenbevrediging regelt. Dit strategisch instrument, dat zijn
7
eigen rationaliteit moet hebben, noemen wij: sociale planning .

Noodzaak van wetenschappelijke onderbouw
Indien men het bepalen van alternatieve doelstellingen op lange termijn en het
voeren van een sociaal beleid in het algemeen ernstig wil nemen - en alles wijst
erop dat deze fase in de ontwikkeling van de welvaartsstaat is aangebroken - dan
is het noodzakelijk onze kennis van het sociale te verhogen. Tot vervelens toe is al
gezegd dat de menswetenschappen achterblijven bij de natuurwetenschappen en
de technologie; de haast absolute afwezigheid van wetenschappelijke informatie
over de samenleving en over het instrumentarium ter beïnvloeding van de sociale
evolutie heeft tot gevolg dat wij op dit ogenblik geconfronteerd worden met de
duidelijke onmacht om het sociale beleid op rationele grondslag te omschrijven en
uit te bouwen. Dit is te wijten aan de universiteiten en de wetenschapsbeoefenaars;
de afstand tussen wetenschapsbeoefening en de levende sociale werkelijkheid is
nog altijd heel groot. Het verwijt geldt echter evenzeer de politici, die nagelaten
hebben de sociale wetenschappen als volwaardig te erkennen en ze dan ook de
nodige middelen te verschaffen om zich uit te bouwen tot wat de maatschappij ervan
mag verwachten. De sociale wetenschappen missen bovendien de steun en de
prikkel van de industriële wereld. De sociale organisaties zien doorgaans nog te
weinig in dat wetenschapsbeoefening en wetenschapstoepassing een van de grote
machten in de moderne samenleving is en dat er langs deze weg evenveel te
bereiken is als langs de weg van de directe actie; juister gezegd, dat sommige
sociale problemen alleen fundamenteel gesteld, doorgelicht en opgelost kunnen
worden als ook een beroep wordt gedaan op wetenschappelijk onderzoek. Ook
sociale wetenschap is een strategisch wapen. Het is helemaal geen pleidooi van
een academicus die zich tekort voelt gedaan als ik stel dat de overheid, de sociale
organisaties en de pressiegroepen in hun eisen en programma's ook de promotie
van de sociale wetenschappen moeten gaan opnemen. Het is een absolute
voorwaarde voor de opbouw van een basisinstrumentarium dat een bewuste
beheersing van de sociale evolutie mogelijk kan maken. Van de instrumenten van
het sociale beleid noem ik er hier slechts drie: het beluisteren van de behoeften; de
macro-sociale boekhouding; de sociale indicatoren.

7

Cfr. H. Deleeck, Inleiding tot de sociale planning, Brussel, 1971, 286 pp.. Een soortgelijke
gedachtengang wordt ontwikkeld in H.P. Widmaier, Aspekte einer aktiven Sozialpolitik, in:
Zur problematik der Sozialinvestionen, hrsg. H. Sanmann, Berlin, 1970.

Streven. Jaargang 25

701
1. Voor het beluisteren van de behoeften blijft de rol van de erkende woordvoerders
(inz. de sociale en culturele verenigingen, maar ook de kleine of grote protestgroepen
of -verenigingen, die zich vaak aan de rand opstellen en juist daardoor op reële
problemen wijzen) van uitnemend democratisch belang. Maar daarnaast moet een
wetenschappelijk instrument worden ontwikkeld dat, fijner dan de klassieke
opiniepeiling, de onderscheiden bevolkingsgroepen ondervraagt naar hun behoeften.
De specifieke functie van zulk een instrument bestaat erin door te dringen tot een
behoeftenformulering los van de bestaande wetgeving, los ook van de vooroordelen
die ontstaan uit of opgedrongen worden door de eigen groepscultuur of de
opiniebeïnvloeders.
2. Om een samenhangend, zo exact mogelijk en vandaar geobjectiveerd inzicht
te krijgen in feiten en relaties van de samenleving, moeten we komen tot een
gekwalificeerde survey of boekhouding van het sociale leven, analoog met wat de
nationale boekhouding op economisch gebied betekent. Een goed voorbeeld hiervan
is het Duitse Sozialbudget (sedert 1970); ook in E.E.G.-verband zijn al dergelijke
initiatieven genomen. Zulk een macrosociale boekhouding (soms ook ‘integrated
system of demographic, manpower and social statistics’ genoemd) bestaat niet uit
de eenvoudige groepering van een aantal statistieken, maar uit de herbewerking
ervan tot een sluitend geheel, ingedeeld volgens sociaal-relevante (en dus niet
louter juridische of economische) criteria.
3. Tenslotte wordt de jongste tijd vaak gesproken over ‘sociale indicatoren’. Dit
zijn statistische reeksen die een zin vol beeld van de partiële of de globale sociale
ontwikkeling aanduiden. Ook hier weer wordt niet louter een aantal statistische
informaties samengevoegd, maar wordt gezocht naar de betekenis ervan als sociale
indicator en verder naar een synthese, d.w.z. een indexcijfer dat een aspect van de
sociale evolutie zo goed mogelijk weergeeft of de globale sociale evolutie van zo
8
dichtbij mogelijk volgt .
Sociale planning is als zodanig in de Westerse landen vrij recent aan de

8

Vooral in de V.S. wordt veel aandacht besteed aan het opstellen van sociale indicatoren.
Vorig jaar publiceerde de E.E.G. Indicatoren van de sociale zekerheid, waarin een diepgaande
documentatie is te vinden, maar vooralsnog geen synthese. Bekend is ook het boek van J.
Delors, Les indicateurs sociaux, Paris, 1971, dat naar onze mening te veel een
statistisch-documentaire terreinverkenning blijft en het sociaal-relevante en meer nog de
synthese onvoldoende behandelt. Heel degelijk en tevens een goed voorbeeld van wat sociale
indicatoren kunnen zijn, blijft het werk van het Centrum voor Economische Studiën, De
Ruimtelijke Welvaartsverschillen in België, 3 delen, 1961-'67. Hierin worden een vijftiental
voor de welvaart, maar eveneens voor het welzijn betekenisvolle statistische reeksen
aangelegd en verder een synthetische welvaartsindex gegeven, waarin het grootste deel van
de informatie die op deelgebieden van het sociaal-economische leven betrekking heeft,
samengevat wordt.
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orde gekomen, na, naast en in de schaduw van de sterker ontwikkelde economische
planning. Zij streeft ernaar om, liefst in samenhang met de economische planning,
autonoom sociale doelstellingen te formuleren en het sociale beleid samenhangender
en rationeler te maken. Niet iedereen geeft er dezelfde draagwijdte aan. Sommigen
zien ze als een totale planning, die het geheel van de te verwezenlijken sociale
waarden omvat of de te veranderen sociale structuren uittekent. Anderen
beschouwen het welzijn als specifiek voorwerp van sociale planning, waaronder
dan alles wordt verstaan wat buiten de economische planning valt. Verder wordt
sociale planning als globaliserend moment gesteld tegenover sectoriële planning
(inz. sociale zekerheid, onderwijs, huisvesting en gezondheid); sommige van deze
deelsectoren zijn immers al op zichzelf tot ontwikkeling gekomen. Sociale planning
veronderstelt een diepgaande kennis van de sociale toestand en van de evolutie:
op dit gebied is evident nog een grotere achterstand in te lopen. Bovengenoemde
technieken (inz. sociale indicatoren en een stelsel van macro-sociale rekeningen)
9
zullen als instrumenten van de sociale planning verder ontwikkeld moeten worden .
In de socialistische landen wordt planning opgevat als een alle sectoren van het
economische en sociale leven omvattende overheidsactiviteit (totale en autoritaire
planning). In de ontwikkelingslanden heeft sociale planning vaak heel weinig om
vanuit te gaan en beoogt zij systematisch bij te dragen tot de harmonische
ontwikkeling van het land (ontwikkelingsplanning). Vaak zal een van haar
voornaamste doelstellingen zijn, de menswaardige overgang van de traditionele
naar de industriële maatschappij mogelijk te maken en te bevorderen. Ook in deze
landen is zij vaak veelomvattend of totaal, maar daarom niet noodzakelijk autoritair
of imperatief.
Over de belangstelling voor sociale planning in de Europese landen kan hier niet
worden uitgeweid. Wel weze nogmaals onderstreept dat zij het strategische
instrument is in de handen van de politieke overheid en de sociale organisaties om
in de gesocialiseerde sector regelend te kunnen optreden. Sommigen zijn bang
voor het bureaucratisch karakter of de matigende of conservatieve functie van de
sociale planning. Maar zij is juist het middel om, in een maatschappij die vaak
eenzijdig industrieel en economisch georiënteerd is, het sociale beleid ernstig te
doen nemen en als onafhankelijke waarde te bevorderen.

De dragers van het sociale beleid
Met de toenemende belangrijkheid van het sociale beleid rijst de vraag naar

9

Cfr. H. Deleeck, Inleiding tot de sociale planning, Brussel, 1971.
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de instellingen die het moeten dragen en naar de financiële middelen die het mogelijk
moeten maken. Hoe meer omvattend het sociale beleid wordt, des te belangrijker
wordt de taak van de overheid en van de dienstverlenende sociale organisaties.
Wat gaan wij doen opdat deze administraties opgewassen zouden zijn tegen hun
taak en aldus een factor van dynamisme worden en niet van stagnatie?
De welzijnsnood in de welvaartsstaat en de behoefte aan collectieve infrastructuur
brengen mee dat de vraag naar sociale uitgaven de budgettaire mogelijkheden verre
overtreft, vooral omdat de nieuwe objectieven de vroegere doorgaans niet vervangen
maar erbij komen. Moet derhalve niet een aantal uitgaven die vroeger, vanuit een
andere opvatting van het sociale beleid, vastgelegd zijn, nu uit het pakket van de
sociale voorzieningen worden gelicht en ofwel aan de individuele verantwoordelijkheid
van het gezin overgelaten ofwel tegen terugbetaling van de werkelijke prijs ter
beschikking worden gesteld? In 1925 had het misschien zin, de dienstplichtige met
zijn uitrusting tevens een kam, een scheerkwast en een tandenborstel ter beschikking
te stellen; in 1972 heeft dat toch geen zin meer.

Sociale doelstellingen op langere termijn
Baseert men zich op de documenten van de E.E.G.-landen, met name op het Duitse
Sozialbudget, het Franse Zesde Plan, het Italiaanse Projetto 80, het Belgische
Wetsontwerp nr. 1034 (1971), houdende goedkeuring van de hoofdlijnen van het
10
Derde plan (1971-1975) , alsmede op de Blauwdruk van een Communautair Sociaal
Programma van de E.E.G. (1971), dan kan men gewagen van een consensus
11
omtrent de mogelijke doelstellingen voor het sociale beleid op langere termijn . Al
dient hier nog een dubbel voorbehoud gemaakt. Overeenstemming schijnt er te
bestaan over het aflijnen van een aantal gebieden die aandacht verdienen, maar
hoe de gestelde problemen opgelost moeten worden en hoever men daarin moet
gaan, blijven nog open vragen. M.a.w. het uittekenen van sociale doelstellingen op
lange termijn verkeert nog in de fase van het verbalisme. En ten tweede, wat als
doelstelling uitgetekend wordt, dringt slechts langzaam door tot bij de regeringen
en (misschien nog trager) tot bij de parlementen; we zijn dus nog lang niet aan de
uitvoering toe.
Uitgaande van boven genoemde documenten zou men de doelstellingen als volgt
kunnen inventariseren (ik deel ze enigszins willekeurig in in grote gebieden):

10
11

Deze documenten werden samengevat in H. Deleeck, Inleiding tot de Sociale Planning.
Cfr. ook het Verslagboek van het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 1971, De
behoefte van de mens en de Belgische economie van de jaren 80.
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1. Op het gebied van de bestaanszekerheid gaat de aandacht hoofdzakelijk naar
wat genoemd wordt de best mogelijke tewerkstelling, waarbij vooral de inschakeling
van niet-volwaardig produktieven, de beroepsvorming aan de basis en de latere
mogelijkheden van herscholing beklemtoond worden. De sociale zekerheid moet
aangepast worden aan en afgestemd op nieuwe behoeften; zij moet de moderne
armoede bestrijden, vooral die van de niet-produktieven en de marginalen. De
permanente vorming of volwassenenvorming en de participatie in de onderneming
moeten zorgen voor de ‘culturele bestaanszekerheid’.
2. Op het gebied van de collectieve voorzieningen worden vermeld: huisvesting,
inzonderheid voor sociaal zwakken; uitbouw van het onderwijsnet en van een net
van permanente vorming; gezondheidsbeleid; infrastructuur inzake vrijetijdsbesteding,
sport en cultuur; openbare nutsvoorzieningen en verkeersmiddelen en meer bepaald
stedelijke uitrustingen die het leven in de grote agglomeraties in de toekomst mogelijk
moeten maken.
3. Een volgend gebied is dat van de bescherming van het leefmilieu en de
ruimtelijke ordening.
4. Tenslotte wordt in de meeste plannen gesproken over de inschakeling van de
hulp aan de ontwikkelingslanden in het nationaal en internationaal
sociaal-economisch beleid (waarbij men zich niet van de indruk kan ontdoen dat
deze doelstelling meer van morele dan van effectief-politieke aard is).
De in deze bijdrage behandelde stof werd hier sterk synthetisch en vereenvoudigd
voorgesteld; de lezer zal hiermee wel rekening willen houden. Belangrijk is, dat de
openbare opinie en de verantwoordelijke politici gaan inzien hoezeer in het sociale
beleid van vandaag andere opgaven en doelstellingen zich aandienen dan die welke
traditioneel tot dit gebied worden gerekend, en dat de sociale wetenschapsmensen
gaan werken aan de uitbouw van hun wetenschap en van de wetenschappelijke
instrumenten die een rationele onderbouw van het beleid mogelijk en onontwijkbaar
maken. De sociologen staan hiermee voor de uitdaging om het al te gemakkelijk
gedulde vage gepraat en de vaak verleidelijke maar al te goedkope opinies te
verlaten voor een consistente en bruikbare kennis. Persoonlijke meningen over de
toekomst van het sociale beleid worden daarmee geenszins uitgesloten.
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Varia Americana
Hans Hermans
De Verenigde Staten van Amerika vormen een werelddeel op zichzelf en over dat
werelddeel wordt ook in Europa onnoemelijk veel geschreven en gesproken. Toch
blijft het voor vele Europeanen terra incognita. Uit de berichten en de beschouwingen
van de nieuwsmedia krijgt men wel een indruk van de grote sociale, economische
en politieke problemen waarmee de Regering van Washington te kampen heeft en
van de reacties, vooral de radicale reacties, die deze problemen en de wijze waarop
de Regering ze te lijf gaat, oproepen, maar hoe Amerika nu eigenlijk leeft en hoe
de politieke wilsvorming, die toch tot beslissingen van wereldomvattende betekenis
leidt, tot stand komt, daar komt in het algemeen maar weinig van over. Wil men
Amerika werkelijk leren kennen dan moet men toch af en toe eens wat snippers uit
dat leven zelf bijeengaren. Af en toe eens een paar spotlights werpen op details
die, hoe ogenschijnlijk onbelangrijk ook, toch meer begrip kunnen wekken voor wat
daarginder allemaal werkelijk gebeurt.

Het ‘ene’ Amerika
Bij degenen die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog de grondslagen legden
voor het éne Europa van de EEG, speelde in het achterhoofd de gedachte aan het
éne Amerika en de Amerikanen waren er als de kippen bij om de eenheid van hun
land aan het verdeelde en versnipperde Europa ten voorbeeld te stellen. Eén
geldsysteem, één post, één markt, één Bestuur. Over één werelddeel van 200
miljoen mensen. Daar kon Europa met minstens evenveel mensen maar met ál zijn
talen, zijn geldstelsels, zijn postzegels, zijn paspoorten en zijn invoerrechten niet
tegenop.
Maar ìs Amerika nu zo één? Politiek gesproken alvast niet. Men krijgt uit de
Europese nieuwsmedia vaak de indruk, dat de politiek in Amerika in hoofdzaak
wordt bepaald door twee grote partijen, de Democraten en de Republikeinen, met
tegenwoordig als derde de partij van Wallace en nog een paar kleine snipperpartijtjes,
waar nooit over wordt gepraat. Alleen: zo ìs het niet. Er bestaat in Amerika niet één
Democratische en één Republi-
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keinse partij zoals wij in Europa partijen kennen. Er bestaan Democratische en
Republikeinse partijen in elk van de vijftig afzonderlijke Staten van Amerika. Er
bestaan dus vijftig Democratische en vijftig Republikeinse partijen, allemaal met
hun eigen, merendeels door lokale toestanden bepaalde verlangens en leuzen.
Slechts ééns in de vier jaar steken die vijftig partijtjes de koppen bij elkaar om te
zien hoe zij gezamenlijk de strijd om het presidentschap kunnen winnen, maar voor
het overige gaan zij allemaal hun eigen weg. Die weg wordt niet alleen door lokale
sociale en economische omstandigheden bepaald, maar ook door lokale tradities
en door de politieke positie die de partij in de Staat inneemt. Dezelfde ‘partij’ die de
presidentsverkiezingen heeft gewonnen en dus in de federale regering aan de
touwtjes trekt, kan in een regering van een afzonderlijke Staat in de oppositie zitten
en zich daardoor gedwongen zien een heel ander beleid te voeren dan haar eigen
President. In overeenstemming daarmee kunnen de afgevaardigden die deze partij
uit haar eigen kiesdistrict naar het Huis van Afgevaardigden (het Congres) of naar
de Senaat zendt, zich tegen hun eigen President opstellen. Iedere afgevaardigde
en iedere Senator speelt in het Congres zijn eigen viool, ook al klinkt die nog zo
vals in het concert van zijn ‘nationale’ partij, uitgevoerd bij de presidentsverkiezingen.
De muziek komt niet van de éne dirigent in het Witte Huis, maar van het eigen
achterland in de afzonderlijke Staten.
Die vijftig Republikeinse en Democratische partijen voeren ook alleen maar een
werkelijk leven in hun eigen Staten. Dáár alleen hebben zij een permanente
organisatie. Zij kúnnen niet anders. In schrille tegenstelling tot bijvoorbeeld
Nederland, waar tussen twee nationale Kamerverkiezingen, in vier jaar tijds dus,
de kiezers slechts tweemaal naar de stembus worden geroepen om één stem uit
te brengen voor de Provinciale Staten of voor de Gemeenteraad, moeten de
Amerikaanse kiezers in zo'n zelfde periode van vier jaar minstens twee, soms drie
maal per jaar naar de stembus, niet om één stem uit te brengen maar om telkens
zo'n twintig of dertig verschillende functionarissen en afgevaardigden te kiezen. De
éne verkiezing is nog nauwelijks achter de rug of de voorbereidingen voor de
volgende moeten al beginnen. In de afzonderlijke Staten hebben de partijen nooit
rust. Dáár moeten zij permanent op hun qui-vive blijven. Dáár vinden zij hun
voornaamste bestaansreden; niet in die éne presidentsverkiezing eens in de vier
jaren.
Dat is nog niet alles. In het ‘éne Amerika’ regelen alle Staten afzonderlijk het
kiesrecht van hun burgers. En aangezien het kiesrecht een burger
medebeslissingsrecht verleent in de politiek binnen de afzonderlijke Staten en
gemeenten, ligt het voor de hand dat de Staten dit recht niet voetstoots verlenen
aan ieder die van elders binnenkomt. Wie binnen Amerika van de ene
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Staat naar de andere verhuist, moet in zijn nieuwe woonplaats nog minstens een
paar jaar wachten eer hij dáár volledig in het bezit wordt gesteld van zijn kiesrecht.
En Amerikanen verhuizen met een onvoorstelbare frequentie. Tussen maart 1967
en maart 1968 verhuisden niet minder dan bijna 37 miljoen Amerikanen. In één jaar
tijds dus. De meeste van deze verhuizingen vonden plaats binnen de grenzen van
één Staat en hadden dus geen politieke consequenties. Maar hoeveel er dat wèl
hadden, blijkt wel uit het absenteïsme bij de presidentsverkiezing van datzelfde jaar
1968. Wie zich metterwoon in een andere Staat vestigt, behoudt weliswaar zijn recht
om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen, maar om dit recht uit te oefenen
moet hij terugkeren naar de Staat waar hij oorspronkelijk woonde - en ga daar maar
eens aan beginnen. Naar schatting hebben acht à tien miljoen Amerikaanse kiezers
bij de presidentsverkiezingen van 1968 verstek moeten laten gaan omdat zij geen
kiesrecht hadden in de plaats, de Staat van hun inwoning.
Ook in andere zaken gaan de Amerikaanse Staten allemaal hun eigen gang. Zij
hebben hun eigen rijbewijzen en hun eigen verkeersvoorschriften, hun eigen
belastingformulieren en hun eigen belastingheffing, hun eigen wetgeving op het
gebied van drankverkoop en kansspelen, hun eigen uitkeringen aan werklozen en
noodlijdenden, hun eigen subsidiebeleid in het onderwijs, hun eigen inzicht in de
toelaatbaarheid van immorele propaganda en van academische vrijheid. De kosten
van het levensonderhoud verschillen ook van Staat tot Staat. In de grensgebieden
tussen twee Staten komen dan ook toestanden voor, vergelijkbaar met de toestanden
in de grensgebieden tussen Nederland en België. In Philadelphia bijvoorbeeld
werken tal van mensen die in het aan de overkant van de Delaware gelegen New
Jersey gaan wonen, met het oog op de lagere kosten van levensonderhoud dáár.
Zij moeten dan wel iedere dag de tolbrug over, maar alleen al aan de lagere
benzineprijs in New Jersey halen zij dat eruit.
Of het ‘éne Amerika’ nu zó ver op Europa vooruit is, daar mag ieder het zijne van
denken.

Het ‘andere’ Amerika
Veel Europeanen houden niet van Amerika. Dat Amerika een beslissende rol heeft
gespeeld in de bevrijding van Europa uit de klauwen van Hitlers bruine moordbenden,
daar denken maar weinigen meer aan. Evenmin als aan het feit dat het snelle herstel
van Europa goeddeels mogelijk is gemaakt door de Marshall-hulp. Het heden heeft
het verleden verdrongen. Het heden, dat is de oorlog in Vietnam, dat is het
negerprobleem, dat is de arrogantie van de rijke Amerikaanse toerist, dat is de vrees
voor de macht
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van Amerika, dat is de vervuiling en de politieke corruptie, dat is de cultus van de
dollar en dat is, niet te vergeten, de toenemende criminaliteit, die zichtbaar een
stempel van onzekerheid en onveiligheid op de Amerikaanse steden drukt. Weliswaar
heeft Europa al dit soort problemen net zo goed, maar op een veel geringere schaal.
In Amerika werken ze verbijsterend door hun afmetingen. Even verbijsterend als
een bezoek aan Wall Street, aan de Niagara-watervallen en aan de Grand Canyon.
Het zijn die afmetingen die de Europeaan in Amerika een gevoel van onbehagen
inboezemen. Toch zijn er nog altijd Europeanen die zich in Amerika thuis voelen
en er zich blijvend willen vestigen. Waarom eigenlijk?
Een Belgische journaliste, Magda Palacci, correspondente o.a. van Le Monde en
Le Soir, heeft zich verleden jaar blijvend in Philadelphia gevestigd en in een interview
met de aldaar verschijnende Evening Bulletin haar beweegredenen uiteengezet.
Eén daarvan was, dat in Amerika de democratie dieper geworteld zit dan in Europa.
De Amerikaanse democratie functioneert weliswaar verre van volmaakt, maar laat
toch dingen toe waar menig Europees land moeite mee zou hebben. In welk
Europees land, vraagt Magda Palacci zich af, zou het mogelijk zijn zó openlijk op
te komen tegen een oorlog waar het land zelf middenin zit? Waar krijgen staatslieden,
tot het staatshoofd toe, er zo ongenadig van langs in de publiciteitsorganen zonder
dat er een haan naar kraait?
Een andere overweging is, dat Amerika hoe langer hoe minder aarzelt zijn feilen
en falen te erkennen. De vrees dat de eenheid en daarmee de macht van Amerika
uiteen zal vallen, leeft bij vele Amerikanen. Zij zijn er zich van bewust aan het worden,
dat het rijke, het grote en het goede Amerika, waar zij in het verleden altijd zo sterk
in hebben geloofd, een illusie dreigt te worden. Zij voelen zichzelf óók overweldigd
door de afmetingen van hun problemen.
Daar staat echter tegenover, dat zij nog steeds in hun land geloven. Er zijn nog
steeds maar weinig Amerikanen die, zoals velen in Europa, de neiging hebben hun
land te ontvluchten en naar elders, waarheen dan ook, te emigreren. Zelfs de negers,
die het toch werkelijk niet best hebben, verzetten zich met hand en tand tegen het
idee terug te keren naar het land van hun oorsprong. Ondanks alles houden de
Amerikanen van hun land - en het is zeer de vraag of men dat nog van alle
Europeanen kan zeggen. De Amerikanen gelóven nog steeds in hun land. Het heeft
in de loop van zijn geschiedenis al zóveel crises doorstaan; het zal ook deze te
boven komen. Toch is dat hartverwarmend.
En tenslotte: zo arrogant als de Amerikaanse toerist zich soms in Europa gedraagt,
zo vriendelijk en bescheiden is hij thuis. De Amerikanen zijn in wezen en hartelijk
volk. Even geredelijk als de gemiddelde Europeaan -
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met name de Engelsman - zijn deur gesloten houdt voor vreemdelingen, zet de
Amerikaan zijn deur voor hen open. En niets doet de Amerikaan liever dan de mening
van de buitenlander vragen over de problemen van Amerika.
Dit laatste klopt met de bevindingen van Jacques Maritain, die bij zijn afscheid
als ambassadeur van Frankrijk in Washington zijn visie gaf op het verschil tussen
de Europeaan en de Amerikaan. Wie in Europa scherpzinnig, ‘clever’ wordt genoemd,
mag zich daardoor geprezen achten. ‘Koppetje, koppetje’ is een uitdrukking van
respect. Zegt men echter van iemand in Europa dat hij een ‘goeie vent’ is, dan
degradeert men hem eigenlijk tot een soort lamme goedzak, waar niet veel bij zit.
In Amerika is het precies andersom. ‘Clever’ krijgt dan al gauw de betekenis van
slim en dus niet helemaal betrouwbaar. Voor een ‘clevere kerel’ is het uitkijken
geblazen. De hoogste lof echter die een Amerikaan van zijn mede-Amerikanen kan
krijgen is de kwalificatie: he is a good neighbor. Een goede buurman. ‘Goedheid’
geldt in Amerika niet als een beminnelijke zwakte maar als een deugd.
Dat is het andere Amerika.

De jonge kiezers
Wanneer het Amerikaanse Congres eenmaal een amendement op de Grondwet
heeft aangenomen, wordt dit amendement ter goedkeuring toegezonden aan de
wetgevende organen van de verschillende afzonderlijke Staten. Keuren deze colleges
in tenminste drie kwart van het totaal aantal Staten - in tenminste 38 van de 50
Staten dus - het goed, dan treedt het in werking. Met die amendementen op de
Grondwet is Amerika zuinig. In de bijna twee eeuwen verstreken sedert het
vaststellen van de Grondwet werden slechts enkele tientallen amendementen
aangebracht en daarvan nog tien die tegelijk met de Grondwet zelf werden
aangenomen en die de zogenaamde Bill of Rights bevatten.
Op 23 maart van verleden jaar nu werd er weer eens zo'n amendement
aangenomen en aan de verschillende Staten toegestuurd. Een amendement waarbij
de kiesgerechtigde leeftijd voor Amerikaanse burgers werd verlaagd van 21 tot 18
jaar. In de loop van het jaar 1971 kwamen geleidelijk de vereiste goedkeuringen
allemaal binnen. Het amendement is dus nu in werking getreden en dit betekent,
dat bij de komende presidentsverkiezingen drie jaarlichtingen - een slordige 25
miljoen kiezers - aan het kiezerskorps worden toegevoegd.
Nu zijn de politieke rekenmeesters natuurlijk druk aan het werk om de gevolgen
van deze vermeerdering te peilen. Zij zijn daarbij tot de conclusie
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gekomen dat naar alle waarschijnlijkheid één kwart van deze kiezersaanwas geen
gebruik zal maken of kúnnen maken van zijn stemrecht (studenten bijvoorbeeld die
studeren aan een Universiteit buiten de Staat van hun inwoning en nog niet lang
genoeg in hun universiteitsstad wonen om dáár te kunnen kiezen); één kwart zal
Republikeins stemmen en de helft Democratisch.
Kunnen deze verschuivingen nu de uitslag van de verkiezingen in november
beslissend beïnvloeden? Kunnen de jonge kiezers van Amerika het evenwicht doen
omslaan?
Om een antwoord op die vraag te kunnen geven moet men voor ogen houden
hoe de Amerikaanse President wordt gekozen. Dat geschiedt staatsgewijs. De
kiezers brengen in feite hun stem niet uit op de persoon van hun favoriete kandidaat,
doch op een groep ‘kiesmannen’ uit hun eigen Staat. De groep kiesmannen die in
een bepaalde Staat de meerderheid van de stemmen verwerft, wordt in zijn geheel
afgevaardigd naar het kiescollege dat uiteindelijk de persoon van de President
aanwijst. Winnen dus de Republikeinen in één bepaalde Staat de verkiezingen, dan
stemt die hele Staat bij de eigenlijke presidentsverkiezing in het kiescollege
Republikeins ook al was die meerderheid nóg zo krap.
Dit betekent dat in die Staten waar de Republikeinen over een grote meerderheid
beschikten bij de vorige verkiezingen, de jonge kiezers geen invloed kunnen oefenen
op de uitslag. Zij kunnen aan de meerderheid van de Reublikeinen wel wat
afknabbelen, maar de schaal doen doorslaan kunnen zij niet. Evenmin maakt het
voor de Democraten veel verschil in die Staten waarin zíj de meerderheid hebben.
De jonge kiezers kunnen die meerderheid vergroten, maar het eindresultaat blijft
gelijk. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval in New York, waar de Democraten in 1968
al een meerderheid van 400.000 stemmen behaalden en in Pennsylvania, waar zij
200.000 meer behaalden dan de Republikeinen. Ook in Michigan en Massachusetts
met Detroit en Boston als grote steden wonnen de Democraten glansrijk. Daar
verandert dus de komst van de jonge kiezers niets aan de uitslag.
In andere Staten liggen de kaarten echter duidelijk anders. In Illinois bijvoorbeeld
is de uitslag van de verkiezingen altijd een dubbeltje op zijn kant geweest. Kennedy
won deze Staat indertijd met een meerderheid van niet meer dan 9000 stemmen
op een totaal van vijf miljoen. Nixon deed het in 1968 iets beter; hij won met 130.000
stemmen meerderheid, maar Illinois krijgt er dit jaar 600.000 jonge kiezers bij en
als de voorspellingen van de rekenmeesters uitkomen, betekent dit dat de
Democraten er 300.000 stemmen bij krijgen tegen de Republikeinen maar 150.000
en dan valt ceteris paribus het dubbeltje naar de Democratische kant. In Ohio, waar
in 1968 Nixon een meerderheid van 94.000 stemmen verwierf, komen ook 600.000
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jonge kiezers opdagen met een netto-winst van 150.000 voor de Democraten in
petto. In New Jersey komt de jonge generatie opzetten met 350.000 man; voor de
Democraten een mogelijke netto-winst van omstreeks 90.000. Voldoende om Nixons
meerderheid van 60.000 stemmen in 1968 te overtroeven. In Californië, een van
de grootste staten, die een zeer groot aantal kiesmannen afvaardigt, komen dit jaar
1,2 miljoen nieuwe kiezers naar de stembus. Voor de Democraten een mogelijke
netto-winst van 300.000 stemmen. Ruim voldoende om hun achterstand van 225.000
stemmen in 1968 goed te maken. In Florida liggen de zaken ietwat ingewikkelder.
Nixon behaalde daar een meerderheid van 200.000 stemmen. De jonge kiezers
kunnen daar niet tegenop; zij zijn slechts 360.000 man sterk en leveren de
Democraten dus een netto-winst van niet meer dan 90.000 stemmen. Daar staat
echter tegenover, dat Wallace in 1968 600.000 stemmen in de wacht sleepte en
dat zijn kansen in Florida dit jaar aanzienlijk geringer worden geacht.
Nixon won in 1968 maar met een héél kleine marge. Een paar Staten kunnen de
doorslag geven. Zullen de jonge kiezers dat doen?

De stem van het platte land
De vaders van de Republiek der Verenigde Staten beschouwden de vrije,
onafhankelijke boer, die met de spa in de hand en het geweer aan de voet zijn eigen
land bewerkte en verdedigde, als de ideale burger in een democratisch staatsbestel.
Van de steden moesten zij niets hebben. Kleine marktstadjes, waar de boeren hun
produkten konden verkopen en konden inslaan wat zij nodig hadden, konden er
nog mee door, maar de grote industriële centra met hun bevolking van arme en
onderontwikkelde arbeiders beschouwden zij als de pest voor de democratie.
Die opvatting heeft in de politiek van Amerika lang doorgewerkt - en dat kón ook
niet anders, omdat de meerderheid van het Amerikaanse volk nu eenmaal op het
platteland of in de kleine stad woonde. Politici die geen bindingen hadden met het
platteland of met de kleine stad, konden de meerderheid eenvoudig niet halen.
Kandidaten uit de grootstad kwamen voor het presidentschap eenvoudig niet in
aanmerking.
Deze situatie is vandaag aan de dag wezenlijk veranderd. Het platteland begint
terug te lopen; de kleine steden worden grootsteden met alle allures van dien en
de grootsteden werden miljoenen-metropolen. Op het ogenblik wonen van iedere
tien Amerikanen er zes in grootstads-agglomeraten en de trek daarheen houdt nog
steeds aan. Voor de twee grote rivalen in de Amerikaanse politiek, de Republikeinen
en de Democraten, is het zoeken dus naar een grootstadsallure in hun beleid.
Op dit punt nu hebben de Democraten een historisch voordeel. Toen hon-
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derd jaar geleden de Republikeinen zegevierend uit de burgeroorlog kwamen, leek
het alsof zij de Democratische partij daarmee voorgoed hadden verpletterd.
Weliswaar klampten de blanke zuiderlingen, die de oorlog hadden verloren, zich
nog aan de Democraten vast, maar in het noorden kregen zij nauwelijks meer een
voet aan de grond en met alleen de zuidstaten als een gesloten blank blok achter
zich konden zij nu eenmaal geen verkiezing winnen. Het waren de grootsteden die
hen uiteindelijk over deze crisis heen hielpen. Vasthoudend aan de plattelandstraditie
van de Vaders van de Republiek, legden de Republikeinen niets dan verachting
aan de dag voor de miljoenen-massa van de immigranten uit Europa; zij lieten die
armoedzaaiers aan de Democraten over, die zich daar gretig op wierpen en er
inderdaad in slaagden de grootsteden in hun greep te krijgen.
Die greep hebben zij nóg. Er zijn wel enkele Republikeinse politici die zich nu om
de grootstads-massa's beginnen te bekommeren, maar het feit alleen al dat één
van deze politici, burgemeester Lindsay van New York, naar de Democraten is
overgelopen, bewijst wel dat de Republikeinen nog steeds grote moeite hebben
met het grootstadsprobleem. Waar zij op hopen is, dat grote gedeelten van de
grootstadsbevolking langzamerhand in betere doen is gekomen en verhuist naar
de ietwat florissantere buitenwijken, waar het tot de goede toon behoort Republikein
te zijn. Een greep op de arbeidersmassa hebben zij nog lang niet. Het platteland
heeft weliswaar geen meerderheid meer, maar de Republikeinen hebben de
traditionele steun die zij van daar uit kregen, nog hard nodig, willen zij het overwicht
van de Democraten in de grote steden compenseren. Het platteland zit op de wip.
Met hun overwicht in de steden zitten de Democraten overigens nog niet op rozen.
In de verkiezingsstrijd van 1964, toen Goldwater min of meer openlijk het racisme
predikte, viel de Democratische meerderheid onder de blanke kiezers in de zuidstaten
aan diggelen. Weliswaar zorgde de uitbreiding van het kiesrecht onder de negers
voor een zekere compensatie, maar de komst van Wallace in 1968 bracht zoveel
verdeeldheid in het zuiden, dat de Republikeinen er als lachende derden met de
buit vandoor konden gaan. Mogelijk slaat dat dit jaar om, omdat een derde partij
het in Amerika nu eenmaal nooit lang uithoudt, maar het blijft voor de Democraten
een zorg. Zij moeten naar nieuwe steun omzien. Zullen zij die nu vinden bij het
platteland?
Het is voor niemand een geheim, dat er onder de boeren grote ontevredenheid
bestaat met het beleid zoals dat door de regering Nixon is gevoerd. Nixon is er
helemaal niet meer zo zeker van dat de Staten met overwegend plattelandsbevolking,
waarvan er minstens een dozijn hem een meerderheid hebben gegeven in 1968,
dat dit jaar weer zullen doen. De boeren zijn klaarblijkelijk van plan hun huid dit jaar
duur te verkopen. Daar hebben zij blijk
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van gegeven op een congres van de machtigste plattelandsorganisatie in Amerika,
die eind verleden jaar 12.000 van haar bestuurders uit het hele land in Kansas City
bijeen riep om de situatie te bespreken. En het tekent de dreigende situatie voor de
Republikeinen, dat zij op die reusachtige vergadering niet de Republikeinse
kopstukken hebben uitgenodigd, doch redevoeringen hebben laten houden door
Hubert Humphrey en Edmund Muskie, de twee kandidaten van de Democraten in
1968. Deze beide heren hebben van dik hout planken gezaagd. Hun kritiek op het
landbouwbeleid van Nixon loog er niet om. En allicht: er stonden twaalf Staten op
het spel! Met andere woorden: zowel de jonge kiezers als het platteland zouden in
de presidentsverkiezingen van dit jaar wel eens verschuivingen teweeg kunnen
brengen die de schaal doen omslaan. Het wachten is niet zozeer op de kandidaten
als op de verkiezingen zélf. Dáár zal het spannen.

Moet het zo blijven?
Heel het jaar waarin presidentsverkiezingen worden gehouden, staat in het teken
van deze verkiezingen. De eerste kandidaten steken al lang vóór de crocusjes hun
kopjes omhoog en de eerste vóórverkiezingen beginnen al in februari. Tien maanden
voor de eindstrijd. Herhaaldelijk zijn er al stemmen opgegaan om daar verandering
in te brengen. In de eerste plaats omdat zo'n lange verkiezingsstrijd het politieke
leven vrijwel een vol jaar lang verlamt. In de tweede plaats omdat hij te veel kost.
Dit laatste begint hoe langer hoe zwaarder te wegen.
Zestig jaar geleden, in 1912, bevochten drie kandidaten elkaar het Witte Huis:
Wilson, Taft en Theodore Roosevelt. Alle drie voerden zij een uitgebreide
verkiezingscampagne en tesamen besteedden zij aan die campagne een bedrag
van 2.877.000 dollar. Dat was 19 cents voor elk van de ruwweg 15 miljoen kiezers
die hun stem uitbrachten. Sedertdien zijn de kosten van de verkiezingscampagnes
zozeer opgelopen, dat het gebedel van de grote partijen om geld voor hun
verkiezingsfondsen een vierjaarlijkse plaag dreigde te worden. Niet alleen een
financiële aderlating voor degenen die het geld moesten opbrengen, maar ook een
bron van corruptie. De gulste gevers gaven niets voor niets; vóór wat hóórde wat
en de man die de race won, moest in ieder geval zorgen dat zijn eigen boterham,
of in ieder geval die van zijn partij, voor de volgende verkiezingen ook gesmeerd
bleef.
Reeds in 1925 nam het Congres een wet aan die paal en perk moest stellen aan
die geldwegsmijterij voor politieke propaganda. Geen kandidaat mocht meer dan
een bepaald bedrag besteden en geen personen of bedrijven mochten hem meer
dan een bepaald bedrag schenken. Dat hielp éven, maar niet lang. De wet had grote
mazen en werd bovendien niet toegepast. Zelfs openlijke schendingen ervan werden
niet vervolgd.
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De kosten van de verkiezingscampagnes bleven dus oplopen. Volgens officieel
bekend gemaakte cijfers gaven Nixon, Humphrey en Wallace in 1968 samen 56
miljoen dollar uit - 77 cents voor elk van de 73 miljoen kiezers die hun stem
uitbrachten. Onofficieel echter kostten die verkiezingen van 1968 veel meer. De
kapitale sommen die de kandidaten uitgaven aan hun propaganda voor de
voorverkiezingen en voor hun campagne in de Conventie die hen kandidaat moest
stellen, en de eveneens kapitale sommen die langs allerlei sluipwegen, voornamelijk
door ‘actiecomité's’ die hun geld niet in de officiële verkiezingskas stortten doch
zogenaamd op eigen houtje inhaakten bij de algemene propaganda, vormden
tesamen een veelvoud van die 56 miljoen. Deskundigen schatten het werkelijk
uitgegeven bedrag op rond de twee honderd miljoen.
Nixon heeft de presidentsverkiezingen gewonnen en men mocht aannemen dat
hij zijn Republikeinse geldschieters niet in de kou zou laten staan. De Amerikaanse
columnist Jack Anderson heeft daar onlangs een duidelijk voorbeeld van gegeven.
Amerikaanse banken innen belastinggelden en houden dat voor de regering in
deposito. Zij betalen daar geen rente over, evenmin als voor andere gelden die de
regering rechtstreeks bij hen onderbrengt. Zij kunnen dus die gelden beleggen of
uitlenen en er rente van maken, waar geen cent van aan de Staat ten goede komt.
Pure winst dus. En zo kan het vóórkomen dat burgers van de Verenigde Staten,
om hun belasting te betalen, geld van de bank moeten lenen - soms à 14% rente terwijl de bank dit geld renteloos onder zich kan houden. Van die banken noemde
Anderson er twee - allebei zwaar Republikeins georiënteerd - die respectievelijk
200 en 300 miljoen overheidsgeld onder hun berusting hebben. Renteloos. In totaal
ligt er altijd wel ergens tussen één en tien miljard dollar overheidsgeld renteloos bij
de ongeveer 12.000 banken van Amerika. Maar volgens de gegevens waar Anderson
over beschikte, ligt dat voornamelijk bij die banken wier directie ‘betrouwbaar’
Republikeins getint is. Nixon smeert zijn boterham wel zeer zorgvuldig aan de kant
van de banken.
Is het probleem van de dure verkiezingscampagnes oplosbaar? Twee oplossingen
zijn zeer recentelijk in de aandacht gekomen. Eén: verkort de duur van de
verkiezingscampagnes door vereenvoudiging van het systeem. Alle voorverkiezingen
bijvoorbeeld op één, later in het jaar vallende datum, liefst zo dicht mogelijk tegen
de datum der Conventies aan. Een andere: verleng de ambtstermijn van de President
tot zes jaren, zodat al die ellende zich niet meer iedere vier jaren hoeft te herhalen.
En Senatoren zitten tenslotte óók zes jaren.
Erg serieus zijn die voorstellen nog niet opgenomen. Maar wat niet is, kan komen.
Het zijn wéér de afmetingen van het probleem die de aandacht dwingend opeisen.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Nixon naar Mao
De met grote belangstelling tegemoet geziene reis van president Nixon naar
communistisch China is voorbij. De Amerikaanse president had er zich zo goed
mogelijk op voorbereid; zelfs haalde hij de Franse China-kenner, ex-minister Malraux,
naar Washington om van diens ervaring te kunnen profiteren; evenals vele anderen
waarschuwde Malraux voor al te hoge verwachtingen; volgens hem was Mao speciaal
bedacht op verbetering van de levensstandaard in zijn land en hij gaf de raad aan
de Verenigde Staten Peking daarbij te hulp te komen om zo langzaam een betere
politieke verstandhouding voor te bereiden. De besprekingen - enkele malen met
Mao en dagelijks met Tsjoe En-lai - bleven strikt geheim. Even schijnen er
moeilijkheden te zijn geweest bij de vertaling van het slotcommuniqué maar voor
het overige schijnt alles perfect te zijn verlopen. Het communiqué geeft enkele
belangrijke punten. Alleen al het feit dat beide mogendheden zich neerleggen bij
de realiteit en niet alleen op dit ogenblik, maar ook in de toekomst incidenteel direct
contact met elkaar zullen opnemen is een grote vooruitgang op de lange weg naar
normale betrekkingen, die de kans op vrede doet groeien. Verdere uitbreiding van
de wederzijdse handelsbetrekkingen wijzen in dezelfde richting. Ontspanning wordt
ook vergroot door de verklaring, dat geen van beide partijen zal streven naar de
hegemonie in Azië, maar de toevoeging dat beiden zich zullen verzetten tegen elk
land dat dit wel zou proberen, is een duidelijke waarschuwing aan Moskou en het
zal Nixon straks bij zijn reis naar Rusland wel moeite kosten om Brezjnev duidelijk
te maken, dat hij geen anti-Moskou politiek met China wil bedrijven.
Natuurlijk is er gesproken over Formosa; Peking blijft dit als een deel van China
beschouwen en Nixon heeft in zekere zin erkend dat het een intern Chinese
aangelegenheid is; hij verklaart nu, dat het zijn bedoeling is de Amerikaanse troepen
terug te trekken en de bases te ontmantelen, hetgeen mogelijk is daar Peking geen
aanstalten maakt om Formosa te veroveren; wel verbindt Nixon aan deze belofte
de voorwaarde van verdere vermindering van de spanning in Zuid-Oost-Azië. In dit
verband is een recente uitlating van Malraux mogelijk verhelderend, n.l. dat Nixon
hiermee helemaal geen concessies aan Peking heeft gedaan, daar er al vijf jaren
een overeenkomst bestaat, dat na de dood van Tsjiang Kai Tsjek het eiland aan
Peking zou komen. De op het communiqué volgende reactie van Taiwan was
begrijpelijk zuur; men vertrouwt de verzekering van Nixon dat er geen geheime
afspraken zijn gemaakt, in het geheel niet en vreest in de steek te worden gelaten.
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Peking blijft inzake Vietnam staan op de eis van gehele en spoedige terugtrekking
van de Amerikaanse troepen en het heeft nog eens zijn steun aan Hanoi en de
Vietcong bevestigd; het kan zich niet veroorloven anders te handelen, daar Moskou
onmiddellijk hiervan zou profiteren. Het kan ook niet met de Verenigde Staten tot
afspraken komen over Vietnam, omdat het geen kans ziet Hanoi te dwingen deze
na te komen. Daarom moet de uitspraak dat geen van beide partijen namens een
derde kan onderhandelen, gezien worden als eens te meer een geruststelling aan
Hanoi, dat grote broer in Peking geen imperialistische bedoelingen heeft.
Het is te vroeg om een oordeel over de reis van Nixon uit te spreken. De resultaten
kunnen nog heel lang op zich laten wachten; er is nog slechts een begin gemaakt
met het leggen van contacten. Hierbij echter een vraag: met wie is er contact gelegd?
Mao is 78 en Tsjoe En-lai 73 jaar oud. Wie is hun opvolger? Hoe zal een volgende
regering staan tegenover de verbeterde verstandhouding? Komen deze nu nog
onbekende figuren terug op de politiek van toenadering tot de Verenigde Staten?
Een andere vraag is die naar de houding van Rusland. In het begin wist Moskou
niet goed raad met Nixons reis. Gelukkig was men er niet mee, zoals bleek uit Poolse
perscommentaren; na aanvankelijk summiere mededelingen in de Russische pers
volgde er een uitvoerige vermelding van kritische buitenlandse commentaren en
tenslotte verscheen er een scherpe kritiek in een Russisch dagblad, waarin
gesproken werd over een samenzwering van de Verenigde Staten en China tegen
de Sovjet-Unie. Er wordt verwacht dat Moskou alles zal doen om zijn positie te
versterken. En dat niet alleen door grotere steun aan Noord-Vietnam maar ook door
te proberen zijn Europese satellieten meer onder controle te plaatsen. Er is al sprake
van een sterkere Russische druk op Roemenië en Joego-Slavië om de Moskouse
gelederen geheel te sluiten en zo de positie van Peking te verzwakken.

Europese Gemeenschap
Gedurende de tweede helft van 1971 is er voortdurend onderhandeld tussen de
Zes en de vier kandidaatleden Engeland, Denemarken, Ierland en Noorwegen, over
problemen als visserijrechten, suiker, landbouw- en monetaire aangelegenheden.
Vooral de regeling van de visserij bracht ernstige moeilijkheden. Hierover was door
de Zes al in oktober 1970 een besluit genomen, waarin vrije toegang tot ieders
territoriale wateren werd gewaarborgd met in bijzondere gevallen een beperking tot
drie zeemijlen gedurende vijf jaren. Noch Engeland noch Noorwegen gingen hiermee
akkoord. Bij besprekingen bleek alleen Frankrijk aan de oorspronkelijke regeling te
willen vasthouden; nadat na drie maanden een gezamenlijk standpunt van de Zes
was vastgelegd, bleek dit nog steeds onaanvaardbaar te zijn voor de Vier, die stelden
dat na een overgangsperiode opnieuw de visserijkwestie moest worden besproken
door alle tien leden. Na concessies van de Zes kwam men zover, dat drie
kandidaatleden akkoord gin-
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gen en alleen Noorwegen nog bezwaren had, maar ook hiervoor werd een oplossing
gevonden.
Intussen had men ook enkele andere problemen uit de weg geruimd; zo wensten
Nederland en West-Duitsland door een andere definitie van Britse nationaliteit te
voorkomen dat een groot aantal Britten uit de Gemenebestlanden de kans zouden
krijgen zich blijvend in Europa te vestigen en moest er een bevredigende regeling
worden gevonden voor de Ierse suikerproduktie.
Toen dit alles achter de rug was, konden op 22 januari 1972 in Brussel de officiële
stukken worden ondertekend, waardoor het Verenigd Koninkrijk, Denemarken,
Ierland en Noorwegen lid werden van de Europese Gemeenschap. Absoluut zeker
is de toetreding echter nog niet. In de nieuw toegetreden landen zullen de verdragen
nog moeten worden geratificeerd. In Engeland heeft het Parlement dit principe-besluit
reeds met een onverwacht grote meerderheid in oktober van het vorig jaar genomen,
maar de diverse uitvoerings- en aanpassingswetten leverden soms gevaarlijk kleine
meerderheden voor Heath op. In Denemarken en Ierland zal een referendum worden
gehouden, maar op de uitslag is men wel gerust. Iets anders ligt de zaak in
Noorwegen; de minister voor visserijzaken trad af, toen zijn regering de moeizaam
tot standgekomen overeenkomst accepteerde. Ook hier komt een referendum,
gevolgd door een stemming in het parlement; daar er hier een gekwalificeerde
meerderheid van 75% vereist is, kunnen 38 leden de toetreding verhinderen en bij
een eerdere stemming in juni jl. bleken er al 37 tegenstanders te zijn. Het is dus
nog even afwachten of de vergrote gemeenschap ook realiteit zal worden.

Bondsrepubliek Duitsland
Afwachten is ook de boodschap inzake de ratificatie van de verdragen die Brandt
sloot met Moskou en Warschau. De CDU/CSU heeft voortdurend heftige kritiek
laten horen; mogelijk heeft Brandt gehoopt, dat deze wel zou uitgewoed zijn tegen
de tijd dat de viermogendheden-overeenkomst over Berlijn was tot stand gekomen,
daar hij eerst daarna over de ratificatie hoefde te spreken. In dat geval is hij bedrogen
uitgekomen; de oppositie is feller geworden nu de tijd voor behandeling in Bondsdag
en Bondsraad is gekomen. CSU-er Strauss kwam zelfs met een eigen
ontwerpverdrag met Moskou, waarin de nadruk werd gelegd op het voortgezette
streven naar hereniging van beide Duitslanden en op het feit dat een definitieve
regeling van de grenzen is voorbehouden aan een vredesverdrag met een herenigd
Duitsland. In de Bondsraad, vertegenwoordiging van de deelstaten, werd bij een
bespreking van de verdragen in eerste instantie met 21 tegen 20 een motie
aangenomen waarin de verdragen werden afgekeurd. Deze uitspraak kan door een
eenvoudige meerderheid in de Bondsdag, de volksvertegenwoordiging, ongedaan
worden gemaakt. De moeilijkheid is dat de meerderheid van Brandt in dit college
geslonken is tot 4 stemmen en dat als de Bondsraad ook in tweede lezing bij zijn
afwijzing blijft - hetgeen te verwachten is - er in de Bondsdag een tweederde
meerderheid vereist is om de
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verdragen er toch door te krijgen en dit laatste is praktisch onmogelijk. Er wordt
derhalve al druk gespeculeerd op nieuwe verkiezingen. Zoals te doen gebruikelijk
zeggen alle partijen hier niet bang voor te zijn. Maar waarover spreekt de kiezer
zich uit? Als hij zijn stem laat bepalen door zijn oordeel over de verdragen die Brandt
gesloten heeft, zou de bondskanselier waarschijnlijk een ruime meerderheid krijgen.
Maar hij kiest voor een periode van vier jaren een Bondsdag die over alle mogelijke
kwesties te beslissen heeft en het is dan nog maar de vraag of de twijfelende kiezers
zich zo volledig laten leiden door de buitenlandse politieke opvattingen van Brandt.
De binnenlandse en de economische politiek zouden wel eens zwaarder kunnen
meetellen en daarover is hun oordeel niet onverdeeld gunstig.

Nederland

Stakingen
Ondanks het door de rechter aan het NW opgelegde verbod om steun aan stakingen
te verlenen braken er op verschillende werven toch - nu wilde - stakingen uit n.a.v.
de collectieve arbeidsovereenkomst voor het groot metaal, waarmee vijf
werknemersorganisaties wel, maar de grootste, de industriebond van het NVV, niet
instemde. Voorzover er van leiding sprake was, gebeurde dit door niet erkende
vakbonden als Arbeidersmacht; er heerste een zekere terreur om werkwilligen het
werken te beletten en spoedig lagen tal van grote bedrijven stil.
Op initiatief van de voorzitter van het NVV, H. ter Heide, kwam er een commissie
van bemiddeling, bestaande uit drie personen, die echter geen succes had omdat
weer de industriebond van het NVV niet akkoord wenste te gaan met het na enige
dagen geformuleerde voorstel van de drie. De situatie werd harder, waarbij echter
moet worden opgemerkt, dat het moeilijk was om er achter te komen hoeveel echte
stakers er waren en hoeveel werkwilligen die door de omstandigheden gedwongen
niet konden werken.
Vervolgens werd er op voorstel van de werkgevers gedacht aan een
arbitragecommissie, die een alle partijen bindende uitspraak zou doen. Tenslotte
werd de commissie gewijzigd in één persoon, n.l. mr. Erdbrink, ex-rijksbemiddelaar
en nu ombudsman voor het levensverzekeringsbedrijf. Deze bleek met voldoende
wijsheid te zijn begiftigd om een Salomonsoordeel uit te spreken over de besteding
van 0,7%, waarmee de lonen werden verbeterd; hij besliste, dat dit zou gebeuren
door een verhoging van de vakantie-toeslag, welke toeslag minimaal f 1080,- zou
bedragen. Inderdaad verklaarden alle partijen zich tevreden, maar alle moeilijkheden
zijn nog niet van de baan. Er blijven nog vragen over; zoals wie betaalt de stakers
en wie betaalt de werkwilligen?

De drie van Breda
Een geheel andere kwestie beroerde ons land in de afgelopen maand. Een trieste
zaak, die al jarenlang aan velen veel leed berokkende. Nog steeds zitten in
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Breda drie oorlogsmisdadigers, indertijd ter dood veroordeeld, maar hun straf werd
gewijzigd in levenslang. De laatste jaren werden er door hen gratieverzoeken gedaan,
die steeds werden afgewezen, maar elke keer was het een zaak die de openbare
mening sterk enerveerde. De huidige minister van justitie, Van Agt, kreeg de regering
mee voor het standpunt dat een gevangenisstraf van 27 jaren niet paste in de
Nederlandse rechtsopvatting en het kabinet dacht over collectieve gratiëring.
Alhoewel zij formeel bevoegd was deze te verlenen, wenste zij toch eerst de mening
van de Tweede Kamer te horen in de vorm van een advies. Een tamelijk grote
meerderheid sprak zich bij die gelegenheid uit tegen gratieverlening en het was
logisch dat de regering zich aan die uitspraak conformeerde.
Er zit echter een andere kant aan deze zaak en dat is de felle onrust die er rondom
ontstond. Persoonlijk delen wij de mening van de minister, maar evenals hij hebben
wij respect voor de opvatting van anderen die op talrijke begrijpelijke en respectabele
gronden een andere mening zijn toegedaan. Wat ons in deze trieste aangelegenheid
echter vooral getroffen heeft, is dat het in Nederland blijkbaar nodig is dat iemand
die eerlijk voor zijn overtuiging in dezen uitkomt, een voortdurend politie-escorte
nodig heeft en dat zijn gezin wordt bedreigd, zoals bij minister Van Agt gebeurde.
Eigenlijk dachten wij, dat vrije meningsuiting in Nederland al eeuwen een erkend
recht was en dat dit recht een van de kernpunten van het verzet tegen het nazisme
vormde. Wij blijven menen, dat wij ons niet hebben vergist.
10-3-'72
J. Oomes

België

Komt er leven in de brouwerij?
Na een periode van ontmoediging schieten een aantal acties weer uit de grond op.
Volksvergaderingen, onderzoekscommissies, dossiers, infobeurzen, moties en
persconferenties, optochten en syndicale strijd, de verkiezing van Martens als
voorzitter van de CVP: levenstekenen die zich zowel buiten als ook binnen de
structuren laten situeren en die van invloed kunnen zijn op onze politiek.
1. Er is de zaak van Vrij en Vrolijk geweest, die reeds in juni 1971 in de
schandalenrubriek kwam door publikaties in Special en Humo: 800 kinderen worden,
volgens diverse aanklachten, in deze instelling verwaarloosd, geestelijk onderdrukt
en financieel uitgebuit door directie, leerkrachten en opvoeders, wie de hele zaak
over het hoofd is gegroeid. Een dossier hierover verscheen in januari in Exodus;
de meeste weekbladen wijdden er artikelen en interviews aan; studenten kwamen
ervoor op straat in Leuven. In de Kamer moest Minister Vranckx toegeven dat de
‘Openluchtopvoeding’ er niet in slaagt de problematiek van een zo grote groep
gestoorde minderjarigen te ondervangen. Eind
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februari gaf een onderzoekscommissie, opgevat als een soort volksrechtbank,
zichzelf de zaak te beoordelen, na verschillende volksvergaderingen met
getuigenverhoren. Het resultaat van dit alles lijkt ons in zoverre positief, dat dergelijke
misstanden, die in meerdere instellingen voorkomen, niet langer in de doofpot
kunnen worden gestopt. Het publiek is er nu voor gesensibiliseerd. Men stoot door
tot de onderliggende politieke problemen: gebrek aan belangstelling voor deze
kinderen, aan geld dat wij ervoor over hebben, aan bekwame opvoeders en
begeleiders. Dit kan de weg vrij maken voor ook andere problemen, o.m. dat van
het gevangeniswezen in België, waarvoor het publiek nog helemaal niet gevoelig
is.
2. Wel reageerde het publiek nu ook op de verhoging van de doktershonoraria. Vele
Belgische artsen verdedigen hun vrij beroep en hun geprivilegieerde situatie
hardnekkig tegen elke vorm van organisatie en coördinatie, laat staan tegen alles
wat zweemt naar socialisatie van de geneeskunde. Velen hebben een onmenselijk
leven en compenseren dat dan met eer en aanzien en een goed voorziene
bankrekening. De beruchte doktersstaking in 1964 wekte nog heel weinig weerstand
van het publiek, maar was wel de aanzet voor een groeiende demystificatie van het
beroep. Toen in februari 1970 de honoraria met 20% werden verhoogd, kwam er
al meer reactie los. Een protestmars van 150 studenten in de geneeskunde klaagde
de onsociale toestand aan: terwijl 20.000 mijnwerkers wekenlang staakten voor
15% loonsverhoging en een minimumloon van 500 fr. per dag, kregen de
geneesheren zomaar 20% zonder enige verandering in de ‘liberale’ situatie van hun
beroep.
Toen echter onlangs weer eens een verhoging van de honoraria werd toegestaan
(deze keer 12%, volgens een bestaand akkoord tussen dokters en ziekenfondsen
in het kader van een reorganisatie van de gezondheidszorg, waar vooralsnog niets
van in huis kwam) en dit weer samenviel met een reeks van stakingen waarbij
arbeiders en bedienden weken lang op straat stonden met hun eisen, leek dit
samentreffen sommigen toch wat al te gortig. Een groep jonge artsen uit Merelbeke
manifesteerde haar onvrede door een tijd lang te werken tegen de tarieven die
terugbetaald worden door de ziekenfondsen (zonder ‘remgeld’ dus). Zij protesteerden
tegen de eenzijdige verhoging van de doktershonoraria zonder dat daaraan een
betere organisatie in het kader van een maatschappelijke aanpak van de
gezondheidszorg werd gekoppeld. Zij vonden weerklank in de pers en in een
opgemerkt TV-debat (Trefpunt). Medische studenten organiseerden weer een
protestmars naar de stakende arbeiders in Tessenderlo. Rond dezelfde tijd kreeg
een andere zaak veel ruchtbaarheid in het Antwerpse. Twee jonge artsen met een
groepspraktijk werden voor de Orde van de Geneesheren gedaagd. Hun werd ten
laste gelegd dat zij hun arbeiderscliënteel slechts de terugbetaalde tarieven vroegen,
dat zij zich laatdunkend hadden uitgelaten over een collega arbeidsgeneesheer en
oneerbiedig over de Orde, dat zij zich onwaardig gedroegen door als militante
‘maoïsten’ pamfletten uit te delen aan de fabrieken en hun patiënten
maatschappijkritisch te beïnvloeden. Zij kregen steun van de Katholieke Werklieden
Bond; vele open brieven van patiënten
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verschenen om een echt sociale geneeskunde te vragen. Dit is een nieuw feit:
burgers gaan zich mengen in wat tot nog toe uitsluitend behoorde tot het domein
van het ministerie, de ziekenfondsen en de dokters zelf.
3. Nog op andere terreinen valt wat te melden. De Katholieke Arbeiders Vrouwen
(K.A.V.) verbrandden voor het gerechtshof te Leuven een exemplaar van het
burgerlijk wetboek, ‘vereerd met al de eretekens van de discriminatie’. Sinds zowat
24 jaar is de herziening van het huwelijks- en gezinsrecht aan de orde. Een
princiepsregel van 1958 verleende de vrouw burgerlijke bekwaamheid, maar het
totaal gebrek aan toepassingswetten laat in de praktijk alles bij het oude.
Anti-Shell-contestanten zijn in een strijd gewikkeld met een van de machtigste
concerns van het ogenblik. De aanleiding: een schaamteloze Shell-wedstrijd in de
scholen onder het motto ‘Wij beschermen de natuur’. Kritische leraren en leerlingen
hebben dit initiatief ontmaskerd als een public-relations-maneuver, in een Zwart
Milieu Boek waarvoor zij aan het ministerie van nationale opvoeding dezelfde
faciliteiten vragen als Shell had gekregen. Shell is duidelijk gealarmeerd en probeert
de groep nu te intimideren. Kranten hebben al laten weten dat zij vanwege de
belangrijke Shell-publiciteit van alle medewerking met de groep moeten afzien.
Minder goed nieuws is het verdwijnen van het nieuwe linkse weekblad Vrijdag.
Het heeft drie maanden geleefd. Het was een gok. Men had het erop gewaagd met
weinig geld te starten; met ‘het produkt in handen’ zou men wel meer geld loskrijgen.
Dat is niet gelukt. Het blad haalde uitstekende verkoopcijfers; de redactie en haar
medewerkers waren flink de weg opgegaan van de contestatie, maar nog in het
stadium van de studentenbeweging van rond 1968. Nu is er meer nodig dan dat.
Wellicht heeft Vrijdag bewezen dat een links weekblad in Vlaanderen wel leefbaar
is, maar dan niet in de dure en van publiciteit afhankelijke magazine-vorm (wat zijn
ideeën-arme tegenspeler Knack blijkbaar wel kan).
4. Op sociaal vlak ontstond beroering door twee belangrijke stakingen.
Sedert 25 januari zijn de arbeiders van de chemische bedrijven te Kwaadmechelen
en Tessenderlo in staking. Het gaat om drie fabrieken onder dezelfde directie,
afhankelijk van de Franse holding ‘Entreprise Minière et Chimique’, met 1.200
arbeiders. Men kan de actie typeren als een klassieke ‘grote’ staking in de Kempen.
Sedert het begin van de eeuw vestigden er zich enkele grote ondernemingen in een
soort van neo-koloniale stijl. Er was weinig industrie, veel werkkrachten en voor
personenvervoer slechte verbindingen naar de industriecentra. De streek zelf leek
ideaal voor de inplanting van grote chemische en non-ferro bedrijven met sterke
milieubevuiling. Het geheel van van deze factoren leidt nog steeds naar een vorm
van tewerkstelling die men typerend acht voor de vorige eeuw. Lage lonen, bijzonder
ongezond werk en in sommige gevallen een totale dominering van het arbeidersgezin
vanuit de fabriek, vooral waar de arbeiderswijken, met inbegrip van kerk en partij,
door de fabriek werden gebouwd.
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Een voor een krijgen deze ondernemingen te maken met een ‘grote’ staking. De
arbeiders trachten in éénmaal de loonachterstand met de industriecentra zoveel
mogelijk op te halen. Vandaar de eisen van 10 tot 15 fr. per uur loonsverhoging. De
deelname van de arbeiders aan de staking is massaal. De actie kan maanden duren.
De verhouding tussen patronaat en arbeiders en de werkomstandigheden vormen
eigenlijk het voornaamste motief. Dag en nacht worden de fabriekspoorten door
uitgebreide stakingspiketten bewaakt. De directie ronselt voortdurend werkwilligen
en eist hun bescherming door de rijkswacht op. De syndicale vrijgestelde van de
betrokken bedrijfstak wordt ter plaatse bijgestaan door al zijn collega's van de
provincie en die van het ganse land van zijn beroepscentrale. Deze onvoorstelbare
harde krachtmeting gaat door tot de totale uitputting. Het lukken of mislukken van
de staking bepaalt de mogelijkheden van de syndicale actie in de streek voor
minstens de volgende tien jaar. Bij zulke ‘grote staking’ gaat het in feite - nog altijd
- om de ontvoogding van een streek.
De tweede belangrijke staking is allesbehalve klassiek. Van 23 februari tot 4 maart
staakten de bedienden uit de petroleumsector. Stakingen van bedienden zijn nog
zeldzaam. Wat deze staking zo opmerkelijk maakte, was niet alleen dat de bedienden
ze tot een goed einde brachten, maar ook dat naar het eind toe de arbeiders
eveneens in beweging kwamen, en vooral: het ging om een zuiver principiële kwestie,
nl. de duur van het akkoord, zonder dat met een woord werd gerept over wat er in
het akkoord moest komen.
De bedienden eisten dat het akkoord voor één jaar zou zijn. De bedoeling was
tweevoudig. Wanneer de collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten
voor één jaar, lijkt het mogelijk de sociale programmatie te koppelen aan een nieuwe
syndicale strijdlust. Enkele maanden na het afsluiten van het ene akkoord moeten
de onderhandelingen voor het volgende al beginnen. Op die manier komt de
belangstelling voor de syndicale activiteit in jaarlijkse cycli opnieuw op de voorgrond.
De werkgevers is het echter juist te doen om lange periodes van ‘sociale vrede’. Zij
zijn dan ook principiële tegenstanders van éénjarige akkoorden. De tweede bedoeling
was de akkoorden voor de bedienden te laten samenvallen met die van de arbeiders.
Nu is het praktisch altijd zo dat de onderhandelingen van de bedienden beginnen
nadat het akkoord van de arbeiders in kannen en kruiken is. Eigenlijk valt er dan
niet zoveel te onderhandelen. Deze eis tot samen bespreken moet gezien worden
in een tendens naar bedrijfssyndicalisme die sterk aanwezig is in de energiesectoren.
Syndicaal gezien is de bedoeling dat zowel arbeiders als bedienden per bedrijfstak
in eenzelfde organisatie zouden verbonden zijn, waar er nu overal afzonderlijke
organisaties zijn voor bedienden en arbeiders. Bovendien wil men in de onderneming
het onderscheid tussen beide groepen zien wegvallen door hun éénzelfde statuut
te geven. Op het ogenblik wijken arbeiders- en bediendencontract, lonen- en
weddensysteem en de respectievelijke voordelen nogal sterk van elkaar af.
Hoe belangrijk de werkgevers deze eisen vinden, blijkt wel uit hun halsstarrige
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weigering eraan tegemoet te komen. Klaarblijkelijk rekenden zij erop dat, als de
staking lukte, de regering vrij vlug tot opeising zou overgaan om de benzineen
stookoliebevoorrading toch te laten doorgaan. Deze noodsituatie ontstond inderdaad,
maar de Minister van Arbeid gebruikte ze in de eerste plaats om de partijen tot
onderhandelen te dwingen. Dit leidde tot volgend compromis: voor 1972 is er een
akkoord van één jaar; daarna volgt een tweejaarlijks akkoord zoals voor arbeiders,
maar waarvoor de bedienden slechts de onderhandelingen kunnen beginnen nadat
dat voor de arbeiders is geparafeerd; vanaf 1975 is een gezamenlijk akkoord van
arbeiders en bedienden mogelijk.
5. Wilfried Martens, Voorzitter van de Christelijke Volkspartij. Zaterdag 4 maart heeft
de C.V.P. Martens tot voorzitter verkozen, met 83% van de uitgebrachte stemmen.
Er waren opvallend weinig stemgerechtigden opgedaagd, slechts 338 van de meer
dan 500 (in april 1969 telde men 489 stembrieven): een verontrustende
onverschilligheid na de nochtans gepassioneerde polemiek die een hele maand het
persoverzicht kruidde. Wat was er gebeurd? Martens, die een geslaagd figuur was
als voorzitter van de vooruitstrevende C.V.P.-Jongeren, had nu een nieuwe vlag
gezwaaid: de christen-democratie. Vroeger een voorvechter van progressistische
frontvorming, keerde hij zich nu af van deze duidelijke politieke optie om zich aan
te bieden als volbloed C.V.P.-er, verjonger en vernieuwer van de oude opstelling.
Model staat niet meer het travaillisme of Labour, maar het Duitse voorbeeld. De
Nieuwe Maand schreef in haar editoriaal van maart: ‘S.P.D. en C.D.U. made in
Belgium. Het Westduitse model is zo aantrekkelijk omdat een “vernieuwing” in die
richting het bestaan van de B.S.P. en de C.V.P. niet in het gedrang brengt. Beide
partijen kunnen zowat ter plaatse rust blijven. Niemand moet harakiri plegen. Ook
de ingewikkelde problemen van fusie en ineengroeien zijn dan meteen van de baan’.
Dit is een duidelijk gegeven en Martens komt er rond voor uit. Hij zal vechten voor
het katholiek onderwijs maar ook experimenten met de gemeenschapsschool
toelaten. Zijn huis zal vele woningen hebben en ook de deur open houden voor
contestatie binnen de partij. Martens is 36, bekwaam en dynamisch, maar sommigen
vinden hem onbetrouwbaar, de man die het zekere voor zichzelf neemt. In een hard
debat in ‘Trefpunt’ was het duidelijk dat hij tussen twee stoelen zit. Zijn optreden
werd met applaus versierd door enkele meegebrachte fans. Wordt dit de stijl van
de nieuwe voorzitter? Zelf lichtte hij een tip op toen hij op het eind van dit TV-debat
zei dat een voorzitter altijd een eenzame figuur is, die zich niet aan één strekking
of tendens kan binden. Geen frontvorming dus, wel een opgefriste C.V.P. van 1945.
8-3-'72
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans

Streven. Jaargang 25

724

Forum
Brittanië regeert niet langer de zee
De beste gegevens en de scherpzinnigste commentaren inzake de Britse economie
1
komen sinds enkele jaren uit de Verenigde Staten . In 1968 stelde het Brookings
Institution een analyse op van de economische groei in Engeland. Deze groei is in
de laatste jaren sterker geweest dan ooit daarvoor in de Engelse geschiedenis.
Maar het tempo van de groei is minder krachtig dan in Japan, de Verenigde Staten
en in de landen van het continent. De mathematische technieken maakten een
onderzoek naar de betekenis van diverse factoren voor de groei - zoals
investeringsniveau, arbeidsproduktiviteit, technologie en organisatie - mogelijk. Het
resultaat voor Engeland wees uit dat vage maatschappelijke grootheden als
arbeidsdiscipline, moderne mentaliteit en gewoonte debet waren aan de
achterblijvende positie van Engeland. Dat onderzoek leidde in 1970 tot een
symposion in Engeland van het Brookings Instituut, waar door Engelse historici
gewezen werd op de ouderdom van het verschijnsel. Engeland, dat model stond
als eerste werkplaats van de industriële maatschappij, raakte reeds vanaf 1870
achterop bij later industrialiserende landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland
en Japan (Britain's Economic Prospects, editor R. Caves, 1968; Britain's Economic
Prospects Reconsidered, editor Alec Cainz Cross, 1971).
In de laatste jaren is er binnen de kring van economisch-historici een groep
ontstaan die zich noemt de New Economie Historians. Op kwantitatieve wijze worden
nauwkeurig enkele hypothesen getest over een lang tijdsverloop. Het kwantitatieve
is voor de New Economic Historians essentieel, hoewel de kwantiteit niet de essentie
vormt van hun werkwijze. Zij starten bij bepaalde vooronderstellingen, zoals b.v.
Fogel er een aantal formuleerde over het verband tussen spoorweg-aanleg en
economische ontwikkeling. Doch het testen van het verband kan volgens deze groep
niet anders dan kwantitatief geschieden. De taal is te onbetrouwbaar om deze nog
langer te vertrouwen.
De papers verzameld door Donald N. McCloskey zijn het resultaat van een
conferentie te Harvard in 1970 betreffende de New Economic History of Britain
1840-1930. Dat is een hele kluif, temeer omdat geen land een zo geschakeerde
reeks aan kwalitatieve studies over zijn ontwikkeling kan opspuien als Engeland.
De nieuwe Amerikanen zijn weer eens in de slag met de oude Engelsen.
Deel I bevat twee opstellen over de En-

1

Donald N. McCloskey, ed., Essays on a Mature Economy: Britain after 1840, Methuen, London,
1971, £ 4,75.
R.M. Hartwell, The Industrial Revolution and Economic Growth, Methuen, London, 1971, £
2.
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gelse ontwikkeling in vergelijking tot die van de Verenigde Staten vóór 1870. Te
weten over Britse exportproduktie en Amerikaanse ijzerfabricage en het tweede
over bevolkingsgroei en bouwnijverheid in beide landen. Deel II bespreekt een
pronkstuk van de Engelse ontwikkeling: n.l. de geheel eigen wijze waarop Engeland
geld-, kapitaalmarkt, en bankwezen tot ontwikkeling bracht. Was dit uitgebalanceerde
systeem wel voldoende alert op nieuwe ontwikkelingen? In deel III komt het thema
van de Engelse eigenzinnigheid sterker naar voren: hoe efficiënt was de technische
keuze die ondernemers en overheden deden? Deel IV gaat direct in op de
produktiviteit in het Engeland van na 1870. Werd Engeland te vroegtijdig het pad
opgeleid van de diensten-economie, al lag voorlopig het zwaartepunt daarbij op de
koloniale bestuursdiensten? Concentreerde het zich daardoor onvoldoende op
technische vernieuwingen? Kwam daardoor de welvaart te sterk aan te leunen tegen
de wereldpositie op politiek gebied, die vanaf 1914 begon af te brokkelen?
Veel in deze studies geeft de indruk dat uit roeien tegen de stroom op, grotere
prestaties geboden worden dan uit peddelen met de wind mee. Het lijkt makkelijker
de top te bereiken dan er zich te handhaven. Vanwege het algemene karakter van
het Engelse verschijnsel vragen de samenstellers zich af of de New Economic
History ons beter dan tot nu toe kan inlichten over de Engelse vertraagde groei en
vervolgens of die kennis niet van belang is voor actuele vraagstukken.
Om deze vraagstukken kritisch te begeleiden kwam de laatste jaren R.M. Hartwell
naar voren. Hij is van origine Australiër, kreeg daar zijn opleiding als economist, om
zich vervolgens in Engeland te specialiseren tot historicus. Hij schreef weinig boeken
en deed nog minder eigen onderzoek. Zijn specialisme is het kritische essay. Hij
bracht recentelijk een collectie uit, waarbij een tweetal verschijnselen op de voorgrond
staat. Op de eerste plaats kapittelt hij de economisch-historici die bij voortduring
vinden dat het kapitalisme een menswaardige wereld verder van huis heeft gebracht
dan ooit. En vervolgens wijst hij op de noodzaak van kwantificering om menig
intelligent opgezette studie niet in schoonheid te laten sterven. Hartwell kan een
heel eind meegaan met de New Economic History, al wijst hij meer op het aspect
van het ontwerpen van modellen dan op de kwantitatieve verificatie. Hij wil tot
overzichtelijker studies geraken. Die algemene overzichten van ontwikkelingen,
zoals de Economic tussen pakweg 1800 en 1950 in de Atlantische wereld, lijken
hun tijd gehad te hebben. Dit streven van Hartwell en anderen zal zeker aanhangers
en beoefenaars vinden. Maar blijven zal toch ook de oudere richting die duiding van
grote ontwikkelingen zal blijven aandurven. De nieuwere richting die naar exactheid
streeft, zal evenmin onder de tafel verdwijnen. Er zijn nu eenmaal verschillende
soorten mensen. De mens heeft diverse - niet in elkaars verlengde liggende - series
vragen. De pluriforme - zo U wilt chaotiserende - ontwikkeling van de toekomst zal
behoefte scheppen aan een diversiteit van benaderingswijzen. De vraag of de
eenheid onderweg is, hangt af van het gezichtspunt: wie zich bezighoudt met de
markt voor automobielen, denkt daar anders over dan degene die bezig is met
normen en waarden.
Massale produktie, zo zegt Hartwell, roept regelmatige consumptie op van heel
de bevolking. Doch zulks zal van nu af gaan en moeten gaan verschuiven van
goederen die het milieu uitputten en bederven, naar diensten die passen bij een
wereld met miljarden mensen. Het eind van ongelimiteerde groei is in zicht. In dit
opzicht kan Engelands vertraging wel eens blijken niet in alle opzichten een nadeel
te zijn. Want zo moeilijk als het is in produktie en consumptie terug te schakelen,
moeilijker nog is het terug te keren tot tradities en gewoontes die men als achterhaald
is gaan zien. Het ouderwetse Engeland heeft ten deze een stapje voor.
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De Joodse wortels van de christelijke eredienst
1

In een zeer gedegen studie , verlucht met 80 prachtige reprodukties en een
uitstekend notenapparaat, wil Dr. R. Boon ‘de achtergronden bestuderen waaruit,
en de grondslagen waarop de christelijke eredienst zich heeft ontwikkeld’. Deze
studie is geschreven met een blik op de toekomst. Dat klinkt wellicht paradoxaal,
maar is dat niet; de kerk verkeert momenteel t.a.v. de liturgie, de eredienst, in een
moeilijk stadium. Het is de mening van de auteur dat er eredienst moet blijven, ‘want
zonder eredienst lijkt mij kerk-zijn onmogelijk’.
De oorsprong van de christelijke eredienst is gelegen in de Joodse traditie; het
is daarom bij het nadenken over eredienst noodzakelijk dat de wortel van waaruit
alles is kunnen opgroeien: ‘het erfgoed van Israël’, grondig wordt bestudeerd. En
het staat buiten kijf dat Dr. Boon het materiaal zeer gedegen en genuanceerd weet
te selecteren en ordelijk weer te geven.
Het eerste hoofdstuk houdt zich bezig met het ontstaan, de functie en betekenis
van de synagoge. Het is niet bekend wanneer de synagoge - huis van het volk,
soms ook tempel in het klein genoemd (Ez. 11:16) - precies is ontstaan. Sommige
geleerden denken hierbij aan het tijdstip van de verwoesting van de 1e Tempel (586
v. Chr.). In de Babylonische ballingschap, zo zeggen zij, heeft men behoefte aan
samenkomsten waar de Tora wordt gelezen en besproken. Anderen menen dat
tempel en synagoge gelijktijdig hebben gefunctioneerd in het Joodse leven: niet
iedere Jood kon altijd naar Jeruzalem gaan. Daarom waren er plaatselijke centra
nodig waar men kon samenkomen: de synagogen. Na de verwoesting van de 2e
Tempel (70 n. Chr.) door de Romeinen gaat het huiselijk leven een grotere liturgische
betekenis krijgen: de meeste Joodse feesten zijn feesten in de kring van het
huisgezin.
Een van de meest belangrijke en wezenlijke elementen in de liturgie is het element
van de gedachtenis, het gedenken. Hierover geeft hoofdstuk 2 ons veel informatie.
In de eredienst herdenken wij iets uit het verleden. Waarom? We herdenken - bijv.
de uittocht uit Egypte - met het oog op de toekomst. Zoals het tóen gegaan is, God,
doe ook nu zo met ons. Herdenken loopt dus uit op gebed: want we willen gedragen
worden door een God die aanwezig is, niet een God die alleen maar in het verleden
heeft gehandeld. Wij herdenken dus niet alleen, wij willen ook vieren; we stellen
datgene wat gebeurd is tegenwoordig. De geschiedenis van God met de mensen
zijn geen feitjes uit het verleden, geen voltooid verleden tijd, neen het is
Heilsgeschiedenis. Wanneer ik deze feiten herdenk, ben ik er zelf helemaal bij
betrokken, beleef ik die gebeurtenissen aan den lijve. Zo wordt herdenken tot vieren,
tot zélf ondergaan, zelf deelhebben aan de geschiedenis van God met de mensen.
Niet voor niets spreekt de Joodse huisvader op Pasen tegen zijn zoon - wanneer
deze hem de vraag stelt wat er in deze nacht anders is dan in alle andere nachten
- in de eerste persoon: ‘Mijn vader was een zwervende Arameeër’; of: ‘Dit is het wat
JHWH mij deed, toen ik uit Egypte trok’. In werkelijkheid is hij natuurlijk niet uit
Egypte getrokken, maar hij viert dit feit, dit heilsgebeuren, d.w.z. hij beleeft het zelf.
Ook als christen kennen wij dit verschijnsel; denken we maar aan de mooiste liturgie
die wij bezitten, de Paasnacht, waarin gezongen wordt: ‘Dit is de nacht, waarin...;
dit is de nacht die ons...’. Het is alsof die nacht voor het eerst aanbreekt. En dan
bidden wij: ‘Heer, op deze blijde dag hebt u ons de weg gebaand naar de toekomst’;
wij beleven deze Paasnacht dus niet als een nacht uit het verleden, neen, het wordt
ónze Paasnacht. Het verleden is niet passief, een eens en voor altijd gebeurd iets,
1

Dr. R. Boon, De Joodse wortels van de christelijke eredienst. Aflevering 40 van de
mededelingen van de Prof. Dr. G. van der Leeuwstichting, Amsterdam, 1970, 230 pp., f 10,-.
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maar roept om een daad, een tegenwoordig stellen in het heden. Het verleden is
een garantie voor het heden en voor de toekomst.
Hoofdstuk 3 behandelt het woord ‘Beeld’ in al zijn betekenissen; het is een moei-
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zaam en moeilijke materie, die achtereenvolgens spreekt over de mens als beeld
van God (Gen. 1:27), het beeld als symbool voor een andere werkelijkheid, het
beeld als zinnebeeld en tenslotte over de afbeeldingen die in de synagogen aanwezig
zijn, met name ikonen.
Het begrip ‘Traditie’, dat letterlijk overlevering betekent, zowel mondeling als
schriftelijk, komt in hoofdstuk 4 aan de orde. Het is een verkeerd denkbeeld te menen
dat er eerst een mondelinge traditie is geweest, die na verloop van tijd gevolgd is
door een schriftelijke. Ook nadat een tekst schriftelijk is vastgelegd kan er heel goed
een mondelinge traditie omheen ontstaan. Zo bestaan er bv. gedeelten in het Oude
Testament zelf die na verloop van tijd gecorrigeerd en herschreven zijn geworden.
Zo moeten we 1 Kron. 15:1-16:43 maar eens vergelijken met 2 Samuel 6:12-20;
eveneens 2 Kron. 3:1-5:1 met Koningen 8. Het interessante is dat de teksten die
gecorrigeerd werden, niet uit de Bijbel zijn verdwenen, maar blijven bestaan: binnen
de H. Schrift zélf kunnen we dus al spreken van traditie. De overlevering staat dus
niet stil op het moment dat een mondelinge tekst op schrift gesteld wordt, neen, ook
deze schriftelijke tekst blijft onderwerp van herinterpretatie en kan dus gecorrigeerd
worden.
Op deze wijze is het Oude Testament (met name de Tora: de 5 boeken van
Mozes) voortdurend bijgewerkt, gecorrigeerd en van commentaar voorzien. Ook
ontstaat in het Jodendom het gebruik dat de rabbijnen met hun leerlingen een tekst
uit de Tora bespreken en hun mening geven (Midrasj, d.w.z. verklaring van een
bijbeltekst). In het begin wordt de uitleg van de rabbijnen nog mondeling overgeleverd
(geheugenwerk), maar na verloop van tijd ook weer schriftelijk vastgelegd (in de
Talmud, d.w.z. onderwijzing, leer).
In de tijd van Jezus verstond men de oorspronkelijke tekst van het Oude Testament
(het Hebreeuws) niet meer; men vond een oplossing. Eerst las iemand in de
synagoge een gedeelte uit de Tora voor in het Hebreeuws. Aangezien velen het
niet begrepen, werd het gezegde door een soort tolk in hun eigen taal, het Aramees,
omgezet. Men zou dit kunnen vergelijken met onze oude missalen. Naast de Latijnse
tekst stond de Nederlandse vertaling te lezen.
Met het 5e hoofdstuk, dat als titel draagt ‘De dienst van Schrift en gebed in
synagoge en kerk’, zijn wij in de kern van de studie beland.
Aanvankelijk werd er slechts op de grote feestdagen uit de Tora voorgelezen;
langzamerhand ging de bepaling gelden dat er elke sabbat uit de Tora moest worden
gelezen. Dan wordt de Tora in ± 160 stukken verdeeld, zodat elke 3 jaar de Tora
in zijn geheel voorgelezen was. Er zijn pogingen ondernomen om deze drie-jarige
cyclus te reconstrueren, maar er zijn teveel onzekere factoren om een dergelijke
2
reconstructie wetenschappelijk samen te stellen .
Spoedig werd al na de Tora-lezing een gedeelte uit de zgn. Profetische Geschriften
toegevoegd. (De Profetische geschriften zijn naast de Profeten ook de boeken
Jozua, Richteren, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen). Soms - meestal op grote rouwof feestdagen - volgde een perikoop of gedeelte uit de nog overblijvende
Bijbelboeken, de zgn. Geschriften (Esther, Ruth, Hooglied, Prediker, Spreuken,
Klaagliederen, Job, enz.).
De jonge kerk neemt deze zeer waardevolle gebruiken over. Daarenboven leest
zij uit het evangelie en uit de brieven van de apostelen; met deze opmerking dat zij
Jezus, dat zij het evangelie als vervulling van Tora en Profeten ziet. Enerzijds kan
de boodschap van het Oude Testament slechts dan recht worden verstaan, indien
deze door Christus en de apostelen worden geïnterpreteerd. Anderzijds kunnen de
2

Onlangs is ook in Nederland een dergelijke reconstructie aangekondigd, getiteld Hoor Israël
van Dr. P.A. Elderenbosch, Boekencentrum, Den Haag, 1971, 128 pp., f 10,90.

Streven. Jaargang 25

geschriften van het Nieuwe Testament niet goed worden begrepen, indien men ze
niet leest als een soort commentaar bij het Oude Testament. De fundamentele
betekenis van het Oude Testament voor het geloof van de kerk treedt nergens
duidelijker aan
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de dag in de liturgie van de paasnachtwake.
Het vermoeden bestaat dat er parallel met de lezingen een vastgestelde
psalmenreeks bestond. Men grondt dit op het verschijnsel dat de 5 boeken waarin
het Boek der Psalmen is ingedeeld (1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150)
corresponderen met de 5 boeken van Mozes, en vervolgens omdat het aantal weken
gedurende een drie-jarige cyclus vrijwel overeenkomt met het aantal Psalmen (150).
Behalve tussen de lezingen en bij de communie hebben de psalmen in de kerk
ook een vaste plaats gekregen bij de aanvang van de dienst (introïtus) en bij het
offertorium. Vooral de introitus-psalm weeft zich als een rode draad door de dienst
heen.
Het 6e hoofdstuk behandelt ‘Doop, avondmaal en ambt en hun Joodse
achtergrond’. Door de besnijdenis, door de doop wordt men kind van God, zoon
van de gelovige gemeenschap, zoon van Abraham. Bloed en water, het zijn de
tekenen van sterven en weer geboren worden. Dat Pasen bij uitstek het feest is om
3
deze tekens toe te dienen, behoeft geen betoog. Zo is Pasen ook de sleutel tot een
goed en optimaal verstaan van het avondmaal. Het paaslam van Egypte, het offer
van Izaak, het offer van Jezus zijn met elkaar verbonden wegens hun schulddelgende
verzoening en gelden tevens als de magnifieke tekenen van de opwekking ten
eeuwigen leven. Geen wonder dus dat in diezelfde Paasnacht deze drie met elkaar
worden verbonden.
Dat de Joodse feestmaaltijden en het Laatste Avondmaal van Jezus model zijn
geworden voor de eucharistieviering, is geenszins verwonderlijk. Beide worden
gekenmerkt door de woorden ‘doet dit tot mijn gedachtenis’; er moet gevierd, d.w.z.
opnieuw tegenwoordig gesteld worden. Naar het voorbeeld van het grote Joodse
zegengebed, de Berakah, waarin JHWH gezegend wordt om alles wat bestaat, om
alles wat hij heeft gedaan en steeds weer doet, vormt zich in de christelijke gemeente
de eucharistia, het dankgebed voor deze Jezus, die mens die alles heeft volbracht,
ons leven, onze dood, en ons weer uitzicht heeft gegeven om te staan in Gods
tegenwoordigheid.
Wanneer er uit dit boek iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat de eredienst,
de liturgie, een schat van gegevens in zich heeft verzameld, die waard zijn in ere
gehouden te worden. Liturgie blijkt namelijk de kracht in zich te bergen het dagelijks
bestaan uit te tillen boven de sleur die wij vaak ervaren. Liturgie zet ons leven, ons
geloven op de lijn van verleden en toekomst, en daarom is het nodig dat zij in stand
wordt gehouden.
P.C. Beentjes

Abortus en eerbied voor het leven
Als Pierre Antoine in Streven, maart 1972, p. 567, schrijft, dat men ‘zich geen goed
geweten meer kan verschaffen door abortus maar te blijven veroordelen en tegelijk
blind te blijven voor de gevallen van nood waarvoor niets wordt gedaan’, dan verdient
deze uitspraak - mèt haar praktische consequenties - aller volledige instemming.
Tot die consequenties behoort echter níet, dat abortus daarom niet te beoordelen
zou blijven als ‘het doden van een mens’. Met name kan het feit dat na het biologisch
ontstaan nog vele omstandigheden verwerkelijkt moeten worden voor de verdere
ontplooiing van een mens, geen grond vormen om in het eenmaal biologisch
3

Dat er rond het Joodse Pesachfeest en het christelijke Pasen veel historische en
chronologische problemen bestaan, leze men op pp. 205-212, een zeer ingewikkelde materie,
die zich niet laat samenvatten.
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begonnen individuele levensproces niet reeds de mèns te erkennen. Ware het
anders, dan zou de twijfel ten deze zich logisch ook gaan uitstrekken tot gebóren
mensen, voorzover men bij hen die verdere omstandigheden en die ontplooiing niet
genoegzaam gerealiseerd acht!
Wel verwijst schr, hierbij naar een opvatting welke eertijds ‘de meeste klassieke
moralisten’ speciaal inzake het óngeboren leven huldigden. Het moge echter
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bekend verondersteld worden dat dit geen eigen theologische zienswijze betrof,
doch slechts een door moraaltheologen ingenomen standpunt, hetwelk geheel te
herleiden was tot een biologische misvatting, waarmee inmiddels de moderne
embryologische wetenschap al lang heeft afgerekend.
Een andere verwijzing waarmee schr. de waarde van het biologisch criterium voor
de aanvang van het mens-zijn in twijfel wil trekken, is die naar het ‘wolfskind’ dat,
‘na de geboorte aan zichzelf overgelaten, niet veel menselijks heeft’. Hier komen
de gevaarlijke logische consequenties wel erg duidelijk in zicht. Zelfs ligt hier de
overweging voor de hand, dat elk ongeboren, pasgeboren of zeer jong kind nog
voortijdig kan sterven en dan ook ‘niet veel menselijks’ wordt!
Kortom: wanneer men het biologisch criterium niet accepteert, verliest men het
houvast. Trouwens, zélfs wie twijfelt in hoever de biologische voorwaarden hier wel
voldóende voorwaarden zijn, zou het risico van een mens te doden daarom niet
mogen nemen. Wezenlijker is echter, dat deze twijfel per definitie onmogelijk moet
zijn. Immers, ‘eerbied voor het leven’ is níet: de eerbied voor het door biologische
voorwaarden bepaalde gegeven als zodanig, doch juist: de eerbied voor de
bestemming welke dit biologisch gegevene heeft. Het betekent dan ook een
ongerijmde begripsomkering, indien men deze bestemming nu gaat opvatten als
een aantal voorwaarden welke - naast de biologische - (tot zekere hoogte) vervuld
moeten zijn vooraleer men de aanwezigheid van een te eerbiedigen méns kan
erkennen. Aldus zou men het vervuld-zijn van een opgave hier tot voorwaarde
stellen voor het bestaan van de opgave zelf. En déze opgave juist is het, welke door
het plegen van abortus ‘radicaal’ verzaakt wordt. - Als men deze fundamentele
realiteit niet duidelijk vasthoudt, kan men niet werkelijk bijdragen tot de oplossing
van het probleem waarvoor we hier staan; en waarover ook Antoine overigens zeer
behartigenswaardige dingen schrijft.
Th. Steendach

Opmerking over maatschappijkritiek
Twee psychiaters die beide in de Geestelijke Gezondheidszorg goed thuis zijn,
1
stuiten beide in hun beschouwingen op maatschappijkritiek : Marlet toevallig, Lumey
systematisch. Beiden weten er onvoldoende raad mee, omdat ze geen ideologie
beschikbaar hebben die een gemeenschappelijke discussiebasis levert met de critici
(geconstateerd moge worden, dat deze bij Trimbos ook ontbreekt). Het gevaar van
de machtsconcentratie in een instituut zoals dat Lumey voor ogen zweeft, kan
getaxeerd worden, zowel vanuit een elite- als vanuit een klasse-model van de
maatschappij. Wellicht gemakkelijker vanuit de laatste. Bestuderen van de grote
sociologische theorieën (Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Michels e.a.) is nodig
voor een adequate stellingname voor policy-makers; ook voor de psychiaters onder
2
hen .
J.H. van Meurs

1

2

Deze opmerkingen gelden het artikel van J.J.C. Marlet, Over het boek van Jan Foudraine
‘Wie is van hout...’, in Streven, jan. 1972, pp. 384-397 en dat van Dr. J.L.J. Lumeij, Van
geestelijke gezondheidszorg naar maatschappijkritiek, in Streven, februari 1972, pp. 465-481.
Cfr. H.P. Gente, Hrsg., Marxismus Psychoanalyse Sexpol, I en II. Fischer Bücherezi 1971 en
1972.
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Eén generatie na Auschwitz
De jood Elie Wiesel werd in 1928 geboren in het toen grotendeels joodse stadje
Sighet, Hongarije. Hij overleefde Auschwitz en Buchenwald, woonde in Parijs,
New-York en Tel-Aviv en is van beroep ‘storyteller’. Maar hij vertelt niet zomaar
verhaaltjes, hij is een getuige, hij vertelt wat hij gezien heeft en meer nog: hoe hij
het geziene ervaren en verwerkt heeft. En hij heeft veel gezien, meer dan
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een mens zou menen te kunnen verdragen. Elie Wiesel is als iedere jood die de
nazistische jodenvervolgingen bewust heeft doorleefd, een getekend mens. De
gevangene van een verleden dat weigert verleden te worden. En in al zijn boeken,
die altijd een autobiografische inslag hebben, stelt hij immer dezelfde vraag: Waar
is God? En ook hier weer heel karakteristiek: hij vraagt niet: Is er een God?
1
Waar is God en waar Zijn gerechtigheid? In zijn One generation after doet Wiesel
25 jaar na de bevrijding van Auschwitz nog eenmaal een poging iets te begrijpen
van het ‘waarom’ van Auschwitz. Een poging waarvan hij het hopeloze allang heeft
ingezien. Maar hij is een gedrevene. De vraag moet gesteld worden, ook al is zij
gedoemd nooit een afdoend antwoord te krijgen. ‘Eli, eli, lama azawtani? - Mijn God,
mijn God, waarom heb Je mij verlaten?’ (Ps. 22:2). In Wiesels in Frankrijk met de
Prix Medicis bekroonde roman Een bedelaar in Jeruzalem wordt een gelijkenis
verteld die zonder twijfel Wiesels eigen niet te ontkomen problematiek weergeeft.
Een man besluit zijn geboortestad, zijn vrouw en kinderen te verlaten om het avontuur
en de stad van zijn dromen te zoeken. Als de nacht valt, bevindt hij zich ergens in
een bos en voor hij zich onder een boom te slapen legt, zet hij zijn schoenen met
de neuzen in de richting die hij de volgende morgen gaan moet, om niet
rechtsomkeert weer naar huis te wandelen. Terwijl hij slaapt zet een voorbijganger
ze voor de grap andersom. Wakker geworden marcheert onze avonturier-in-spe
dan ook linea recta huis-toe. Hij loopt zijn eigen huis binnen en op aandringen van
de kinderen daar, die sprekend op zijn eigen kinderen lijken, belooft hij niet meer
weg te gaan. Toch is onze gelukzoeker niet werkelijk thuis gekomen, enkel in een
huis dat tot in details op het zijne gelijkt. Hij verklaart de hele zaak door zichzelf wijs
te maken, dat zijn ogen eenvoudig niet meer in staat zijn iets anders te zien dan
wat ze al zijn levensjaren gezien hebben: de stad en het huis van zijn geboorte en
jeugd. Zo is hij een dubbel bedrogene. De stad waar hij de rest van zijn leven zal
doorbrengen, is voor hem noch zijn vaderstad noch de stad van zijn dromen, de
stad van zijn toekomst, die hij zo vol hoop en moed was gaan zoeken.
In het boek One generation after komt een dergelijk verhaal voor, nu onverhuld
autobiografisch. Het kind Elie keert na twintig jaar terug naar Sighet, het joodse
stadje, thans zonder joden, om er het gouden horloge op te graven, dat hij eens als
2
bar-mitswa geschenk van zijn ouders gekregen had en zeer kort daarna, in de
nacht voor zijn deportatie naar Auschwitz, in de tuin van het ouderlijk huis begraven.
In de nacht van zijn terugkeer doet hij verwoede pogingen het horloge in de steenhard
bevroren grond terug te vinden en zie: het ondenkbare blijkt denkbaar. Hij vindt het
inderdaad, maar enkel om te ontdekken dat het onherstelbaar kapot en verschrikkelijk
smerig is; de wormen kruipen er in en uit. Dan doet hij iets dat hemzelf
onverklaarbaar schijnt. Al halverwege de straat uit keert hij op zijn schreden terug
en legt het horloge weer in het gat in de grond in de tuin van het huis, waar eens
de mensen gewoond hebben die zijn jeugd tot een gelukkige jeugd hadden gemaakt:
zijn vermoorde ouders, broers en zusters. En waar nu andere mensen wonen, zeer
zeker niet-joden, want in heel Sighet is geen jood meer te vinden. Waarom? Zoekend
in zichzelf naar een reden, komt hij tot de conclusie, dat hij het horloge tot een
instrument van uitgestelde wraak heeft willen maken: eens zal er een kind komen
spelen in de tuin en gravend bij de boom op het metalen doosje stuiten. Dan zal dat
kind begrijpen, dat zijn ouders indringers zijn en dat er onder de inwoners van zijn
stadje
1
2

Elie Wiesel, One generation after, Weidenfeld and Nicolson, London, 1970, 198 pp., £ 2,-.
Nederlandse vertaling uit het Frans door Lily Edelman en de auteur.
Bar-mitswa = het bereiken van de kerkelijke meerderjarigheid van de jonge jood op de leeftijd
van 13 jaar en 1 dag.

Streven. Jaargang 25

731
eens, heel lang geleden, joodse kinderen waren, kinderen die beroofd werden van
hun toekomst.
Het boek van Elie Wiesel One generation after bevat behalve zijn gedachten over
Auschwitz en over het lot van de Auschwitzoverlevenden - bijzonder indringend
uitgedrukt in de ‘dialogues’, heel korte tweegesprekjes over de concentratiekampen
- en brieven ‘Aan een jonge jood van vandaag’, ‘Aan een jonge Duitser van
Nieuw-Links’ en ‘Aan een bezorgde vriend’, ook nog twee hoofdstukken: ‘Na de
oorlog: 1948’ en ‘Na de oorlog: 1967’, waarin hij peinst over de joodse staat Israël
en wat die staat betekent voor de joden in de wereld.
Elie Wiesel stelt vragen. Het wezen van het jodendom is voor hem het ‘in Frage
stellen’ der dingen. Als de discussie voorbij is, als alles is gezegd wat er te zeggen
viel, als de dingen zoals ze nu eenmaal zijn, dan eindelijk geaccepteerd schijnen
te worden zoals ze nu eenmaal zijn - dan verschijnt de jood ten tonele en stelt, alleen
al door zijn verschijnen, zijn overleven, de altijd weer zo irriterende vraag: Waarom?
En men is dan gedwongen opnieuw te gaan denken, opnieuw te beginnen.
Nauwelijks is de constructie voltooid of daar is de jood en houdt vol dat de
fundamenten niet deugen. De jood zet systemen op om zich onmiddellijk daarna af
te vragen of ze het opzetten wel waard zijn. Hij weigert zich te laten etiketteren. Hij
is altijd ‘de ander’ en hij blijft vragen: Waarom? Geen wonder dat ze hem niet moeten
en dat hij zelfs zijn beschermers mateloos ergert. Tweeduizend jaar ballingschap
hebben hem geleerd de messias te verwachten en hem vanaf de eerste seconde
te wantrouwen als hij zegt gekomen te zijn. Een jood te zijn betekent niet ophouden
te vragen: Waar is God? Auschwitz is ondenkbaar met God, maar nog veel
ondenkbaarder zonder Hem. Alle vragen leiden naar God en toch faalt elke
verklaring, iedere uitleg.
Elie Wiesel stelt in dit boek, dat Auschwitz en het vermoorden van die miljoenen
onschuldigen tevergeefs geweest is. De wereld heeft niets geleerd. Tevergeefs
heeft Wiesel en hebben de overlevenden hun moeizaam getuigenis uitgesproken.
Genocide, volkerenmoord is nog steeds aan de orde van de dag. Zie Biafra, Vietnam,
Zuid-Soedan en Oost-Pakistan. Voor nadere informatie: lees uw dagblad.
Als dan al dit zware getuigen voor niets geweest is, zo zegt Wiesel, dan blijft ons
niets anders over dan te zwijgen. Misschien dat de stilte doen zal wat woorden niet
vermochten.
Maar ik geloof Elie Wiesel niet. Zelfs in dit wanhopige boek is de hoop niet geheel
afwezig. Wiesel is een jood en zal met de hoop uit wanhoop geboren blijven vragen,
de vraag die hem met zijn medemensen verbindt: ‘Waar is God?’ En de vraag, die
hem verbindt met zijn God: ‘God, waar ben je?’
M. v. Tijn
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Brocher, Tobias - Groepsdynamica in het vormingswerk. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1971, 160 pp., f 15,-.
Doelstellingen, middelen en strategie voor een nieuwe vakbeweging. - Nederl.
Kath. bond van vervoerpersoneel, Utrecht, 1972, 34 pp..
Geerars, Dr. C.M. - Onderwijsvernieuwing. - Malmberg, 's-Hertogenbosch,
1971, 127 pp., f 9,75.
Geest, Drs. A.N. van der - Team teaching. - Malmberg, 's-Hertogenbosch,
1971, 309 pp..
Guincard, Marie Thérèse - Le macho et les sud-américains. - Denoël, Paris,
1972, 159 pp., FF. 15,-.
Nentjes, Drs. A. - De ontwikkeling van de economische theorie. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971, 229 pp., f 24,75.
Senghaas, Dieter - Rüstung und Militarismus. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.,
1972, 373 pp..
Thoreau, Henry D. - Walden. - Princeton University Press, Princeton, 1971,
409 pp., $ 10,-.

P.G. Swanborn
Aspecten van sociologisch onderzoek
Boom en Zoon, Meppel, 1971, 200 pp., BF. 285.
Een bevattelijke inleiding op het brede gamma van technische problemen die zich
in de afwikkeling van een sociologisch onderzoek kunnen aandienen. In het
Nederlands taalgebied betekent dit boek over een vaak al te gemystificeerde leerstof
een gelukkig initiatief: eindelijk eens een ‘inleiding’ die deze benaming vooral
pedagogisch beschouwd waard is. Diepgaande methodologische problematiek
wordt hier dus niet behandeld: zo blijft ook de vraag open naar de sociologische
relevantie van de verschillende technieken. De onderlinge - methodologische samenhang van de verschillende keuzebeslissingen en onderzoekshandelingen
wordt echter wel aangegeven, zij het op summiere wijze. Sommige problemen, zoals
b.v. dat van de operationalisering, worden wellicht al te bondig behandeld. Niettemin
beantwoordt de uiteenzetting door haar duidelijkheid en door de illustratie met
concrete voorbeelden aan de opdracht die de auteur zich stelde: een eerste
kennisgeving aan de niet-ingewijde. Naast tal van praktische wenken komt in bijlage
een uitvoerige literatuurwijzer voor: een nuttige wegwijzer voor meer gedetailleerde
en diepgaander studie.
J. Bundervoet
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Theo Lefevre
Wetenschap vandaag voor de maatschappij van morgen
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 208 pp., BF. 180.
Als gewezen minister van wetenschapsbeleid en programmatie was S. goed geplaatst
om een overzicht te geven van de sociaal-economische orde in onze wereld. Het
resultaat van zijn werk heeft iets van Le défi américain van J-J. Servan-Schreiber,
zij het dan journalistiek minder briljant. De centrale gedachte is, dat Europa de eerste
industriële revolutie heeft doorgemaakt en er verder op teert. De ontwikkelingslanden
zijn nog niet toe aan deze stap, terwijl een hoogontwikkelde sociaal-economische
samenleving als de U.S.A. reeds de tweede, ditmaal weten-
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schappelijke revolutie heeft doorgemaakt. S. wijst niet alleen op het belang van de
wetenschap voor die sociaal-economische orde. De wetenschap heeft een kwalitatief
andere kijk gebracht op het sociaal-economisch bestel. De achterstand van Europa,
vooral België, ligt juist op dit kwalitatieve vlak. Met dezelfde kennis als Amerika
sukkelt Europa verder op verouderde industriële domeinen. Het slaagt er niet in,
een gemeenschappelijk georiënteerde industrie, technologie, wetenschap en politiek
op te bouwen omdat de gemeenschappelijke doelstellingen ontbreken.
R. Ceusters

Roger Bastide
Op de grens van sociologie en psychiatrie
W. de Haan / Paul Brand, Bussum, 1971, 284 pp., f 19,90.
De oorspronkelijke titel van dit boek was in 1965: Sociologie des maladies mentales.
Het is een oprechte poging van de schrijver om orde in de chaos te scheppen.
Daarbij komen we vele minder bekende schrijvers tegen, maar ook klassieke zoals
Hollingshead en Redlich, Faris en Dunham, welke uitvoerig worden gerefereerd.
Eigenlijk is het meer een taxanomie of epidemiologie van ‘geestesziekten’ geworden.
Durkheim wordt wel genoemd, maar Merton en Howard Becker niet, laat staan
Habermas, Horkheimer, Marcuse of Dahrendorf. Van de psychiaters ontbreken
Szasz, Esterson, Laing en Cooper. De boekjes van A.K. Cohen (Deviance and
Control) en van Th. Scheff (Being mentally ill) (beide vertaald in de Spectrumreeks)
werden te laat gepubliceerd om nog invloed op de schrijver te kunnen uitoefenen.
De sociologie van de sociale processen (K. Lewin, W. Moore, e.a.) komt niet erg
uit de grondverf.
Toch bevat het boek een bloemlezing van interessante gegevens en
beschouwingen, b.v. die van Gurvitch over de verschillende mogelijkheden van
dirigistische maatschappij-ontwikkelingen (p. 164) en over het Pavlovisme, door de
schrijver zelf (p. 31). Maar een bloemlezing vergt een register en dat ontbreekt nu
weer.
De vertaling is redelijk, met enkele negatieve uitschieters, zoals de diagnose
‘totale verlamming’ die telkens terugkeert in tabellen (bedoeld is ‘dementia paralytica’,
d.i. de klassieke psychose na syphilis). Bij verschijnen in het Nederlands is het boek
alweer een beetje verouderd. Voor een eerste oriëntatie op het terrein van de
sociologie der geestesziekten is het minder geschikt dan b.v. de genoemde
Spectrum-boekjes.
J.H. van Meurs

Norbert Elias
Sociologie en Geschiedenis en andere essays
Van Gennep, Amsterdam, 1971, 216 pp., f 12,90.
Norbert Elias publiceerde in 1936, resp. 1939, zijn tweedelig hoofdwerk Über den
Prozess der Zivilisation. Dertig jaar later verscheen een tweede druk, terwijl een
Engelse versie in voorbereiding is. De inleiding tot de tweede druk vormt één van
de vier in deze bundel bijeengebrachte opstellen. De bundel opent met het eveneens
uit 1969 daterende ‘Sociologie en Geschiedenis’, dat als inleiding werd opgenomen
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in Die Höfische Gesellschaft, een bewerking van een der thema's uit Über den
Prozess dat als aparte studie verscheen. Het derde opstel ‘Sociologie en Psychiatrie’
(1969) laat zien hoezeer Elias is bezig geweest met de sociale modulatie van
psychische ervaringen. In het tweede essay gaat hij ten deze in op de merkwaardige
gewoonte om te spreken van het innerlijk en de buitenwereld en op het gebruik van
het woordje eigenlijk. Met die woorden wordt iets vaags aangeduid waarvan we
aannemen dat we daarmee aangeduide verschijnselen wel begrijpen: een soort
heilige koe in wetenschap en ervaring. Elias, die steeds weer getroffen werd door
deze en andere uitdrukkingen, en die bemerkte dat we daarmee uitwegen zochten
uit nauwelijks bewustgemaakte dilemma's, trachtte deze op het spoor te komen. In
al zijn werk lijkt hij zowel de verkilde bolster van de wetenschap als de klassieke
filosofische constructies op te nemen in het historisch gebeuren. Alles wat hij vindt,
tracht hij in historische relatie te plaatsen; en historie is voor hem het steeds
veranderen van figuraties van gedrag. Structuur en proces probeert hij als figuraties
van steeds verschuivende machtsverhoudingen te duiden. Het laatste essay stamt
uit 1956 en handelt over het probleem van distantie en betrokkenheid. Ook dat bleef
indertijd onopgemerkt. Het heeft er enige schijn van dat Elias - nu sociologen als
Buckley en Gouldner uit het a-historische blokkendoosdenken van de sociologie
trachten los te komen - ten laatste internationaal zal ‘doorbreken’.
In een slotbeschouwing gaat G. van Benthem van den Berg in op de vraag hoe
deze briljante geleerde zo weinig serieus kon in-
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werken werken op historici en sociologen. Elias omgaf zijn werk indertijd nauwelijks
met voetnoten, inleiding en slot waarin doorgaans wat vuurwerk wordt afgestoken.
Hij ging er vanuit dat een tekst voor zichzelf moest spreken. Op de tweede plaats
wandelde Elias langs de weg van de historische sociologie. Daarbij benadrukte hij
veel sterker dan de sociologen de veranderingen over lange termijn. Men
beschouwde dat anno 1940 als een ‘negentiende-eeuwse afwijking’. In vergelijking
tot de historici bleek Elias een betekenis te geven aan ook hen bekende feiten die
zij voor onmogelijk hielden. Historici laten de feiten spreken doch vergeten erbij te
vermelden welk soort spraakwater zij zelf aan die feiten hebben toegevoegd. Dat
vergeten geschiedt automatisch, omdat de meeste historici zich nauwelijks ervan
bewust zijn, dat zij een bepaalde selectie maken. Zodra iemand met een andere
wetenschappelijke achtergrond dit dan wel doet ten opzichte van hun vertrouwde
materiaal, wordt hij milddadig genegeerd. Een derde reden schuilt in de distantie
die Elias betrachtte jegens de ideologische en politieke pressie die vanuit het
tijdsgebeuren op hem inwerkte. Allen, en dat zijn er kennelijk velen, die geschiedenis
of sociologie beoefenden om antwoorden te vinden op ‘het-zo-hoognodig-moeten’,
zagen hem hooguit als curiositeit.
Het is toch wel aardig dat iedere tijd nog weer eens herbeoordeeld wordt door de
ervaringen van een latere periode. Wie de invalshoek van Elias apprecieert, zal veel
profijt hebben van deze essays (Zie Streven, 1971, no. 3, pp. 258-259 waar Wat is
Sociologie?, Aula, 1971, werd besproken). De heroriëntering die Elias afdwingt, kan
de geleerde, die ook eens kind is geweest en nu hopelijk niet meer, weer wat meer
mens tussen de mensen maken. Daaraan bestaat wellicht enige behoefte. De
intellectuele neus moet dan wel niet langer in de wind worden gestoken, doch
gebruikt worden als een oriënteringspunt voor de ogen, waardoor
zien-om-zichzelf-heen mogelijk wordt.
Th. de Jong

Tom Wolfe
Radical Chic and Mau-Mauing the Flak Catchers
Michael Joseph, London, 1971, 153 pp., £ 1,80.
Tom Wolfe's stijl is gemaniëreerd, briljantirriterend. In het eerste deel beschrijft hij
de party die de componist Leonard Bernstein en zijn echtgenote organiseerden om
de Black Panthers te steunen. Zijn aanklacht tegen 't snobisme van het radicalisme
recupereert zichzelf: Wolfe is niet veel meer dan het modernere en mannelijke
equivalent van de Hollywoodiaanse ‘gossip columnist’ van weleer; zijn geroddel
maakt deel uit van het gebeuren zelf, waarvan het een onmisbaar element is. Dit
heeft weinig met kritiek te maken. Het tweede deel handelt over het exploiteren van
de administratie door de arme minoriteitsgroepen. Wanneer kritiek niet meer is dan
kwaadsprekerij, heeft ze weinig zin.
Eric De Kuyper

Ivan D. Illich
Celebration of Awareness
Calder & Boyars, London, 1971, 189 pp., £ 2,25.
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Ivan Illich
Aalmoezen en folteringen
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 220 pp., BF. 185.
Een verzameling van twaalf artikelen van de beroemde I. Illich. Erich Fromm schreef
een eerste voorwoord, waarin hij zijn vriend als een humanistisch realist beschrijft.
André Truyman zorgde voor een tweede voorwoord, waarin hij in Time-magazine-stijl
een bezoek aan Illich in Guernavaca weergeeft. Illich zelf verantwoordt tenslotte in
een derde voorwoord de hier geboden bundeling: ‘Elk hoofdstuk in dit boek geeft
een poging van mij weer om de aard van een of andere zekerheid ter discussie te
stellen(..). Ik hoop altijd maar dat mijn uitspraken (...) ook een glimlach tot gevolg
hebben, daarmee een nieuwe vrijheid doen ontstaan, ook als die vrijheid iets kost’
(p. 21). Oorspronkelijk in verschillende talen geschreven en tot een specifiek publiek
gericht, handelen deze essays over de verhouding ontwikkelingshulp en politiek,
kerk en macht; over de functie van de priester nu, over de ontmythologisering van
school en onderwijs; over de opvoeding als enige waardevolle investering op lange
termijn. Uitspraken waarmee men het niet steeds eens zal zijn, maar die tot nadenken
stemmen. Geen duidelijker beeld van Illich zelf tenslotte dan in de scherpe cursiefjes
waarmee hij elk artikel in de hem eigen ambiance situeert.
S. De Smet
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Gedragswetenschappen
Bandet, Jeanne - L'enfant et les jouets. - Casterman, Tournai, 1972, 156 pp.,
BF. 90.
Buntinx, Hubert - Geëngageerd leiderschap. - Standaard, Antwerpen, 1971,
127 pp., BF. 230.
Einsele, Helga, e.a. - Die Reform der lebenslangen Freiheitsstrafe. - Enke,
Stuttgart, 1972, 113 pp., DM. 22,80.
Lange, Dr. A. - De autoritaire persoonlijkheid en zijn godsdienstige wereld. Van Gorcum, Assen, 1971, 208 pp., f 17,50.
Muldworf, Bernard - Le métier de père. - Casterman, Tournai, 1972, 172 pp.,
BF. 90.
Ormezzano, Jean - Couples de jeunes. Jeunes couples. - Casterman, Tournai,
1972, 160 pp., BF. 90.
Raboch, J. - Kunstmatige bevruchting en adoptie. - (Seksologie) Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1972, 131 pp., f 4,50, BF. 73.
Raffestin, André - De l'orientation à l'éducation permanente. - Casterman,
Tournai, 1972, 168 pp., BF. 90.
Rimanque, Lia - Vragen rond het gezin. - Davidsfonds, Leuven, 1972, 76 pp.,
BF. 45.
Voigt, Prof. Dr. K.D. en Dr. H. Schmidt - Hormonen en seksualiteit. (Seksologie) Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1972, 222 pp., f 6,50, BF.
106.
Zijderveld, A.C. - Sociologie van de zotheid. - Boom, Meppel,/Denis, Borgerhout,
1971, 187 pp., BF. 205.

P. Sporken
Stervenshulp en euthanasie
(De laatste levensfase), Ambo, Bilthoven, 1972, 108 pp., f 7,50.
Dit is het eerste deel van drie pocketboeken, die samen ‘De laatste levensfase’
zullen vormen. De actualiteit van dit onderwerp behoeft niet te worden aangetoond.
Men denke aan het door de Synode van de Ned. Hervormde Kerk goedgekeurde
rapport ‘Euthanasie’ en op de stelling van Schreuder op het congres voor
verplegenden waar hij wees op de verplichting om lijden te verlichten en pijn te
verzachten. De Commissie voor Medische Ethiek van de Gezondheidsraad houdt
zich ook met dit onderwerp intens bezig.
De schrijver is een bekend R.K. theoloog en ethicus, verbonden aan de Nijmeegse
universiteit. In de loop van de jaren heeft hij zich veel met euthanasie bezig
gehouden: in woord en geschrift. Zijn vroegere ervaring als ziekenhuispastor maakt
dat het geen grauwe theorie is. Hij is lid van de Stuurgroep Medische Ethiek van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Geneeskunst en lid van de
Wetenschappelijke Advies Commissie voor Bejaardenzorg. Het is dus
belangwekkend, om kennis te nemen van zijn opvattingen.
Wat betreft de stervenshulp geeft hij weinig nieuws. Onder de functionarissen die
hij bekwaam acht voor deze begeleiding, komen de psychiater, de psycholoog noch
ook de sociaal-werker voor. De pastor acht hij speciaal bekwaam, vanwege diens
geloof in de opstanding van Jezus en het daarop gebaseerd Godsvertrouwen in de
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opstanding van (de) gelovigen. Het valt op dat de zingeving vanuit ‘het leven voor
de dood’ (7.3.1) wat egocentrisch en armetierig uitvalt. De functie van sociale
verbondenheid in de zin van solidariteit speelt in zijn theorie geen rol. Maar dat hoeft
in deze context ook niet te verbazen.
Sporken wijst de actieve euthanasie buiten wil en weten van de patiënt nu duidelijk
en categorisch af; op goede gronden. Het is dan een geruststelling, nu zo veel
gezaghebbende schrijvers zich anders uitlaten (bv. Roscam Abbing en Van den
Berg). Passieve euthanasie accepteert de schrijver en wel in de trant van Pius XII:
d.w.z. geen speciale maatregelen, wel goede verpleging. Voorwaarden zijn, dat de
zin van het voortleven noch aan de patiënt noch aan de omgeving meer duidelijk is
en dat hij lijdende is aan een dodelijke ziekte. Sporken spreekt ook van toepassen
van actieve euthanasie aan zichzelf (4.1.3). Logischerwijze zou dit onder 4.1.4.
(zelfmoord) gebracht kunnen worden. Deze actieve euthanasie - zelfmoord wijst de
schrijver niet af, noch ook hulp van anderen daarbij. Het hele hoofdstuk zelfmoord
wordt wel wat oppervlakkig besproken: met name komt de zelfmoordpoging als ‘cry
for help’ niet ter sprake.
De schrijver destilleert zijn stelregels uit ‘het grondbeginsel van eerbied voor het
leven’. Daarmee bedoelt hij dan niet de generalisatie van een aantal taboe's op
doodmaken, maar hij redeneert van een verondersteld primair gegeven ideëel gebod
uit en vervolgens geeft hij een aantal relativeringen van een dergelijk gebod.
Het lichamelijk in leven houden van de an-
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der ‘terwijl men hem daarbij of daarna het leven als mens onmogelijk maakt’ ziet de
schrijver als zonde, hij betrekt dit principe niet op de dwang tot geboren worden. De
‘ontluistering’ blijft voor hem een indicatie tot toegeven aan de wens van de patiënt
tot actieve euthanasie. Sporken geeft geen blijk te beseffen hoe de vage inhoud
van dit begrip rekbaar kan blijken in verkeerde handen, hetgeen gevaarlijk lijkt. Hij
beschrijft ook de tragische dood van een hartpatiënt wiens operatie mislukte en
waar de vraag was of de nieren zouden mogen gebruikt worden voor andere
patiënten of niet. Hier schept de schrijver een duidelijk precedent met zijn
stellingname. De problematiek rond de euthanasie is een complicatie van de
ontwikkeling der technologie. Bij de traditionele benadering, zoals die van de
schrijver, krijgen juridische en sociologische gezichtspunten niet altijd voldoende
de nadruk. We kunnen constateren, dat het standpunt van Sporken is gerijpt,
vergeleken bij zijn eigen vroegere gedachten en die van anderen. De literatuurlijst
is wel representatief, maar verre van volledig: ook hier ontbreken meer psychologisch
gekleurde publikaties.
Het boekje is vlot leesbaar, zonder geleerdheid of moeilijke woorden. Het is een
belangwekkend geschrift voor alle werkers in de verzorgende beroepen, zowel als
voor ‘leken’.
J.H. van Meurs

Joop Michels en Paul Sporken
Medische mogelijkheden
(De laatste levensfase), Ambo, Bilthoven, 1972, 93 pp., f 7,50.
In dit tweede deel van de serie ‘De laatste fase’ is vooral de medicus aan het woord.
En wel vanuit een grote ervaring als huisarts en als arts van een verpleeghuis. Deze
ervaring blijkt op alle bladzijden. De indeling is systematisch: Geneeskundige
aspecten van het stervensproces - belevingsaspecten van idem - de praktijk van
de stervensbegeleiding - euthanasie.
Opvallend juist lijkt de visie, dat de klachten verschillend zijn naar persoonlijkheid,
leeftijd, geslacht en... hulpverlener. Dat dit een algemeen gezichtspunt is, ook buiten
de terminale fase, mag hier onderstreept worden. ‘Decorumverlies’ is in de psychiatrie
iets anders dan wat hierover in 2.4.9. gezegd wordt. Decubitus, ‘doorliggen’, waar
Leering in diens publikatie zo de nadruk op legt, komt hier niet ter sprake. De vrij
uitvoerige symptomenbeschrijving kan wel angst opwekken bij daarvoor gevoelige
lezers, maar niet méér dan veel televisie uitzendingen, zoals de O.Q. kankerspots.
De schrijvers hanteren een fase-indeling van het stervensproces van onwetendheid
tot aanvaarding. Dit doet wat kunstmatig aan, maar het lijkt niet onbruikbaar.
In het laatste hoofdstuk, ‘euthanasie’, geven de schrijvers aan dat de vraag om
(actieve) euthanasie eigenlijk nooit van de patiënt komt. Integendeel. De verborgen
propaganda daarvoor via de communicatie-media, die we de laatste tijd beleven,
ervaren hun patiënten als een enorme bedreiging. Familie, artsen en verpleegsters,
tenslotte de ‘Maatschappij’ (alweer met Van den Bergh als belhamel) kunnen in
deze richting gaan denken, als ze de problemen niet meer aankunnen. De schrijvers
zien hier echter geen structureel maatschappelijk probleem liggen. Een
lezenswaardig boekje, geschreven vanuit een bezonnen barmhartigheid,
gecombineerd met vakkennis in technische zowel als in psycho-sociale zin.
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J.H. van Meurs

Ira Reiss
Seksuele normen
(Aula) Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 249 pp., f 6,50, BF. 106.
Bovenstaande Nederlandse titel, Seksuele Normen, is de iets te weidse vertaling
van de reeds in 1960 in eerste druk verschenen studie met de oorspronkelijke titel:
Premarital Sexual Standards in America. Het vormt een poging tot analyse van de
voorechtelijke seksuele nonnen, verklaard tegen de achtergrond van en gezien in
de samenhang met de belangrijkste ontwikkelingen en waarden in de samenleving.
Het sterkst is deze studie in het presenteren van het onderzoeksmateriaal. Minder
sterk komt de historische ontwikkeling naar voren van de seksualiteit naar onze tijd
toe. Bepaald zwak wordt de verbinding van een historische seksuele erfenis met
de empirische actuele kennis van zaken. Analyse en prognose hellen over naar een
gewenst program.
Het is de schrijver gelukt, zoals het zijn wens was, een boek te schrijven dat ook
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begrijpelijk blijft voor de sociologische leek, die toch inzicht wil verkrijgen in deze
sector van de maatschappij.
G. Wilkens

E.G.S. Evans
Pedagogische psychologie
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 125 pp., f 4,-, BF. 66.
Als een inleiding voor studenten in pedagogie en psychologie werd dit boek
geschreven teneinde de hedendaagse pedagogische psychologie met de voorlopers
als Rouseau, Pestalozzi en Froebel te situeren vanuit de geschiedenis en daardoor
de hedendaagse vragen aan de geschiedenis te verhelderen. Vier afdelingen bevat
deze studie: een historische inleiding vanaf Rouseau tot de meer systematische
studies over het kind, de verschillende geldende persoonlijkheidstheorieën in hun
betrekking tot de pedagogische psychologie, het uitgebreide veld van het leren en
het zeer in omvang toegenomen gebied van testen en meten.
Helder objectief overzicht van de huidige stand van zaken gezien vanuit de
historische ontwikkeling, die hiertoe heeft bijgedragen.
G. Wilkens

Armand Smolders
De seksuele perversies
Boom, Meppel, 1971, 142 pp., BF. 198.
De term ‘perversiteit’ komt veel voor in de biologie, de psychologie, de ethiek, en
de socio-culturele wetenschappen. S. gaat na wat de term betekent in de diverse
sectoren. Er blijkt geen overeenkomst te bestaan, slechts een chaos van
betekenissen (nogal natuurlijk, zou ik denken). Daaruit wordt afgeleid dat de
seksuologie anti-seksueel is, en dat houdt voor S. een paradox in. In onze
maatschappij wordt de seksualiteit als een probleem behandeld en veroorzaakt
bijgevolg ook problemen; het is m.i. dan ook vanzelfsprekend, dat de wetenschappen
die zich met deze thematiek bezighouden, doordrongen zijn van problematische en
verwarde, dubieuze en schijnheilige motieven. De term perversiteit demonstreert
dit stroeve omgaan met de seksualiteit uitermate goed. Het niet-perverse - het zgn.
normale - is zo eng, zo beperkt, zo idealistisch gekleurd, dat de perversie een
belangrijker en groter deel van het maatschappelijk gebeuren toegeschreven krijgt.
Met als gevolg dat het hele maatschappelijk gebeuren helemaal gekleurd wordt
door negatieve - de zgn. perverse - thematieken. De spanning tussen de twee polen,
waarvan de ene schromelijk opgeschroefd en bijzonder fragiel, en de andere negatief
benaderd en bijna allesoverheersend, is bijgevolg bijzonder sterk. Wat is echter het
nut van een studie als deze? Draagt ze werkelijk bij tot de verruiming van ons gebruik
van de seksualiteit? Smolders toont aan dat het wetenschappelijk gebruik van de
term ‘perversie’ doordrongen is van irrationalismen en gaat het te lijf met een rationele
argumentatie. Maar de strijd wordt niet op dit vlak, dat van de wetenschappen,
gestreden. Verwacht Smolders dat zijn betoog de gebruikers van de termen ‘pervers’
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en ‘perversie’ ervan zal overtuigen dat ze het verkeerd voor hebben? Bewijs zo veel
als je maar wil, kom aandraven met overrompelende cijfers; allemaal tevergeefse
en nutteloze wetenschappelijke retoriek, vrees ik. Of: de onmacht van het
wetenschappelijk werk op het gebied van de seksuologie.
Eric De Kuyper

Claude Geets
Psychanalyse et morale sexuelle
Editions Universitaires, coll. Psychothèque, Paris, 1970, 141 pp.
Het is beslist niet meer noodzakelijk aan te tonen dat Freud geen amoralist was;
zijn denken was diep doordrongen van morele bekommernissen. Welk beeld van
de moraal in Freuds psychoanalyse gevonden kan worden en welke moraal de
psychoanalyse hanteert, is het onderwerp van dit boekje. Zonder heel veel moeite
kan S. aantonen dat het hier gaat om een negatieve moraal met het schuldgevoelen
en het Oedipuscomplex als referentiepunten. Dit deel is erg overzichtelijk en legt
op een scherpe wijze ethische gedragsmechanismen uiteen. Het tweede deeltje,
getiteld ‘morale de la psychanalyse’, is wat bleekjes uitgevallen. Maar dat komt
waarschijnlijk omdat er de jongste jaren heel wat boeiender dingen zijn verschenen
over de praxis van de psychoanalyse.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Grauwels, Dr. J. - Dagboek van gebeurtenissen opgetekend door Christiaan
Munters 1529-1545. - Van Gorcum, Assen, 1972, 214 pp., f 25-, geb. f 30,-.
Heiningen, H. van - Tussen Maas en Waal. - De Walburg Pers, Zutphen, 1972,
670 pp., ill., krt. f 39,-.

Werner Keller
Want zij ontstaken het licht
La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1971, 408 pp., f 32,50.
Als ondertitel voert het boek: de geschiedenis van de Etrusken, een mysterie
ontsluierd. De auteur studeerde rechten in Berlijn, Rostock, Jena en Zürich. Later
specialiseerde hij zich in populair-wetenschappelijke publikaties over historische en
archeologische onderwerpen.
Vele jaren wijdde hij aan de studie van de Etruskische beschaving, in welke tijd
hij in Toscane woonde en de opgravingen en publikaties van nabij volgde.
Zijn boek geeft een boeiend relaas van hetgeen in de laatste jaren over de
Etrusken bekend is geworden en laat duidelijk zien, hoe grote invloed dit volk gehad
heeft op het ontstaan en zelfs nog op de latere ontwikkeling van de Europese
beschaving.
Na een beschrijving van het begin van de Etruskische cultuur in Europa gaat de
auteur door de romeinse geschiedenis, waarbij een aantal overleveringen uit Rome's
oudste tijd onhoudbaar blijken en plaats maken voor de nieuwste wetenschappelijk
verantwoorde gegevens. De geschiedenis vervolgend laat hij zien, hoe de Etrusken
geleidelijk aan werden uitgeroeid, zodat zelfs de herinnering aan hen voorgoed
verloren scheen. Maar in een laatste hoofdstuk wijst schrijver er zeer terecht op,
hoe met name in de renaissance het Etruskische erfgoed weer tot nieuw leven heeft
geïnspireerd. Het boek wordt besloten met een aantal zeer bruikbare indices: een
reisgids voor Etrurië met vermelding van alle belangrijke Etruskische steden, het
Etruskische alfabet, de Etruskische geschiedenis in jaartallen, een uitgebreide
literatuuropgave en een uitvoerig register van personen en zaken.
Jammer is dat men wel even moet wennen aan de breedsprakigheid van de auteur
en genoegen moet nemen met een Nederlands van zeer matige kwaliteit,
chlichématig geschreven. Het boek is ook niet geheel vrij van spellingsfouten in
eigennamen en latijnse citaten. En men wrijft zich wel de ogen uit bij het lezen van
enormiteiten als ‘de muur van Marcus Aurelius’, wanneer het gaat over de muur
van Aurelianus.
L. Lorié

Geschichte der Kommunistische
Partei der Sowjetunion
Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt a. Main, 1971, 894 pp., DM. 10.
Dit is de vertaling van het officiële Sovjet leerboek over de geschiedenis van de
partij. Meer nog dan geschiedverhaal is het werk zelf geschiedenis. Het is in de
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eerste plaats een interpretatie van die geschiedenis bedoeld om met behulp daarvan
nu politiek te bedrijven. Van druk tot druk verandert daardoor de beoordeling van
verschillende personen en gebeurtenissen. Nu, in een periode waarin vrij grote
materiële successen voor de bevolking zijn behaald, gaat men duidelijk op de
conservatieve toer. Het wordt een beetje van die goede oude tijd, wat bij ons de
crisistijd is en daar de tijd van de zuiveringen, of omwisseling van partijdocumenten
zoals dat officieel heet. Daarbij zijn wel wat vergissingen begaan, maar in verband
met de slechte partij-administratie in de voorafgaande jaren was het toch nodig. Het
is spannend om allerlei namen in de index op te zoeken en dan hun laatste
vermelding na te gaan. Van velen wordt de sterfdatum niet vermeld, van sommigen
zelfs niet op welke datum zij hun hoge ambten hebben neergelegd, laat staan hoe
ze aan hun eind gekomen zijn.
De gezwollen toon, die zelfs in de titels van de paragrafen doorklinkt, maakt dit
een uiterst taaie lectuur. Toch kan men er wel door komen, doordat ieder van de
negentien hoofdstukken wordt besloten door een korte samenvatting, aan de hand
waarvan men de belangwekkendste delen op kan zoeken, waarbij dan voor ogen
moet worden gehouden dat deze delen alleen belangwekkend zijn in verband met
wat men al van deze geschiedenis, desnoods uit vorige uitgaven, weet. Merkwaardig
is overigens ook deze Duitse uitgave zelf. Ze is verschenen in Frankfurt am Main,
maar op het eerste gezicht ziet men dat het werk gedrukt is in de DDR. Het blijkt
dan ook dat het copyright berust bij Dietz-verlag, Berlijn, DDR en dat het boek
gedrukt is in Poszneck in de DDR. De verhouding tussen deze beide uitgevers lijkt
ons erg belangwekkend.
C.J. Boschheurne
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Dr. Yves Ternon en Dr. Socrate Hellman
Le massacre des aliénés
Casterman, Tournai / Paris, 1971, 272 pp., BF. 225.
Triest relaas met bronnen - en literatuuropgave over het toepassen van euthanasie
op meer dan 100.000 geestelijk gestoorden in Duitsland van 1939 tot 1941. In
aanhang brieven van diverse instanties die tegen deze praktijk opkwamen. Figuren
als Hans von Dohnayi, ex-adviseur voor Justitie, en zijn schoonbroer, de protestantse
geestelijke Dietrich Bonhoeffer, hun verzet tegen het regime met de dood in de
gevangenis. Het meest bekend wellicht zijn de toespraken welke bisschop Clemens
graaf von Galen in zijn kathedraal te Munster week na week gehouden heeft, zonder
dat de Nazis uit vrees voor de volkswoede hem durfden te arresteren.
S. De Smet

E.M. Robertson (ed.)
The Origins of the Second World War
Historical Interpretations
Macmillan, London / Basingstoke, 1971, 312 pp., £ 2,-, paper 13/-.
In deze Macmillan Student Edition zijn 13 artikelen verzameld over het ontstaan
van de laatste wereldoorlog. Door verschillende schrijvers met hun interpretaties
van de gebeurtenissen (de ondertitel van dit boekje is treffend) aan het woord te
laten, kan de lezer een indruk krijgen van de verschillende theorieën die er over het
ontstaan van de oorlog bestaan. Centraal staat hierbij natuurlijk de controverse
Taylor / Trevor Roper. Is de oorlog een lang-voorbereide, nauwkeurig geplande
consequentie van Hitlers verwerkelijking van zijn wereldbeschouwing (Trevor-Roper)
of is het een contingente consequentie uit het streven van Hitler naar macht, een
consequentie die hij liever zelf vermeden had en ook te vermijden was geweest
(Taylor)?
Bullock geeft m.i. nog de meest houdbare visie: Hitler had een bepaald doel,
waarvan hij nooit afgeweken is (verovering van Lebensraum in het oosten), maar
hoe hij dit doel moest bereiken heeft hij nooit nauwkeurig gepland. Alles wat hij
bereikt heeft ging via een vaak geniale improvisatie.
Dit boek, dat vooral kritische reflecties op interpretaties en historische theorieën
bevat, krijgt een buitengewone levendigheid in een kleine discussie tussen
Trevor-Roper en Taylor.
Taylor zet in een kolom de citaten van Trevor-Roper uit Taylors boek bij elkaar
en in de kolom ernaast de werkelijke (volledige) versie van die citaten; titel bij dit
onderdeel: How to quote, Exercises for beginners; onderaan in de eerste kolom
plaatst Taylor Trevor-Roper's opmerking: ‘It (the book) will do harm, perhaps
irreparable harm to Mr. Taylor's reputation as a serious historian’, in zijn ‘eigen’
kolom komt dan Taylor met zijn kanonskogel: ‘The Regius Professor's (Trevor-Roper)
methods of quotations might also do harm to his reputation as a serious historian,
if he had one’. En daarmee kunnen we het dan doen.
Marcel Chappin

J.K. Zawodny
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Katyn: massacre dans la forêt
Stock, Paris, 1971, 231 pp..
In het begin van 1943 werden in massagraven in een bos van Katyn in de nabijheid
van Smolensk de lijken ontdekt van bijna vijfduizend Poolse officieren. Op dat
ogenblik was de streek nog in handen van de Duitsers. Wie hadden deze Poolse
officieren vermoord? Zowel van de kant van de Duitsers als van de kant van de
Russen werden onderzoekscommissies ingesteld. Ook de Polen trachtten een eigen
onderzoek in te stellen. Het resultaat stond natuurlijk op voorhand vast. Berlijn
beschuldigde Moskou, Moskou beschuldigde Berlijn. De Polen, die herhaaldelijk
verklaringen eisten, werden op een min of meer brutale manier door de Engelsen
en de Amerikanen er aan herinnerd dat de Sovjets vrijuit moesten gaan omdat ze
behoorden tot de geallieerden. Ontelbare geschriften werden aan dit onderwerp
gewijd. Onderhavig boek is nog een interessant document terzake. De auteur heeft
het geval op verschillende manieren bekeken en gebruik kunnen maken van een
omvangrijke documentatie uit diverse bronnen. Volgens hem staat het vast dat de
Russen deze Poolse gevangenen vermoord hebben, omdat zij behoorden tot de
intellectuele kern van Polen en zich zeker verzet zouden hebben tegen een
russificering van hun vaderland. Later gebeurde hetzelfde trouwens op een grotere
schaal tijdens de opstand van Warschau in 1944. Het staat eveneens vast dat de
Britten en de Amerikanen op de hoogte waren van deze schuld, maar dat ze alles
in het werk hebben gesteld om ze te verdoezelen.
A. Van Peteghem
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Politiek
Christ, Reinhard, Hrsg., - Simplicissimus 1896-1914. - Rütten & Loening, Berlin,
1972, 408 pp., ill., M. 45,-.
Kropotkin, Peter - Tekstboek. - Meulenhoff Nederland, Amsterdam, 1972, 173
pp., f 13,50.
Troch, E. - Amerika, Rusland, China. - Davidsfonds, Leuven, 1972, 80 pp., BF.
45.

Dennis F. Thompson
The Democratic Citizen
Social Science and Democratic Theory in the 20th century
Cambridge University Press, London, 1970, 271 pp., £ 2,15.
In de huidige politicologie wordt vaak aandacht besteed aan de plaats van de burger
in het politieke systeem. Volgens de democratische theorie is de burger geen passief
object voor verschillende machtsgroepen binnen de samenleving, maar een actief
handelend individu dat deel kan nemen aan de politieke beslissingen.
Ook kan de burger volgens deze theorie de politieke beslissingen beïnvloeden.
Deze opvattingen over democratie wijken eigenlijk nauwelijks af van de traditionele
Griekse opvattingen.
In de twintigste eeuw worden aan deze theorie nog twee ficties toegevoegd, n.l.
dat alle individuen participeren aan het politieke beslissingsproces (op een of andere
manier) en dat de inbreng van de moderne burger bestaat in het doorgeven van
individuele, groeps- en algemene belangen. Wanneer men beweert dat een bepaald
politiek systeem democratisch is, dan houdt dat in, dat in dat politieke systeem
rekening wordt gehouden met de belangen van de meeste burgers en dat de burgers
deelnemen in de politieke beslissingen. In deze democratische theorie staat de
burger centraal. In de elitistische democratische theorie daarentegen legt men de
nadruk op de politieke elite als essentiële bouwsteen voor een democratische
staatsvorm.
Aan de centrale plaats die de burger in het democratische systeem inneemt,
liggen volgens Thompson twee vooronderstellingen ten grondslag: volgens de ene
is de burger autonoom, d.w.z. hij is zelf het beste in staat om zijn eigen belangen
te kennen en te beoordelen, en volgens de andere is de burger voor verbetering
vatbaar, wat betekent, dat hij in staat is tot een beter politiek en sociaal oordeel.
Beide vooronderstellingen komen voort uit een ‘positief’ of optimistisch mensbeeld.
Thompson onderzoekt in deze studie of het mogelijk is deze vooronderstellingen
van de democratische theorie te ondersteunen met behulp van de resultaten van
empirische sociale onderzoekingen. Hij stelt vast dat de behavioristische sociale
wetenschappen bruikbaar zijn bij het formuleren van een theorie over democratie,
en dat de resultaten van het reeds verrichte onderzoek de theorieën over democratie
kunnen hervormen en ondersteunen.
Toch blijken er beperkingen bij het gebruik van de resultaten van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek voor dit doel. De wezenlijke aspecten van de
theorie over democratie kunnen niet volledig in empirische termen worden
weergegeven, omdat ze niet openstaan voor empirische falsificatie. Dit zijn de
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hierboven genoemde niet verder reduceerbare waarde-elementen van de theorie
zoals ‘de mens is autonoom’ en ‘de mens is voor verbetering vatbaar’.
Verdere beperkingen bij toepassingen van de resultaten van
sociaalwetenschappelijk onderzoek treden op, doordat de empirische bewijsvoering
hoogst onvoldoende blijkt, wanneer men deze wil toepassen op de doelstellingen
en waarden in een politiek systeem tijdens een radicale sociale verandering. Dit
komt doordat een dergelijke radicale verandering de sociale structuur van de
samenleving en dus de constanten daarin aantast. Daardoor verdwijnt de empirische
referentie van de gevonden generalisaties. Tenslotte is de waarde van het sociaal
wetenschappelijk onderzoek beperkt bij het formuleren van een zo alomvattende
theorie als de democratische theorie, omdat de onderzoekingen alleen maar
generalisaties opleveren over deelgebieden van de sociale realiteit.
In de sociale realiteit blijkt dat aan deze voorwaarden niet voldaan wordt. Toch houdt
Thompson tegenover de democratisch-elitisten vol dat zij geen acceptabele reden
of oorzaak kunnen aanwijzen op grond waarvan zij de ongelijkheid tussen de burgers
kunnen verdedigen als noodzakelijk of wenselijk. Ook al blijkt uit de huidige verdeling
van macht, dat het gelijkheidsideaal geen empirische ondersteuning heeft. Het
constateren van ongelijkheid betekent niet noodzakelijk het accepteren van de
ongelijkheid, ook niet wanneer niet kan worden aangetoond dat de burger voor
verbetering vatbaar is.
F. Nieuwenhof
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Theologie
Balthasar, Hans Urs von - Klarstellungen. Zur Prüfung der Geister. - Herder,
Freiburg/Basel/Wien, 1971, 190 pp., DM 3,90.
Campenhausen, H. von - La formation de la bible chrétienne. - Delachaux &
Niestlé, Neuchâtel, 1971, 309 pp..
Internationale katholische Zeitschrift. - Communio-Verlag, Frankfurt/M., 1, 1972,
1, 96 pp., DM. 7. halfjaar DM. 18 (3 nrs.). Fuller, R.H. - De interpretatie van de
wonderen van Jezus. - Patmos, Antwerpen, 1971, 124 pp., BF. 120,-.
Henau, E. - Jezus van Nazaret. - Patmos, Antwerpen, 1971, 133 pp., BF. 125,-.
Kunz, Erhard - Christentum ohne Gott? - Jozef Knecht, Frankfurt/Main, 1971,
152 pp., DM. 12,80.
Moule, C.F.D. - La genèse du nouveau testament. - Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel, 1971, 219 pp..
Schaik, Drs. A.P. van - De openbaring van Johannes. - Romen & Zn.,
Roermond, 1971, 264 pp., f 32,-, b.i. f 30,50.
Schillebeeckx O.P., E. - Geloofsverstaan interpretatie en kritiek, (Theologische
peilingen). - Nelissen, Bloemendaal, 1972, 216 pp..
Vögtle, Anton - Messias und Gottessohn. - Patmos Verlag, Düsseldorf, 1971,
85 pp., DM. 9,80.

Dr. N.A. van Uchelen
Psalmen, Deel I
(De Prediking van het Oude Testament) Callenbach, Nijkerk, 1971, 275
pp., f 32,50.
Het Boek der Psalmen zal in 4 delen verschijnen. Dit eerste deel vestigt de hoop
dat het volledige werk in menig studeerkamer zijn plaats zal krijgen. En terecht. Dit
commentaar kent bij elke psalm een speciale opbouw: Vertaling, Inleiding, Uitleg
en Aantekeningen.
- De vertaling is een getrouwe vertaling vanuit de Hebreeuwse grondtekst, óók
daar waar de tekst moeilijkheden geeft en op het eerste gezicht weinig zinvol is.
- De inleiding tracht telkens te komen tot een ordening van de gegevens in hun
samenhang en betekenis voor de psalm als geheel (p. 8).
De auteur heeft namelijk heel speciale denkbeelden over de Psalmen. In het kort
worden zij hier vermeld:
1) Elke psalm is een vanzelfsprekend geheel. Voor degene die een psalm maar
vaak genoeg leest en herleest zal het geheim van de psalm worden ontsloten: de
psalm legt zichzelf uit (men lette op klank, woordherhalingen, tegenstelling in klank
en betekenis).
2) Elke psalm is een van zichzelf sprekend geheel. Elke psalm staat op zichzelf.
Er is een tijd geweest dat men voor elke zin, voor elk woord zelfs trachtte parallellen
te vinden in en buiten de Bijbel, om maar te laten zien dat de psalmen niet losstaan
van andere Bijbelse en buiten-bijbelse literatuur. Deze methoden hebben hun
voordelen bewezen. Maar de auteur wil zich niet op deze weg bewegen. ‘Elke psalm
is een lied, waarvan de onderdelen in nieuwe rangschikking ten dienste staan van
het geheel en niet meer kunnen dienen als verwijzing naar iets anders. Daarom
bevat deze commentaar geen pogingen tot nadere reconstructie van historische
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achtergronden, geografische gegevens of biografische notities’ (p. 7). Een radicaal
standpunt dus. Maar zeker de moeite waard getoetst te worden. En hierin is Van
Uchelen mijns inziens geslaagd.
- In de uitleg namelijk blijkt hij trouw te zijn aan zijn ingenomen standpunten. De
soberheid die hij aan de dag legt door elke psalm op zichzelf te laten staan en
zichzelf te laten uitleggen waarborgt een frisheid van denkbeelden. Er is geen
oeverloze aanvoer van materiaal uit andere psalmen e.d.. En inderdaad blijkt de
psalm kijk te geven op zichzelf, zichzelf uit te leggen.
- De aantekeningen tot slot getuigen van een grote belezenheid en een eruditie,
die voor de nog te verschijnen delen het beste doen vermoeden.
P. Beentjes

Oskar Schatz, Hrsg.
Hat die Religion Zukunft?
Verlag Styria, Graz / Wien / Köln, 1971, 361 pp., ÖS. 148, DM. 22,80.
Even nadat het wereldcongres Concilium te Brussel had plaatsgevonden met als
onderwerp ‘De toekomst van de Kerk’, is in Salzburg het 5e Salzburger
Humanismusgespräch gehouden met als thema ‘Die Zukunft der Religion - Zum
Problem der Säkularisierung in der modernen Gesellschaft’ (22-25 sept. 1970). Over
het eerste, toch wel wat vlak verlopen, congres zijn wij overvloedig op de hoogte
gehouden; het
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tweede heeft hier weinig aandacht en nog minder weerklank gevonden. Toch lijkt
het Salzburger gesprek heel wat spannender en boeiender geweest te zijn, zoals
het hier voor ons liggende verslagboek toont. Het bevat studies van sociologen als
Peter L. Berger, Thomas Luckmann, en de befaamde Arnold Gehlen. Vervolgens
gedachten van filosofen, waaronder vooral de gerijpte neo-marxisten Max Horkheimer
en Ernst Bloch indruk maken. Tenslotte het antwoord der religies: christendom
(Harvey Cox, H-E. Bahr, H. Mynarek, G. Mainberger, Ivan Illich (!), K. Goldammer,
Ernst Benz), Boeddisme (Shizuteru Ueda), jodendom (Jochanan Bloch). Het is
uiteraard ondoenlijk alle bijdragen afzonderlijk te bespreken.
Wel enige conclusies: sociologisch gezien is een ondergangsstemming onbewijsbaar
en dus af te wijzen (Luckmann hekelt dergelijke ondergangsprofetieën als
‘mythologie’); ze berusten eenvoudig op een onverantwoorde generalisering, c.q.
verabsolutering van 18e- en 19e-eeuwse godsdienstkritiek, die nergens door de
feiten bevestigd worden. Trouwens, gebleken is dat het onmogelijk is een algemeen
begrip van ‘godsdienst’ te vormen dat tegelijk rekening houdt met de concrete
uitingen ervan. Om het met Wittgenstein te zeggen: als men de regels der diverse
taalspelen in de verschillende wetenschappen respecteert, is het onjuist van ‘de’
godsdienst te spreken. Soortgelijke bemerkingen zijn te maken bij het begrip
‘secularisatie’. J. Bloch heeft er terecht op gewezen dat het jodendom van het begin
af aan ‘werelds en historisch’ gedacht heeft. Nog sterker: een al te ver doorgevoerde
theologie der secularisering vermindert de kansen op een echte dialoog met de
moderne cultuur. Kritiek op het religieuze (en kerkelijke) establishment is goed,
maar het mag de religieuze inspiratie niet dermate uithollen dat zij geen functie meer
vervult in de kritiek op het nog veel ernstiger cultureel establishment. Laat mij de
oude neo-marxist Max Horkheimer hier mogen aanhalen: ‘Hoofdzaak lijkt mij een
poging God op een nieuwe menselijke wijze te verstaan. God als positief dogma
werkt als scheidend moment. Het blijvend verlangen daarentegen, dat de
werkelijkheid van de wereld met al haar afschuwelijke momenten geen Laatste
moge zijn, verenigt en verbindt alle mensen die met het onrecht in deze wereld niet
klaar willen en kunnen komen. Zo wordt God tot voorwerp van menselijk verlangen
en verering; Hij houdt op object van weten en bezit te zijn. Een zo verstaan geloof
behoort onvoorwaardelijk tot datgene wat wij menselijke cultuur noemen...’ (p. 119).
Een rijk boek, dat ons heel wat verder brengt dan vele emotioneel geladen
simplificerende slogans inzake dit onderwerp.
S. Trooster

Günther Bornkamm
Bibel: Das Neue Testament.
Eine Einführung in seine Schriften im Rahmen der Geschichte des
Urchristentums
(Themen der Theologie), Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1971, 176 pp.,
DM. 14,80.
In deze uitstekende inleiding in de Boeken van het Nieuwe Testament wordt
aangetoond, hoe al deze geschriften - met name uiteraard de Evangeliën - uitwerking
zijn van het ‘oer-evangelie’ uit de eerste dagen van 't christendom, 't z.g. apostolisch
kerygma; oer-evangelie dat in deze zeer verschillende uitwerkingen aan de
oppervlakte komt in korte, kernachtige geloofsbelijdenissen (b.v. Rom. 1, 1-4; 1 Kor.
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15, 1. 3-7), oudchristelijke hymnen en liederen (b.v. Fil. 2, 6-11; Kol. 1, 15-20) en reeds in enigszins uitgewerkte vorm - in enkele redevoeringen der Apostelen, zoals
die in de Handelingen der Apostelen geformuleerd zijn (b.v. Hand. 2, 14-36). Eerst
wordt beschreven, hoe en waarom de verschillende Evangeliën dit oer-evangelie
op eigen wijze hebben uitgewerkt, en uit welke bronnen de evangelisten hun
materiaal geput hebben. Vervolgens wordt hetzelfde aangetoond voor de overige
geschriften van het Nieuwe Testament. Al lezend wordt men aldus op deskundige
en zeer prettig leesbare wijze ingeleid in de moderne interpretatie van deze
geschriften, ‘formgeschichtliche’ en ‘redaktionsgeschichtliche Methode’; wijze van
verklaring die B. niet onaardig typeert in het woord ‘über-setzen’, in de letterlijke zin
van het woord te verstaan. Zo kan hij ook het hele Nieuwe Testament karakteriseren
als ‘oorkonde’ (‘Ur-kunde’) van het christelijk geloven. Het bevat uiteindelijk slechts
één boodschap: Jezus Christus, onze Heer. Naar mijn smaak een voortreffelijke
inleiding in de Boeken van het N.T., goed leesbaar geschreven door één der
belangrijkste kenners ervan. Dat wij na lezing van een aantal traditionele opvattingen
afstand moeten doen, blijkt alleen maar een verrijking en bevrijding. Voor ieder die
wil profiteren van de nieuwere onderzoekingen op dit gebied, een onmisbaar boek.
S. Trooster
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Godsdienst
Andriessen, H. en W. Zandbelt - Wacht bij het woord. - (Wegen tot pastoraat),
Van Gorcum, Assen, 1972, 215 pp., f 18,50.
Gelineau, J., e.a. - Dans vos assemblées. - Desclée, Tournai, 1971, 2 delen,
624 pp.. Mertens, Herman - Geloof en politiek. - Davidsfonds, Leuven, 1972,
92 pp., BF. 45. Merton, Thomas - De weg van Tsjwangtze. - Ambo, Bilthoven,
1972, 144 pp., f 10,90.
Visser 't Hooft, Dr. W.A. - Memoires. Een leven in Oecumene. - Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1971, 336 pp., BF. 395.

P. Penning de Vries S.J.
Aan de bronnen
Gottmer, Nijmegen, 1971, 239 pp., f 15,-.
Een bundel van biografische schetsen van jezuïeten, tezamen met artikelen over
het geestelijk leven wordt de lezer aangeboden tot kennis van de bronnen waardoor
mensen de weg wisten naar God en in leven en leer herkenbaar waren voor anderen.
Een verzameling van deels gepubliceerde, voor een groter deel nog niet
gepubliceerde artikelen en opstellen. Een geheel echter dat niet zonder orde is.
Waar de schrijver, zelf jezuïet, het vandaan heeft, daar laat hij de lezer ook mee
beginnen. Op weg gezet met de zwerver die Ignatius van Loyola is, wordt hij wegwijs
gemaakt in Ignatius' omgang met vrouwen, protestanten en andere spirituelen, met
zijn op het leven betrokken gebed. Met Ignatius nu wordt de lezer in goed gezelschap
gebracht. Achtereenvolgens krijgt men in korte, karakteristieke en spiritueel
invoelbare schetsen van een Xaverius, die zijn leven op het spel zet om de hele
wereld te winnen voor Zijn Heer, van een Petrus Claver, die zich temidden van
koloniale welvaart het welzijn van negerslaven aantrekt, van een Pierre de Clorivière,
lid van de jezuïetenorde, die in de achttiende eeuw al een keer is opgeheven
geweest, wat hem op een bijzondere wijze in Jezus' gezelschap brengt, van een
Nederlandse pater Roothaan S.J., die de tweede stichter van de verslagen orde
wordt, van een Teilhard de Chardin tenslotte, die de gehele kosmos van a tot z in
verband brengt met Christus. Vergelijkingen vanuit de levenservaringen van Ignatius
worden er gemaakt ten aanzien van Johannes van het Kruis, voor wie God alles of
niets was, en ten aanzien van Charles de Foucauld, die, op basis van beslissende
retraites, er toe kwam zich voorgoed in de woestijn terug te trekken en in de daar
levende nomaden Jezus als zijn kleine broeder vond.
Illustraties van geestelijk leven, maar niet alleen ter herinnering, maar ook ter
lering en inzicht. De tweede helft van het boek bestaat dan ook uit korte
verhandelingen, soms zelfs notities, over boete doen, over vasten en soberheid,
over mondgebed, over spreken en zwijgen.
De laatste twee opstellen beschrijven hoe men bij de bronnen komt en hoe men
eraan gehouden wordt. Deze gaan resp. over de initiatie in een religieuze
gemeenschap en over de gehoorzaamheid, geïllustreerd in een aantal methodische
wenken voor oversten. Aanbevolen geestelijke lectuur, waarbij de soms weerbarstige
stijl en vorm op de goede koop kunnen worden toegenomen. De weerstand die de
inhoud kan oproepen, waar deze soms sterk de nadruk legt op bezuiniging in de
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relaties, op versterving en gebed, hoeft het proeven aan de bronnen niet minder
verkwikkend te maken, mits men eigen dorst tot zijn recht kan laten komen.
G. Wilkens

Thierry Maertens - Jean Frisque
Guide de l'assemblée chrétienne. Tome IX: Fêtes primant le dimanche,
Table du nouveau lectionnaire, calendrier et biographie des saints,
Tables générales du Guide
Casterman, Tournai, Paris, 1971, 249 pp..
Met dit negende deel is de equipe van Th. Maertens er wellicht als eerste in ons
land in geslaagd een volledige commentaar van alle schriftlezingen van de
vernieuwde romeinse liturgie te brengen. Zoals de titel aangeeft, werden in dit volume
slechts die heiligenfeesten-perikopen behandeld die voorrang op de gewone
zondagen kunnen hebben. Daartoe behoren de 4 feesten van Onze Lieve Vrouw
(Lichtmis, Boodschap, Ten hemelopneming, Onbevlekte Ontvangenis), de feesten
van 19 maart (S. Jozef), 22 juni (S. Jan de Doper), 29 juni (Petrus en Paulus) en
tenslotte Allerheiligen (1 november), de Kruisverheffing (14 sept.) en de
Gedaanteverandering van Christus (6 augustus). In dit laatste deel van de reeks
dienden ook diverse tabellen opgenomen te worden, o.m. de volledige referenties
van
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alle mogelijke bijbellezingen van de respectieve jaarcycli. Alle lof aan de werkgroep
en de uitgever voor dit praktische naslagwerk waaraan, sinds de publikatie van het
nieuw Romeins Missaal in 1970, een zo grote behoefte bestond.
S. De Smet

Dr. W. Bless s.j.
Wat is er aan de hand met het celibaat?
Lannoo, Tielt/Utrecht, 1971, 63 pp..
In een eerste deel commentarieert S. het ontwerp-rapport ‘over de religieuzen’
opgesteld naar aanleiding van het pastoraal Concilie van de Nederlandse
kerkprovincie. Hij komt tot de conclusie dat het celibaat te eenzijdig wordt
verantwoord vanuit de overweging dat de priesterlijke dienst het hele leven van de
ambtsdrager opeist. Wat het celibaat dan wél verantwoordt, wordt in het tweede
deel toegelicht. God is mens geworden om zijn goddelijke liefde op menselijke wijze
zichtbaar te maken. Daartoe koos de mens Jesus het celibaat en deze keuze kon
God alleen hem schenken. Tevens heeft Jesus het celibaat gekozen om Gods liefde
voor álle mensen expliciet tot uitdrukking te brengen; de liefde van de gehuwde is
per se beperkt. Een moedig en geduldig pleidooi, maar teveel redenerend, te weinig
overtuigend.
S. De Smet

Ik-zal-er-zijn-voor-U;
een selectie bijbelteksten voor zieken
Katholieke Bijbelstichting, Boxtel, 1971, 80 pp..
De inhoud van dit bijbelse gebedenboekje wordt bepaald door de mensen voor wie
het is geschreven: zieken en mensen in nood.
Wat met deze uitgave van 51 vrij lange teksten uit de H. Schrift beoogd wordt,
wordt duidelijk in het voorwoord gesteld: ‘om te helpen, om te troosten, ook om de
gedachten terug te brengen tot de Helper’. Een bijgevoegd registertje verhoogt de
hanteerbaarheid.
Een goed initiatief, opdat de lijdende lezer moge ervaren op Wiens Naam hij is
geschreven: de God van Israël en de Vader van Jezus Christus. Ik-zal-er-zijn-voor-u.
G. Wilkens

Emiel-Jozef De Smedt
Er zijn nog mensen
Emmaüs, Brugge, 1971, 72 pp., geïll..
Een geschrift van een bisschop leek vroeger weleens wazig, weinig praktisch, en
wekte veelal de indruk dat men het allemaal al honderden keren eerder had gehoord.
Dat verandert, althans in deze pittige brochure die bovendien nog leuk geillustreerd
is met een stel knappe foto's van Luc van Rafelgem. Of de mens nu achter het stuur
van zijn wagen zit of zich in zijn club bevindt, uit winkelen gaat of aan sport doet,
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zich door zijn boeken omringd ziet of simpel in zijn gezin leeft, het is mogelijk vanuit
een christelijke visie deze mens in zijn diepste tegemoet te komen en in dit
dagdagelijkse contempleren de geest van echt geloof vrij in te ademen. Een
weldoende brochure.
S. De Smet

Heinrich Bacht
Zeiten des Herrn. I; Lesejahr A
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1971, 400 pp..
Reeds in 1959 heeft de bekende Frankfurter Theoloog H.B. een serie gebedsboekjes
uitgegeven onder de titel Die Tage des Herrn aansluitend bij de vier seizoenen.
Daarbij diende een Franse editie van Témoignage chrétien, ‘Les Jours du Seigneur’,
als model. Het gulden boekje dat thans voorligt heeft het zelfde uitzicht bewaard.
Toch is er enig inhoudelijk verschil. Om te beginnen werd gebloemleesd tegen de
achtergrond van de nieuwe liturgische perikopencyclus. A. Vervolgens werd het
aantal patristische teksten drastisch beperkt; alleen Augustinus vond nog enige
genade. Dit kwam de modernen ten goede. Naast spiritualiteit (Guardini 14 citaten,
Merton 11) zijn treffende passages opgenomen uit exegetische en theologische
werken van K. Rahner, H.U. von Balthasar, H. Schürmann, de Lubac, Teilhard de
Chardin, W. Nigg, Don Mazzi, H. Küng en Joannes XXIII. Opvallend zijn wel namen
als die van R. Schütz en M. Thurian (Taizé). Niemand zal er zich over verbazen dat
het grootste aantal citaten (22) aan Bonhoeffer werd ontleend, en dat de preferentiële
themata zijn: gebed (40), Jesus Christus (24), Geloof (19), Kerk (10). Een geslaagde
bloemlezing die aanzet tot waarachtig en eigentijds gebed in het raam van het
kerkelijk jaar.
S. De Smet
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Theodor W. Adorno
Minima Moralia
Uitgeverij Het Spectrum N.V., Utrecht / Antwerpen, 1971, 232 pp., f 6,50,
BF. 106.
Opvoeding tot Mondigheid
(A. 5), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 126 pp., f 8,50.
Terwijl de Anglo-amerikaanse filosofie in haar verschillende stromingen een statisch
wereldbeeld aan ons voorhoudt, waarin tussen de Flintstones en de science-fiction
wezenlijk niets verandert en we in het denken van Lévi-Strauss en zijn Franse
volgelingen nog stardere structuren zien, blijft de Duitse filosofie gericht op de
verandering, d.w.z. ze blijft historisch. Alles te begrijpen natuurlijk; de Amerikaan
wantrouwt de verandering voor zover die wezenlijk zou zijn en voor de Fransman
is een synchronische wereldbeschouwing na het eind van de gloire de la France
een voortreffelijke oplossing. Duitsland kreeg achter elkaar 14-18, Versailles, Inflatie,
Crisis, nazidom, oorlog en bezetting en het Wirtschaftswunder in een dergelijk tempo
dat iedereen wel met de neus op de geschiedenis gedrukt moest worden. Sinds
Kant bestond er buitendien in de Duitse filosofie een stroming die overdacht wat er
elders in de wereld had plaats gevonden. Deze stroming is onder de nieuwe
omstandigheden voortgezet door de Frankfurter school, waarvan wijlen Adorno wel
de eerste voorganger is geweest.
De eerste bundel bestaat uit 153 zeer korte beschouwingen die omstreeks de
jaren 1944-'45 zijn ontstaan, de tweede bundel uit een achttal wat langere
radiotoespraken uit de jaren 1959-'69. Zij geven dus een goed overzicht van de
ontwikkeling van deze (cultuur)-filosoof. Zijn uitgangspunt blijft steeds hetzelfde,
namelijk het subject. Vervolgens dan natuurlijk de verhouding van dat subject tot
de mensheid. Adorno zag in, dat zowel bij Marx als bij Hegel de mens te veel opging
in de mensheid. Ook Kierkegaard had daartegen al gerebelleerd. Bij Adorno wordt
nu de verhouding zo dat de maatschappij in essentie de substantie is van het individu.
Dat het menselijk leven geheel zou worden bepaald door de produktiemiddelen, is
hem een schrikbeeld. Hij staat wat dat betreft op hetzelfde standpunt als Marcuse,
namelijk dat de machine zeker de mens ook nieuwe vrijheid kan brengen.
Deze standpunten worden in het hele oeuvre gehandhaafd, maar er is al in het
begin een grote toenadering tot Hegel en Marx te zien in zoverre dat Adorno hen
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toch min of meer als getuigen voor zijn systeem, dat hij in zijn hoofdwerk Negative
Dialektik doopte, gebruikt.
C.J. Boschheurne

E.A.D. Martinet
De driedimensionale mens
Callenbach, Nijkerk, 1971, 135 pp., f 14,90.
Een boek in twee gedeelten. Het eerste deel bevat een niet al te filosofische
beschouwing over het wezen van de mens en de plaats in de wereld waarin hij leeft.
In het tweede gedeelte volgt een rondrit in de bestaande westerse samenleving,
gezien vanuit de kennis en het inzicht van de mens als een wezen met een abstract
voorstellingsvermogen, met ethische standaarden en normen, die hij zichzelf bewust
is en waardoor hij zichzelf kan ontwikkelen in een gekozen richting.
Kraakhelder is de heel eenvoudige omschrijving van het wezen van de mens.
Zeer helder zijn de uitzichten tijdens de ondernomen rondrit. Talloos zijn de
vergezichten en voorbeelden die passen bij de typologieën en schema's afgeleid
uit het wezen van de mens.
Verwijzing naar literatuur is met opzet achterwege gelaten om de duidelijkheid te
bevorderen. Wel is een korte bibliografie toegevoegd om in de door de schrijver
gekozen oriëntaties de lezer verder te laten gaan.
De auteur bepaalt, schuift, meet en plaatst de mens ten opzichte van natuur,
cultuur en sociaal systeem. Het kompas werkt voortreffelijk. De landkaart is bijzonder
duidelijk. Hopelijk helpt het de lezer zijn weg te vinden in de werkelijkheid.
G. Wilkens
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Biografie
Baltasar, H. Urs von - Gelebte Kirche: Bernanos. - Johannes Verlag, Einsiedeln,
548 pp..
Buchmüller, Maria, Hrsg., - Augustin Kardinal Bea. Wegbereiter. - Verlag
Winfried-Werk, Augsburg, 1972, 390 pp., DM. 32,-.

Johannes Hemleben
Antwoord op de toekomst
Lemniscaat, Rotterdam, 1970, 148 pp., f 9,50.
Deze levensbeschrijving uit 1963 van Rudolf Steiner, de ook in Nederland
welbekende stichter van de antroposofie, zegt helaas weinig over het privéleven
van Steiner, maar geeft een goede uiteenzetting van het uitzonderlijk vele dat deze
bijzondere mens op de meest uiteenlopende gebieden heeft gepresteerd. De
bewondering van de schrijver wordt gerechtvaardigd door talrijke citaten uit werken
van de visionaire hervormer. Jammer genoeg wordt hierbij nergens naar de
bladzijden van de betreffende werken verwezen. De vertaling is wat stijf, te weinig
tot nieuw leven gebracht, zoals Steiner het zou gewild hebben. Maar het boek voldoet
ook zo aan zijn doel: de lezer bekend maken met een man die de tekorten van zijn
en onze tijd scherp zag en wiens oplossing: een nieuwe synthese van alle goed uit
Oost en West, - nog steeds van grote invloed is op velen.
J.H. Nota

Egied Van Broeckhoven
Dagboek van de vriendschap.
Met verantwoording en aantekeningen bezorgd door Georges Neefs
Emmaüs, Brugge, 125 pp., BF. 105.
Egied van Broeckhoven vond, 34 jaar oud, de dood bij een werkongeval in de fabriek
waar hij als priesterarbeider werkte. Hij was jezuïet en maakte tijdens zijn opleiding
werk van de studie der mystici, vooral Ruusbroek, Hadewijch, Sint-Jan van het Kruis.
Eigenlijk was dat alles voor hem ‘quantité négligeable’. De drang om één van de
armsten onder de armen te zijn, zijn levensdroom, werd werkelijkheid. Hij ging
werken in een ‘smerige gieterij’ in Brussel: ‘zelfs als ik kon kiezen tussen het
brandende braambos en Brussel, ik zou Brussel kiezen’. Uit zijn dagboeknotities
werden hier enkele onthutsende maar steeds weldoende fragmenten samengelezen:
reflecties van een eerlijk mens die ervaren heeft dat God bestaat en Hem ontmoette
op de meest onverwachte ogenblikken, vooral in zijn vele vrienden met hun vreemde
gastarbeidersnamen. De samensteller, G. Neefs, weze hierbij dank gezegd voor
zijn discretie zowel als voor zijn openhartigheid. Zijn verwachting wordt bewaarheid:
bewondering en kritiek leren deze moderne spiritualiteit op haar volle maar ook
beperkte waarde schatten.
S. De Smet
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Prof. Dr. E. Verbeek
Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
Callenbach, Nijkerk, 1971, 75 pp., f 8,90.
Met bovenstaande vage titel wil de auteur, hoogleraar in de psychiatrie aan de
rijksuniversiteit van Gent, het mysterie van Freud achterhalen, die van de ene kant
in godsdienst een vorm van onvolwassen leven zag, eventueel te genezen naar
een leven van redelijkheid toe, maar van de andere kant zelf toch nog een viertal
boeken over religie schreef, waarvan er drie werden geschreven nadat de
ouderwordende Freud de 70 was gepasseerd. Een teken van kindsheid of niet
verwerkte kinderlijkheid?
De auteur laat zien hoe in een van de hoekstenen van zijn leer, het
Oedipuscomplex, Freud op een opvallende manier verdonkeremaant dat in de
griekse tragedie van Oedipus een religieus gegeven aan bod komt, iets wat
Nietzsche, die door Freud angstvallig wordt gemeden, reeds gezien had. De schrijver
tracht deze slordige onwetenschappelijkheid van Freud te herleiden op de
persoonlijke problematiek van Freud zelf met betrekking tot religie, en komt tot het
sterke vermoeden dat ten gevolge van het verdringen van godsdienst in eigen leven,
de wetenschappelijke benadering van Freud opvallende en niet te verantwoorden
manco's bezit.
‘Hoe belangrijk zou het niet zijn om de wetenschappelijke waarde en de betekenis
van het Oedipuscomplex en de libidotheorie te toetsen aan een postume analyse
van de man, die Freud is geweest, de geniale stichter en vader van de
psycho-analyse’, zo vraagt de schrijver zich af (p. 43). Deze studie over Freud rakelt
veel op, biedt interessante openingen voor verdere studie en maakt tegelijk de indruk
een te lang artikel en een te dun boek te zijn. Het is een veelbelovend hoofdstuk
van een boek waarvan het begin en het einde nog geschreven moeten worden.
G. Wilkens
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Jan Wolkers
Werkkleding
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1971, 256 pp., f 14,50.
Hermans nagedaan. Maar dan slecht, zónder relativerend afstand te nemen, zónder
zelfironie, zónder de beperking waarin zich de meester toont. Mét onbeschaamd
exhibitionisme, mét hoge dunk van zichzelf, mét commerciële doeleinden, mét veel
modieus bloot.
Het is ook te gek. Dat anderen, in terechte bewondering voor een groot kunstenaar,
na zijn dood, documenten ordenen tot een boek, kan een verheugende zaak
genoemd worden, een daad van piëteit of een wetenschappelijk werkstuk. Maar dat
een auteur, in het midden van zijn leven, deze slechte etalage vol bluf over zichzelf
maakt, is een teken aan de wand.
Men kan natuurlijk een half uurtje geamuseerd of geërgerd dit boekje doorbladeren,
maar daarmee is er niets (of alles) over gezegd.
Wij hopen niet dat dit boek een mode losslaat, waarbij schrijvertjes uit de provincie
Amsterdam alles uit de foto-la bij de uitgever gaan deponeren; want brood zit er wel
in, gezien de oplage en de verkoopcijfers.
Alhoewel geen vergelijkingsmateriaal, vergelijke men toch de unieke, beheerste
fotobiografie van W.F. Hermans, die zoveel oproept omdat hij zoveel verzwijgt, met
deze willekeurig op een hoop gegooide foto's van een schrijver die dit jaar niets te
publiceren heeft, maar wel in de publiciteit wil blijven.
J. v. Sleeuwen
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Poetenseminar 1971
Poesiealbum sonderheft Berlin 1971.
In deze bundel zijn een aantal gedichten opgenomen van jonge dichters uit de DDR,
die ingezonden waren op het tweede algemene congres van dichters van de
jeugdbeweging in dat land. De gegevens over de beroepen van de dichters geven
belangwekkend statistisch materiaal. Academici 1; Journalisten 1; Studenten 10;
Onderwijzers 2; leerlingen bij het voortgezet onderwijs 5; Ambtenaren 2; Soldaten
2; Leerlingen beroepsonderwijs 2 en werkende jongeren 1. Bij het congres werd
vastgesteld dat het de eerste opgave van de schrijver is het standpunt van de
arbeidersklasse tot uitdrukking te brengen.
C.J. Boschheurne

Julio Cortázar
Achtervolgd
Vertaald door Barber van de Pol. Van Gennep, Amsterdam, 1971, 75
pp., f 6,50.
Op p. 47 van deze novelle staat de kern geformuleerd waaromheen het verhaal
gebouwd is: ‘... Ik weet nu... dat Johnny achtervolgt en niet achtervolgd wordt...’.
De briljante jazz-saxofonist Johnny is een geobsedeerde; hij zoekt in zijn muziek
verbeten, schizofreen, met behulp van drank
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en drugs, naar een punt in de tijd dat hij niet kan bereiken, maar waarvan hij soms
flitsen ervaart (een veld met urnen, een sprekend masker). Aan deze jacht op het
onzienlijke gaat hij tenslotte ten onder. Dit verhaal wordt verteld door de ik-figuur,
Bruno, biograaf van Johnny, en is gesitueerd te Parijs in het begin der jaren zestig.
Het is knap geschreven en eveneens knap vertaald; vooral de techniek van
verschuiven is zeer functioneel in verband met het verschuiven van tijd, waarmee
Johnny steeds bezig is.
Een bijzondere novelle, koel en glanzend, maar bijna zonder menselijke warmte.
J. v. Sleeuwen

Malcolm Bradbury
The Social Context of Modern English Literature
Basil Blackwell, Oxford, 1971, 278 pp., £ 2,75, paper £ 1,25.
De bedoeling van dit boek is buitengewoon belangwekkend. Het wil het eigen
karakter van de Britse letterkunde van de laatste jaren nagaan, niet alleen door
extreme manifestaties te onderzoeken, de avantgarde, maar ook door onderzoek
van de meer gewone vormen. Op zichzelf is dat een juist standpunt. Maar het is
blijkbaar in deze tijd niet eenvoudig om objectief te oordelen over de vraag of
Groot-Brittannië een deel van Europa is of niet. Eerst laat de schrijver duidelijk zien
dat de overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft in Albion anders verliep dan
op het continent en de Verenigde Staten, waarbij de vraag zelfs openblijft of die
overgang er nu reeds volledig voltrokken is. Hij laat verder duidelijk zien dat de
letterkunde altijd een afspiegeling is van de maatschappij waarin ze ontstaat. En
toch is er volgens hem geen wezenlijk verschil tussen de letterkunde van het
Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Vreemd is echter de reden die hij
daarvoor op moet geven, namelijk de beïnvloeding van de Britse door de Continentale
en Amerikaanse letterkunde. Als dit juist is, zou men zich moeten afvragen hoe het
komt dat deze letterkunde zo beïnvloedbaar is; is dat op zich zelf een gevolg van
de merkwaardige samenstelling van de Engelse gemeenschap? Want dat de cultuur
op de eilanden op essentiële punten verschilt van die van de rest van Europa, is
een niet te ontkennen feit.
C.J. Boschheurne

Theater
Sudermann, Herman - Die Reise nach Tilsit. Prosa und Dramen. - Langen
Müller, München, 1971, 664 pp., DM. 19,80.
The uses of drama. Edt. John Hodgson. - Methuen, London, 1972, 223 pp., £
1,25.

Neue Stücke. Autoren der Deutschen
Demokratischen Republik
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1971, 559 pp., M. 14,-.
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Alfred Matusche
Dramen
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1971, 216 pp., M. 8,-.
Peter Hacks
Vier Komödien
Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 327 pp., DM. 22,-.
De discussie over het verleden en de vestiging van een socialistische staat maken
niet langer exclusief de thematiek uit van de nieuwe DDR-dramatiek. Die staat is er
nu en de auteurs kijken uit naar de mens van morgen. Wordt het verleden nog als
dialectisch voorbeeld gebruikt, dan alleen omwille van de triomf van vandaag of de
ideologische versteviging. Doctrineverkondiging neemt af en het praatrealistische
idioom van positieve en negatieve tijdgenoten produceert socialistische
consumptiestukken.
A. Matusche vertegenwoordigt deze chronologische tendensen op zijn (soms wel
erg dooie) eentje. Die Dorfstrasse, Der Regenwettermann, Das Lied meines Weges
zijn kampdrama's, belijdenis, niet zonder lyrische adem, toch taai. Van Gogh grijpt
terug naar idyllisering van de grote eenling. Kap der Unruhe dramatiseert tijdsdingen,
vervangt de partijraadsgelijkhebberij door bloedechte discussie. P. Hacks doet zijn
beste best om zijn Brecht-trauma te ontkomen. Moritz Tassow, een gaaf werkstuk,
niet zonder koude-oorlog-bitsigheid maar situationeel en dialogisch goed, moet
wijken voor een vreemde middeleeuwsigheid in Margarete in Aix. Amphitryon en
Omphale
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zijn boeiende adaptaties van antiek-mythische gegevens, waarin met behoud van
het tijdsafstandelijke reliëf de verhaalkern versdramatisch wordt omgeschreven naar
eigentijdse nogal intellectuelerige problemen. Hacks poogt tevens hét grote stuk te
schrijven, los van doctrinedwang en stijlepigonisme; dat lukt hem nog niet, maar
dramatisch is, ook voor de andere auteurs, de tijd van het dramatische schoolsparen
nu toch wel voorbij.
C. Tindemans

Horst Laube
Der Weg ist rot, die Wiese ist grün, die Amseln sind schwarz
Bericht über die Ruhrfestspiele
Friedrich, Velber, 1971, 77 pp., DM. 10,-.
De Ruhrfestspiele te Recklinghausen, ontstaan in de winter 1946/47 uit een
ruilakkoord tussen acteurs en mijnwerkers, sedertdien door de DGS als een
sociocultureel monument vertroeteld, weten het na een kwart eeuw niet meer. De
kritiek doet boos, de versmelting van arbeider en cultuurconsument gebeurt niet,
de linkse artiestenwereld komt niet over bij de burgerlijke proleten. H. Laube heeft
de verdienste deze maatschappelijke warboel zonder terughouding neer te schrijven.
Alleen heeft hij dat gedaan als een wat moe en gewaagdstout reporter, bedillerig,
nonchalant, wrevelig. Deze toon beviel zijn opdrachtgever van de Festspiele niet;
zo wordt dit lange bericht uitgegeven met een aureool van miskende waarde en
keiharde analyse. En deze betekenis bezit de tekst nergens.
C. Tindemans

Anthony Swerling
Strindberg's Impact in France 1920-1960
Trinity Lane Press, Cambridge, 1971, 238 pp., £ 4,50.
Na een korte inleiding op Strindberg, die geen nieuwe inzichten brengt, deelt S. de
Strindberg-aanwezigheid in Frankrijk op in twee perioden: vóór en na de jaren '40.
Dat levert hem nochtans geen zichtbare verschillen of niveaus op; het blijft een
losbladig naast elkaar plaatsen van historische echo's en S. gaat nergens dieper in
op wijze en aard van voorstellen. Bovendien is het begrip ‘invloed’ bij hem ook al
erg diffuus, want elk vaag parallellisme brengt hem prompt tot triomfkreten. Toch
zijn er boeiende onderdelen, zoals het omstandige verhaal van A. Artaud's produktie
van Droomspel.
C. Tindemans

Bernard Dort
Théâtre réel. Essais de critique 1967-1970
Ed. du Seuil, Paris, 1971, 300 pp., FF. 29,-.
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Jean Duvignaud
Le théâtre, et après
Casterman, Tournai, 1971, 148 pp., BF. 90.
B. Dort, jarenlang de heraut van de neomarxistische kritiek in het Franse theater,
ziet het niet meer. Mei 1968 en de maoïstische versplintering van het
maatschappijbeeld hebben zijn dramatisch en theatraal sigma in puin achtergelaten.
Zijn geliefde Brecht is uitgerangeerd, Planchon drijft naar een matig neorealisme
toe, Genet zwijgt, Gatti doet het niet. Welsprekend schrijft Dort zijn verdriet uit, zijn
heimwee dat nergens behoudend wil zijn, zijn verlangen naar wat toch achterop
ligt. Daarom is deze bundel belangrijk, maar toch enkel omdat hij enig inzicht
verschaft in zowel de impulsen van zovele jaren T.N.P. als de geheime oorzaken
waarom dat nu niet langer kan.
J. Duvignaud doet alsof het hem weinig kan schelen dat het Franse theater aan
gruizelen is gegaan. Nogal pedant loopt hij door de historische ontwikkeling heen
en als theater-socioloog is hij altijd wel in staat zowel hoopgevende als anarchistische
brokjes uit het verleden op te diepen. Als hij aan de huidige situatie toe is, drijft hij
af in kabbalistische beschouwingen over de happening en het Living Theater, en
droomt sjamanisch voor zich uit over een sensibilisering van een collectieve
levensgemeenschap, die thans voor hem de theatrale bestaansvormen gaat
vervangen. Wie leeft, ziet het allemaal wel.
C. Tindemans
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Film
Bazin, André - What is cinema? - University of California Press, Berkeley, 1970,
183 pp., £ 1,10.
Bazin, André - What is cinema? Volume II. - University of California Press,
Berkeley, 1971, 200 pp., $ 2,25.
Estève, Michel - Alfred Hitchcock. - Minard, Paris, 1971, 175 pp., FF. 22,-.
Henry, Michael - Le cinéma expressioniste allemand. - Signe, Paris, 1971, 77
pp., FF. 15,-.
Higham, Charles - The films of Orson Welles. - University of California Press,
Berkeley, 1971, 210 pp., geïll., $ 5,95.
Rosenthal, Alan - The new documentary in action. - University of California
Press, Berkeley, 1971, 287 pp., £ 5,95.

Eileen Bowser ed.
Film Notes
The Museum of Modern Art, New York, 1969, 128 pp..
De Film Notes zijn korte, informatieve teksten bij de films die door de Film Library
van het Museum of Modern Art aan scholen en universiteiten worden uitgeleend.
Ze werden reeds in '35 en in '49 uitgegeven. Het betreft uitsluitend Amerikaanse
fictiefilms. Uiteraard is de lijst becommentarieerde films onevenwichtig en heterogeen:
die hangt immers af van de voorhanden films. Maar de teksten van deze notities
zijn zo adembenemend knap van mentaliteit, dat ze een onmisbaar document
vormen. Ze paren accurate historische kennis en research aan een levendig contact
met het materiaal. Filmgeschiedenis en een kritische appreciatie van die geschiedenis
zijn tegelijk aanwezig, zonder dat de ene dimensie aan de andere wordt geofferd.
Ook de benadering van het verschijnsel film is verbluffend rustig en veelzijdig. Film
is zowel een industrie als een artistiek instrument waarin een persoonlijkheid zich
beweegt. Film is zowel een dramatische machinerie en constructie, als een
emotioneel verschijnsel van een tijd en een samenleving. Film steunt zowel op
technische research als op stijlevoluties in de showbusiness. Deze Film Notes
behoren tot de meest mature teksten die op dit moment over film te lezen zijn.
D. Lauwaert

Nathalie Fredrik
The New Hollywood and the Academy Awards
Hollywood Awards Publications, Beverly Hills, 1971, 208 pp., $ 1,95.
Een handig naslagwerkje, waarin een overzicht, jaar per jaar, van de toegewezen
Oscars sinds 1927. Iets uitvoeriger aandacht wordt besteed aan de beste film, de
beste acteur en actrice, de beste nevenrol (acteur en actrice). Minder opvallende
prijzen als die voor decoratie, regie, scenario, fotografie, muziek, enz. worden niet
besproken, wel vermeld. Een naslagwerk waardoor de Hollywood-continuïteit in al
haar onverwoestbare taaiheid wordt opgeroepen. Geen studie van Hollywood, geen
sociologie en mythologie van de Oscars, maar een belangrijk document dat tot die
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studie zou kunnen bijdragen. Het ontbreken van een personen- en zakenregister
maakt het boek minder praktisch. Maar dit soort encyclopedische bruikbaarheid ligt
buiten het opzet van dit werkje. Je moet het boek jaar na jaar doorbladeren. De
temporele opeenvolging, de continuïteit van de traditie is immers de kern van dit
soort instellingen.
D. Lauwaert

Georges Sadoul
Dziga Vertov
Champ Libre, Paris, 171 pp..
De Franse filmhistoricus Georges Sadoul werkte net voor zijn dood aan een boek
over Vertov. Enkele uittreksels daarvan verschenen in de Cahiers du Cinéma. Champ
Libre publiceerde alle fragmenten in een mooi verzorgd boek. Sadoul heeft hier de
zoveelste film-historische en filmtheoretische tekst gepubliceerd die uitsluitend steunt
op traditie, overlevering en herinnering. Hij bediscussieert dan ook wijselijk niet de
bruikbaarheid, de waarde en de betekenis van de films van Vertov voor zijn mogelijke
toeschouwers in de zestiger jaren, maar wel de filmtheoretische teksten, de
filmpolitieke pamfletten van de revolutionaire Vertov. Hij probeert de inzichten van
Vertov te verbinden met de avant-gardistische traditie. Welke betekenis aan dit
verband gegeven moet worden, wordt nergens duidelijk gemaakt. Dit alles zou
nauwelijks een discussie waard zijn, als deze valse mentaliteit niet zo'n hardnekkig
bestaan leidde. Zo hebben de Cahiers du Cinéma met het verduidelijken van hun
politieke koers vele zwakheden van hun vroegere tegenstanders mee overgenomen.
Sadoul,
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vroeger een bête noire voor de Cahiers, heeft er nu navolgers gevonden. De zo
geprezen Russische klassieke montage-school zou door elke generatie opnieuw
onbevooroordeeld geherwaardeerd moeten worden. Dat deze school belangrijk is
geweest, kan niet betwist worden, maar of ze bruikbaar, betekenisvol en herleefbaar
is, moet telkens opnieuw ter discussie worden gesteld. Wie de films van Vertov heeft
gezien (en er niet alleen over heeft gelezen) weet b.v. hoe teleurstellend
propagandistisch en log deze films zijn. Wat in de geschiedenis van de filmtheorie
telkens weer verheerlijkt wordt, blijkt op het scherm niet veel meer te zijn dan ruwe,
grove trucs. Er is historisch perspectief en relativering nodig om deze films niet
zonder meer af te doen. Maar dat perspectief en die relativering worden juist
onmogelijk gemaakt door een geïnstitutionaliseerde waardering en betekenis.
D. Lauwaert

René Clair
A nous la liberté / Entr'acte
Akira Kurosawa
Seven Samurai
Orson Welles
The Trial
Luis Bunuel
Tristana
Luis Bunuel
Belle de Jour
G.W. Pabst
Pandora's Box (Lulu)
John Ford / Dudley Nichols
Stagecoach
Jiri Menzel / Bohumil Hrabal
Closely Observed Trains
(Classic film scripts), Lorrimer, London, 1970 en 1971, geïll., £ 1,05 per
deel.
Wie L'Avant-scène du Cinéma bij de hand heeft, brengen de Lorrimer-scenario's
weinig oorspronkelijks, noch wat de keuze van films, noch wat de presentatie betreft.
Uitzondering is het deeltje Belle de Jour van Bunuel, waarin een uitvoerig essay
is opgenomen van Andrew Sarris. In Seven Samurai (Kurosawa) is een uitreksel
opgenomen uit het boek van Donald Richie over Kurosawa. In ‘Pandora's Box’
(Pabst) staan herinneringen van Louise Brooks.
D. Lauwaert

Kunst
Berger, André - Art et communication. - Casterman, Tournai, 1972, 132 pp.,
BF. 90.
Porcile, François - Maurice Jaubert, musicien populaire ou maudit? - Ed. français
réunis, Paris, 1971, 286 pp..
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Smeets, Dr. Albert - Van Ensor tot Permeke. - Lannoo, Tielt/Utrecht, 1971, 315
pp., geïll..

Jazz Classique
Jazz Moderne
Casterman, Tournai/Paris, 1971, 2 delen van 256 pp., per deel BF. 280.
Onder de redactie van Henri Renaud, directeur van het departement Jazz bij de
C.B.S. en producer bij de O.R.T.F., zijn twee bundels verschenen gewijd aan de
jazz van bij haar ontstaan tot op onze dagen. Eminente Franse jazzspecialisten
hebben eraan meegewerkt. De naam Henri Renaud zelf is een waarborg voor de
opzet: zowel een overzicht van de geschiedenis als het doen ontdekken van de jazz
vanuit het aanvoelen van de grote solisten zelf. Een originaliteit van de uitgave ligt
in het ‘fiche-systeem’. Dunne uitneembare fascikels zijn samengebracht in een
flapomslag. Elk fascikeltje vormt een eenheid. Zo bevat het eerste deel een algemeen
panorama van de klassieke jazz, fascikels over ragtime, negro spiritual en Gospel
song, blues, de klassieke trompettisten, clarinettisten, saxofonisten, trombonisten,
pianisten, gitaristen, contrabassisten, slagwerk, grote en kleine formaties, zangers.
Bovendien nog vele aparte behandelingen van de belangrijke solisten voor de
verschillende instrumenten. De bundel sluit met de behandeling van diverse
instrumenten voor 1940. In totaal 46 fascikels en 260 pp..
Jazz Moderne is het vervolg op de eerste bundel. Beginnend met een panorama
van de moderne jazz, vinden we hetzelfde schema terug: algemene behandeling
per instrument en aparte behandeling van de voornaamste solisten (Miles Davis,
John Coltrane, Charlie Parker, Bud Powell, Ahmad Jamal, Jay Jay Johnson, Ray
Charles, Charlie Mingus, Cecil Taylor, Pharao Sanders enz.). Het orgel en de
vibrafoon vinden hierin ook hun plaats. De bundel eindigt met een uiteenzetting over
de ‘Free-Jazz’-vertolkers Albert Ayler, Archie Shepp en Sun Ra. In totaal 54 fascikels
en 256 pp..
P. Van Looy
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Miscellanea
Derhalve. - Werkgroep Derhalve, Vught, 1971.
Dictionnaire des media. - Mame, Paris, 1971, 350 pp., FF. 32,-.
Eggers, Gerd - Mein Winterpalais. - Neues Leben, Berlin, 1972, 87 pp., DM.
3,90.
Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen 1970. Banden I en II. Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1971, 391 en 149 pp..
Unwin, Philip - The publishing Unwins. - Heinemann, London, 1972, 182 pp.,
£ 3,15.
Verhaeghe, M. - Handelsrekenen, deel 3. - Verhaeghe, Deinze, 1971, 227 pp.,
BF. 135.

J.D. Bernal
De Wetenschap als Maatschappelijk Proces, 4 delen
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 259 pp., met talloze illustraties,
per deel f 12,50.
Dit oorspronkelijk in het Engels verschenen werk beleefde sinds de verschijning in
1965 reeds 3 herdrukken, alvorens in Nederland in de vorm van fraai uitgevoerde
Aula-paperbacks op de markt te komen. Deel I beschrijft het opduiken in de
geschiedenis van het verschijnsel wetenschap in oudheid en middeleeuwen. In deel
II komt de geboorte van de moderne wetenschap annex de industriële revoluties
aan bod (1450-1870). Deel III geeft de ontwikkeling der natuurwetenschap in ‘onze’
tijd. In het laatste deel verschijnen de sociale wetenschappen op het toneel, terwijl
een serie conclusies de gehele rondgang afsluit.
Bernal stamt uit de natuurwetenschappen. Hij is daarnaast overtuigd van het
verband tussen kenvormen enerzijds en de structuur van produktie en
maatschappelijk leven anderzijds. Hij ziet daarbij een, hoewel langzame, groei aan
bewustwording in de geschiedenis. Mede om die reden onderzoekt hij het verleden
om het heden beter te begrijpen en daardoor de mogelijkheid te krijgen om de
toekomst te beheersen. Voor zijn werk was tenslotte richtinggevend een bepaald
artikel van geloof, dat hoewel het niet in de Twaalf Artikelen voorkomt, er toch wel
mag zijn: ‘In laatste instantie is het volk rechter over het belang en de waarde van
de wetenschap! Zolang de wetenschap een mysterieuze bezigheid blijft van een
elite wordt zij onvermijdelijk gekoppeld aan de interessen van de heersende klasse
en afgesneden van het begrip en de inspiratie, voortkomend uit de noden en de
geestelijke stuwkracht van het volk’.
Wie dit geloofsartikel aanspreekt omdat er daardoor meer helderheid en misschien
ook wel lichtzinnigheid in zijn hoofd ontstaat, kan Bernal als een bijbel onder de arm
nemen. Wie dat niet direct zo aanvoelt, houdt een kolossaal werk over met een
schat aan uiterst boeiende informaties. Het gezichtspunt van de auteur dwingt de
lezer dan bovendien tot het afleggen van rekenschap voor zichzelf. En dat is iets
wat de auteur in ieder geval bedoeld heeft. Een waardevol bezit, dat de moeite
waard is regelmatig van de boekenplank te halen.
Th. de Jong
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Barraqué, e.a.
Mozart
(Genie en Wereld) Heideland, Hasselt, 1971, 273 pp., geïll., BF. 525.
Dit boek bevat tien hoofdstukken, door tien verschillende Franse deskundigen
samengevat; elk dezer ontleedt de levenswijze van Mozart in zijn omgeving. Zij
trachten ons in de psychologie van de geniale componist te laten doordringen.
Enkele treffende illustraties worden begeleid door suggestieve commentaren.
J.F.

Hans Westermayer
Programmierlogik
Programmablaufpläne
R. Oldenbourg Verlag, München / Wien, 1971, 142 pp., DM. 24,-.
Een praktisch boekje om te leren hoe programma's voor computers in elkaar zitten.
Aan de hand van voorbeelden en opgaven wordt hier uiteengezet hoe een
mededeling opgebouwd volgens de door de mens gesproken taal omgezet kan
worden in de taal die door de machine kan worden verwerkt.
C.J. Boschheurne
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binnenkant achterplat

Personalia
Prof. Dr L.H. Janssen S.J., geboren 1921. Is hoogleraar in Tilburg en Nijmegen in
de economie van de ontwikkelingslanden. Hij is directeur van het Instituut voor
Ontwikkelingsvraagstukken te Tilburg, dat zich vooral bezig houdt met de raakpunten
van sociale en economische factoren In het ontwikkelingsproces. Adres: Bredase
weg 568, Tilburg.
Philippe Laurent S.J., Hoofdredacteur van het Franse tijdschrift ‘Projet’. Adres: 15,
rue Marcheron, 92-Vanves (France).
Dr. L.L.S. Bartatits, 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.
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.
Jacques Claes, geboren 1929. Studeerde filologie, wijsbegeerte en psychologie
(Leuven). Promoveerde in 1970 bij Prof. J.H. van den Berg, Leiden, op het
proefschrift ‘De dingen en hun ruimte’. Doceert psychologie aan de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius, Antwerpen. Adres: Koningsstraat 10, 2000-Antwerpen.
H. Deleeck, geboren 1928 Doctor in de Rechten en in de Economische
Wetenschappen (Lauven). Publiceerde o.m. ‘Maatschappelijke zekerheid en
inkomensverdeling in België’, 1966. Gewoon hoogleraar aan de Universitaire
Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, buitengewoon docent aan de K.U.L., Adres:
Salvialei 9, 2540-Hove.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan
de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging Adres: Vlaskamp 614, Oen 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-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P.,
Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540-Hove.
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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.
P. Beentjes, geboren 1946. Studeert doctoraal exegese aan de Katholieke
Theologische Hogeschool Amsterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Adres:
Koningshoef 13, Amsterdam - Bijlmer.
Th. Steendach, pseudoniem. Studeerde filosofie, sociale en economische
wetenschappen. Promoveerde in 1954. Diverse werkzaamheden en publikaties op
sociaal-economisch terrein. Adres: redactie.
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 tol 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.
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.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 8]
[Inhoud]
Amerikaans-Russisch antagonisme in verband met China, p. 755
Al kan president Nixon tengevolge van de Amerikaans - Chinese besprekingen in
Moskou onderhandelen vanuit een zekere positie van macht, het zou niet alleen
onverstandig, maar zelfs voor de vrede gevaarlijk zijn, Rusland in een positie van
isolement te willen dringen. De Russen hebben de laatste dertig jaar laten zien, dat
ze zich niet laten intimideren.

Verbod op ondergrondse kernproeven, p. 766
Op 29 februari jl. werd de zoveelste zitting van de Geneefse
Ontwapeningsconferentie geopend. Tegen de akelig oplopende spiraal van de
bewapeningswedloop moeten drastische maatregelen worden genomen. Eén
daarvan is de uitbreiding van het verbod op kernproeven tot de ondergrond. Daarmee
staat het probleem van de internationale controle weer meer dan ooit centraal. De
ontwikkeling van de seismologische wetenschap kan er misschien toe bijdragen dit
politieke probleem nader tot een oplossing te brengen.

Boekovski en de oppositie in Rusland, p. 776
Doordat het verzet van Boekovski is uitgebuit door de anti-communistische
propaganda, bestaat er het gevaar dat het een negatieve uitwerking heeft en de
werkelijke oppositie in Rusland eerder tegenwerkt dan steunt. De repressie van het
establishment tegen oppositie is geen typisch communistische zaak, maar komt
overal voor.

De krankzinnige aap II, p. 780
Aan het eind van zijn artikel over de bedreiging van ons leefmilieu (het eerste deel
is verschenen in het aprilnummer) voorkomt de auteur de opwerping, dat hij weinig
of geen maatschappijkritische beschouwingen aan bod heeft laten komen. Hij wilde
vooral enkele basisgegevens verschaffen waar iedere kritiek rekening mee moet
houden, wil zij zich niet door onkunde of onwetendheid laten ontkrachten.
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Erik van Godfried Bomans, p. 790
Een sprookje (of een fabel?) onder het ontleedmes leggen, kan oneerbiedig of
pedant lijken. Weerstaat de geanalyseerde tekst daaraan, dan kan het ook een
hulde zijn. En zo is het door de auteur beslist bedoeld. Een postume hulde aan
Godfried Bomans en meteen een manier om te laten zien hoe een moderne
literatuurbenadering dingen kan verhelderen die anders slechts vaag en subjectief
omschreven blijven.

Terzijde. Varia, p. 802
Ditmaal neemt de auteur zijn uitgangspunt in het herlezen van boeken en komt
daardoor te spreken over de waarde en de zwakheden ervan. Model staan Krol,
Nescio en Frederik van Eeden. Tevens introduceert hij een in het Engels vertaalde
bundel Spaanse gedichten.

Een jaar Nederlandse toneelstukken, p. 808
Een kroniek van tijdens het voorbije jaar gepubliceerde Nederlandse toneelstukken
heeft natuurlijk iets toevalligs. Niet zo toevallig is het echter, dat de aandacht ook
deze keer weer vooral naar Hugo Claus moet gaan. Met de teksten in de hand is
een diepere analyse mogelijk dan de vluchtige theaterervaring doorgaans toelaat.

De drie van Breda en de geestelijke volksgezondheid, p. 817
De debatten rond de drie van Breda hebben het Nederlandse volk hevig in beroering
gebracht. Schrijver gaat na, welke factoren daar vanuit het standpunt van geestelijke
volksgezondheid in hebben meegespeeld. In sommige uitingen ziet hij een
manifestatie van een ideologie, meer dan argumenten die voor de slachtoffers en
het geheel van het Nederlandse volk dienstig lijkt. De redactie heeft in een korte
inleiding haar motieven gegeven, waarom zij het artikel heeft opgenomen.

De taal der liefde, p. 826
G.K. van het Reve wil beschrijven welke mogelijkheden moeten worden blootgelegd
om iets tot klinken te brengen dat nog nooit eerder in het Nederlands geklonken
heeft. Hij schrijft onthullend, ontmaskerend, borend naar het huiveringwekkende
van alledag.
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Amerikaans-Russisch antagonisme tengevolge van de ontwikkeling
van China
L.L.S. Bartalits
Van 1945 tot 1971 werd de wereld gedomineerd door het machtsevenwicht tussen
de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Gedurende de jaren van de koude oorlog
stonden Moskou en Washington onderling in scherpe tegenstelling. Na 1962
probeerden beide mogendheden deze tegenstellingen af te zwakken. Vervolgens
beschouwden zowel de Amerikanen als de Russen de Volksrepubliek China als de
gemeenschappelijke vijand. Sinds 15 juli 1971 worden de internationale verhoudingen
niet meer beheerst door een Amerikaans-Russisch antagonisme, maar door een
driehoek. In wezen volgt nu Nixons Metternich, Henry Kissinger, een strategie gericht
op de schepping van een traditioneel machtsevenwicht tussen de grote
mogendheden met de bedoeling dat evenwicht te gebruiken om die staat binnen
1
de perken te houden die op een bepaald moment het meest dreigend is . Met andere
woorden, Nixon zal na zijn bezoek aan China met de Kremlinleiders vanuit een
sterkere positie kunnen onderhandelen dan voorheen.
De ontwikkeling tot een nieuw evenwicht in de wereldpolitiek is in 1963 met de
ondertekening van het kernstopakkoord begonnen. Hetzelfde jaar mislukten ook de
laatste onderhandelingen tussen de vertegenwoordigers van de Russische en de
Chinese communistische partij. ‘Ein Schwall von Enthüllungen beider Seiten
2
klargemacht, dass ihr Bündnis zerbrochen war’ . De weg scheen dus in 1963 naar
een minder door ideologie bepaalde machtspolitiek open te zijn. Naast de detente
tussen Amerika en de Sovjet-Unie was na verloop van enige tijd een opening van
de diplomatieke kanalen tussen Peking en Washington te verwachten. Maar deze
ontwikkeling werd met tenminste zes jaar vertraagd. ‘Die Geschichte ging einen
seltsamen Umweg. Die Hauptsache dafür war Amerikas immer tiefere Verwicklung
3
in Vietnam’ . De Chinezen reageerden op de escalatie van de oorlog in Vietnam
hoogst merkwaardig. Hoe sterker de Verenigde Staten zich in Vietnam engageerden,
des te meer isoleerde Peking zich van de buitenwereld. Van

1
2
3

Cf. Z. Brzezinski, Needed: an alternative, in Newsweek, 6 maart 1972, p. 60.
Cf. R. Löwenthal, Welt ohne Anker, in Die Zeit, 31 december 1971, p. 3.
Idem.
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begin 1969 af ‘begannen dann die lang verzögerten Wirkungen’ van de
4
driehoeksconstellatie voelbaar te worden . Maar totdat de Volksrepubliek China zijn
spectaculaire intrede deed in de Verenigde Naties en politieke contacten met
Washington aanknoopte, ontbrak er nog één zijde aan de driehoek.
Kissinger met zijn realistische wereldvisie begreep dat deze driehoek gelijkbenig
was en dat de Sovjet-Unie de voornaamste rivaal van de Verenigde Staten bleef.
Het was in het belang van de Amerikaanse buitenlandse politiek om, zonder de
kansen op een akkoord met Moskou te veronachtzamen, een toenadering tot Peking
te zoeken. Niet alleen om een conflict met China te vermijden, maar ook om de
5
kansen op een compromis in Indo-China te vergroten en om in het algemene kader
6
van de Oost-West-betrekkingen sterker tegenover Moskou te staan . Door de
traditioneel achterdochtige Russen wordt deze keer terecht verondersteld dat de
huidige Amerikaanse president uitkijkt naar een tactisch voordeel, een nieuwe bron
van pressie op de Sovjet-Unie, zodat Nixon, wanneer hij in deze maand Moskou
7
bezoekt, kan onderhandelen vanuit een positie van kracht .
Sinds de verklaring van Boekarest van de Warschaupactlanden in 1966 voerde
Moskou tegelijk een expansiebeleid in Azië, resp. in het Midden-Oosten en een
status-quobeleid in Europa. Nadat Nixon tijdens zijn bezoek aan Peking de Chinezen
in hun verzet tegen de Sovjet Azië-politiek heeft gesterkt, zullen de Kremlinleiders
ongetwijfeld moeten beslissen hoe lang de Sovjet-Unie die spanning en de kosten
verbonden aan een globaal engagement nog kan dragen. Wellicht zal Moskou dan
bereid zijn tot een, ook voor de Westelijke landen aanvaardbare regeling van de
Europese problematiek.
De bereidwilligheid van de Chinezen om met Nixon te onderhandelen wordt

4

5

6
7

‘Allerdings hatten der Umweg der Weltgeschichte und die Ereignisse der dazwischenliegenden
acht Jahre das Kräfteverhältnis zwischen den Hauptfaktoren mittlerweile drastisch verändert’.
Idem.
Maarschalk Lin-Piao's conceptie van de revolutie tegen de steden van de wereld is met de
auteur zelf verdwenen. De culturele revolutie heeft zijn cirkel gesloten en het leger heeft de
Rode Garde gezuiverd. Vervolgens hebben de militairen op hun beurt plaats moeten maken
voor pragmatische staatslieden. Men zal later moeten uitmaken in hoeverre deze terugkeer
van China naar een traditionele machtspolitiek een gevolg is geweest van de Amerikaanse
weigering om de reeds lang verloren strijd in Vietnam tegen ‘het communisme’ op te geven.
Cf. Le Monde, 29 januari 1972.
Vermoedelijk om de Kremlinleiders gerust te stellen werd een belangrijke passage in het
communiqué van Sjanghai opgenomen. Daarin wordt over het feit gesproken dat China en
de Verenigde Staten menen dat het niet in het belang van de wereld is als de ene grote
mogendheid zich met de andere verbindt tegen derde landen, of dat grote mogendheden de
wereld verdelen in invloedssferen. De tekst van het communiqué in Neue Zürcher Zeitung,
1 maart 1972, p. 4.
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als het logische gevolg van de botsing tussen de nationale machtsbelangen van de
Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China beschouwt. Voor het Kremlin waren de
Chinese communisten reeds sedert jaar en dag op een gevaarlijk links-revisionistisch
zijspoor. Omdat de Chinese leiders de ideologische leiding en de doctrinaire
onfeilbaarheid van Moskou niet wilden erkennen, ondermijnden zij, volgens de
Kremlinleiders, de invloed van de anti-imperialistische krachten en waren zij bij
voorbaat anti-Russisch. Tot vorig jaar stond maarschalk Lin Piao's ‘revolutionaire
idealisme’ van een ultra-linkse stroming in de Chinese Communistische Partij het
‘revolutionaire realisme’ van Tsjoe En-lai in de weg. Het pragmatisme van de
minister-president zegevierde en het ‘historische bezoek’ van Nixon aan China vond
plaats.

Russen en Chinezen tegen de Verenigde Staten
De betrekkingen tussen China en de Sovjet-Unie ontwikkelden zich na de proclamatie
van de Volksrepubliek op 1 oktober 1949 in Peking schijnbaar gunstig. Reeds in
december van hetzelfde jaar reisde Mao Tse-toeng met een delegatie naar Moskou.
Het resultaat van zijn bezoek was de ondertekening op 14 februari 1950 van een
vriendschaps- en bijstandsverdrag tussen de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek
8
China . Gezien hun zwakke onderhandelingspositie waren de Chinezen na lange
aarzeling bereid bepaalde concessies te doen om een door Moskou toegezegde
9
economische, politieke en eventuele militaire hulpverlening veilig te stellen . Dat de
tegenstellingen tussen Moskou en Peking zich niet in een vroeger stadium
manifesteerden, was te danken aan de Koreaanse oorlog. Gedurende de jaren
1950-1953 stond de strijd tegen de gemeenschappelijke vijand, het ‘Amerikaanse
imperialisme’, op de voorgrond. Thans weet men echter dat Stalin Peking over zijn
toestemming aan Kim Il Soeng om Zuid-Korea binnen te vallen niet informeerde en
dat Stalin de Noordkoreaanse aanval onder andere goedkeurde om van de Chinezen
die politieke en militaire concessies

8

9

Wat de buitenwacht niet wist, was het feit dat de Chinees-Russische onderhandelingen in
Moskou bij herhaling dreigden te mislukken, omdat Stalin van Mao Tse-Toeng en Tsjoe En-lai
als tegenprestatie voor de Russische verplichtingen verregaande politieke concessies wilde
afdwingen. Hoe dicht Stalin en Mao Tse-Toeng bij een breuk geraakten, blijkt uit het geheime
rapport van Chroesjtsjov tijdens het XXe congres van de C.P.S.U.
De Amerikaanse China-politiek werd na de overwinning van Mao Tse-Toeng in 1949 door
verschillende factoren bepaald. ‘Het was de tijd’ van de Griekse burgeroorlog, ‘der Begründung
der stalinistische Hegemonie in Osteuropa, der Berlin-Krise, der westlichen Antworten durch
Truman-Doktrin und Atlantikpakt. In dieses Gesamtbild des Kalten Krieges fügte sich das
neue kommunistische Regime mit dem 1950 in Moskau abgeschlossenen Beistandspakt
scheinbar nahtlos als Teil eines monolithischen Kommunismus ein’. Cf. Herbert von Borch,
USA - China: Glasperlenspiele der Mächtepolitik, in Aussenpolitik, januari 1972, p. 13.
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af te dwingen waar hij niet in slaagde tijdens de onderhandelingen met Mao
Tse-toeng en Tsjoe En-lai in Moskou. Later, toen gebleken was dat de
Noordkoreanen door de geallieerden verslagen waren, moet Stalin zelf hebben
gehoopt op een Chinees-Amerikaanse oorlog.
Zoals kon worden verwacht is deze oorlog nooit uitgebroken. Maar nadat generaal
MacArthur met zijn strijdkrachten in oktober 1950 naar de Jaloe-rivier aan de Chinese
grens opgerukt was en daarmee de massale interventie van de Chinese ‘vrijwilligers’
in Korea had uitgelokt, ontwikkelde zich het negatieve beeld dat de tegenstanders
Amerika en China gedurende de jaren vijftig en zestig van elkaar zouden hebben.
De Amerikanen waren ervan overtuigd dat zij de ‘Vrije Wereld’ tegen de
communistische en Sovjet-Chinese samenzwering moesten verdedigen en dat de
leiders in Peking naar hegemonie in Azië streefden. De tragische gevolgen van
deze overtuiging waren de rechtvaardiging van het Amerikaanse ‘Überengagement’
in Vietnam en de grootste politieke dwaling die de tweede helft van deze eeuw heeft
gekenmerkt, de mening dat conflicten in Azië geregeld konden worden zonder de
Volksrepubliek China. Het beeld dat in Peking over de Verenigde Staten werd
ontwikkeld, was niet minder negatief. Gedurende de jaren vijftig werden de
Amerikanen als imperialisten gebrandmerkt, die er op uit waren samen met Tsjang
Kai Tsjek het Chinese vasteland te heroveren, terwijl vanaf het begin van de jaren
zestig de Russen en de Amerikanen van samenzwering beschuldigd werden tegen
de vertrapten der aarde.

Zelfstandiger politiek van China tegenover Rusland
Na de dood van Stalin, de totstandkoming van de wapenstilstand in Korea en last
but not least na de eerste tekenen van ontspanning tussen de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten werd door Peking steeds meer een zelfstandige politiek gevoerd
tegenover Moskou. Het resultaat hiervan was dat Boelganin en Chroesjtsjov tijdens
hun officieel bezoek aan Peking in september en oktober 1954 niet alleen China
als een gelijkwaardige partner van de Sovjet-Unie in de strijd tegen het ‘imperialisme’
en de ‘koloniale onderdrukking’ moesten erkennen, maar zich ook moesten
verplichten China bij de industrialisatie en de militaire uitrusting op grote schaal te
helpen. In de Pravda werd op 8 februari 1955 de Volksrepubliek China voor het
eerst gelijkberechtigd naast de Sovjet-Unie genoemd als leider van de socialistische
10
statengemeenschap . In mei van hetzelfde jaar werden de havensteden Port Arthur
en Dairen door het Sovjetleger ontruimd.
De op het XXe congres van de C.P.S.U. in februari 1956 aangekondigde
destalinisering werd door de Chinezen positief ontvangen. Ook de door

10

Cf. Neues Deutschland, 9 februari 1955.
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Chroesjtsjov gelanceerde politiek van vreedzame coëxistentie beantwoordde
aanvankelijk aan de belangen van de Volksrepubliek. Dit blijkt uit de Chinese pers,
die enkele dagen na afloop van het partijcongres in Moskou niet alleen de
Stalinistische praktijken maar ook diens buitenlandse politiek heftig bekritiseerde.
Chroesjtsjov sprak in februari 1956 ook over de mislukte China-politiek van Stalin,
hetgeen betekende dat de Russen nu bereid waren heel wat goed te maken. In april
1956 werd een verdrag tussen Moskou en Peking afgesloten dat in een uitbreiding
11
van de Sovjet hulpverlening voorzag . Na de totstandkoming van dit verdrag werd
de Chinees-Russische solidariteit tegen het ‘revisionisme en de contra-revolutionaire
praktijken van de imperialisten’ bij herhaling gedemonstreerd. De Chinezen hebben
de Sovjet houding tegenover de onlusten in Polen en de Russische militaire
interventie ter onderdrukking van de ‘contra-revolutie’ in Hongarije goedgekeurd. In
februari 1957 reisde premier Tsjoe En-lai naar Moskou en aansluitend bracht hij
bezoeken aan Warschau en Boedapest. Een Chinese delegatie heeft de naar
aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Sovjet-Unie gehouden
wereldconferentie van de communistische partijen in het Kremlin bijgewoond en
Mao Tse-Toeng ondertekende de Moskouse Declaratie van 1957. De goedkeuring
van dit door de Russen ontworpen document betekende dat de Chinezen nog bereid
waren de leidende rol van de C.P.S.U. in de communistische wereldbeweging
onvoorwaardelijk te erkennen.
Vermoedelijk als tegenprestatie zegde Moskou Peking steun toe bij het ontwikkelen
van kernwapens. Op 15 oktober 1957 werd in Moskou een overeenkomst met de
Sovjet-Unie ondertekend inzake de ‘nieuwe technologie’ voor de nationale defensie
12
van China . Duizenden Russische deskundigen werden naar China gezonden om
bij het opbouwen van een nucleaire indutrie wetenschappelijke en technische hulp
te verlenen. In juli en augustus van hetzelfde jaar bracht Chroesjtsjov een bezoek
aan Peking. Tijdens zijn gesprekken met Mao Tse-Toeng en Tsjoe En-lai werden
de standpunten van beide zusterpartijen tegenover het ‘Joegoslavische revisionisme’
13
en het ‘Amerikaanse imperialisme’ gecoördineerd . Korte tijd later openbaarden
zich de eerste tekenen van verslechtering van de betrekkingen tussen Moskou en
Peking als gevolg van de Amerikaans-Russische toenadering.
Om hun land snel te industrialiseren besloten de Chinezen in 1957 ‘de grote
sprong voorwaarts’ te wagen. Dit experiment van vérgaande economische
decentralisatie werd in 1962 beëindigd. Voor de Kremlinleiders was ‘de grote sprong
voorwaarts’ een ketterij en een machtspolitieke, resp. ideolo-

11
12
13

Cf. Társadalmi Szemle (Boedapest), mei 1956, pp. 38-39.
Cf. Neues Deutschland, 17 oktober 1957.
Cf. Társadalmi Szemle, september 1958, pp. 83-84.
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gische uitdaging tegelijk. Chroesjtsjov noemde de Chinese communes ouderwets
en voorspelde dat deze politiek van geforceerde industrialisatie van het platteland
14
een ernstige economische crisis tot gevolg zou hebben . De geïrriteerde kritiek van
Chroesjtsjov en andere Sovjetleiders werd in Peking als een belediging opgevat.

Peking tegen Rusland-Amerika
Tijdens het XXIe congres van de C.P.S.U. in februari 1959 werd voor het eerst
openlijk over meningsverschillen van ideologische aard tussen Moskou en Peking
gesproken. Vervolgens hield de Sovjet-Unie zich neutraal in het grensconflict van
september 1959 en van oktober 1962 tussen India en China. Deze Sovjet houding
werd in Peking als anti-Chinees gebrandmerkt; in het bijzonder omdat het de Indiase
grondstrijdkrachten waren die in oktober 1962 ten noorden van het MacMahonlijn
15
de Chinese stellingen hebben aangevallen . De logische consequentie van de
pro-Indiase houding en de verbeterde betrekkingen tussen Moskou en Washington
was dat in december 1959 Chroesjtsjov sprak over ‘Verdrehung des
16
Marxismus-Leninismus’ en tevens het op 15 oktober 1957 ondertekende verdrag
met China over wetenschappelijke en technologische samenwerking op het gebied
van kernonderzoek liet annuleren. Chroesjtsjov dacht dat de stopzetting van de
Chinees-Russische nucleaire samenwerking de prijs was die de Sovjet-Unie vooruit
17
moest betalen voor een eventueel kernstopakkoord met de Amerikanen . Bovendien
werd naar alle waarschijnlijkheid in het Kremlin verondersteld dat een spreiding van
de kernwapens er toe zou kunnen leiden, dat de Verenigde Staten van hun kant de
Bondsrepubliek zouden helpen bij het ontwikkelen van een eigen nucleaire defensie.
De Chinezen hebben de Russen verweten, dat zij een akkoord zochten met de
Verenigde Staten om de wereld in invloedssferen te verdelen. Daarna verslechterden
18
de betrekkingen tussen beide communistische supermogendheden snel . In 1960
hebben de Russische deskundigen China verlaten, dat daarna - gezien het feit dat
alle Sovjet hulpverlening aan China werd stopgezet - met eigen middelen een
nucleaire industrie opbouwde en, zoals bekend, in oktober 1964 erin slaagde om
de eerste kernexplosie te verwekken. De leiders in Peking wilden een zelfstandige
anti-imperialistische poli-

14
15

16
17
18

Cf. Népszabadság (Boedapest), 3 december 1958.
De oorlog in 1962 is dus op initiatief van India uitgebroken. Zelfs toen de gevechten al aan
de gang waren, pleitte China, op 24 oktober 1962, voor een staakt-het-vuren en herhaalde
haar aanbod voor een vreedzame oplossing op voorwaarden die gunstig waren voor India.
Cf. Vrij Nederland, 22 januari 1972.
Cf. Neues Deutschland, 4 december 1959.
Cf. Neue Zürcher Zeitung, 27 september 1964.
Cf. Joseph Frankel, International Relations, Oxford, 1971, pp. 68-69.
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tiek voeren en daarom wilden zij de defensie van hun land niet afhankelijk maken
van de kernwapens waarover de Sovjet-Unie beschikte. Zij geloofden er namelijk
niet in dat de Russen een oorlog zouden riskeren met de Verenigde Staten ter
verdediging van China.
De ondertekening van het Amerikaans-Brits-Russische kernstopakkoord in 1963
te Moskou was een van de meest spectaculaire manifestaties der
belangengemeenschap van deze mogendheden tegenover de rest van de wereld.
Sinds de sluiting van dit verdrag voerden Moskou en Peking tegenover elkaar een
openlijke propaganda-oorlog. De Chinezen beschuldigden de Sovjet-Unie, die
volgens Mao Tse-Toeng in het imperialistische kamp was terecht gekomen. In 1963
werd door Peking beweerd dat in het Kremlin een neotsaristische bovenlaag
regeerde. Tevens publiceerde men felle polemieken over de ideologische
tegenstellingen met de Sovjet-Unie, die hun voorlopig hoogtepunt bereikten op 14
juni 1963 in de ‘Vorschlag zur Generallinie der internationalen Bewegung’. In deze
open brief werden vijfentwintig thesen voor een ‘Generallinie’ opgesteld, ‘die so
19
deutlich wie nie zuvor die gegensätzlichen Standpunkte offenbarten’ .
Tegenover het Sovjet-principe van vreedzame coëxistentie en de noodzaak een
oorlog met de Verenigde Staten te vermijden wordt in deze open brief het
klassekarakter van de oorlog gesteld. Er zijn reactionaire en revolutionaire oorlogen,
aldus Peking met een beroep op Lenin en Stalin, de laatste zijn defensief van aard,
omdat zij het bestaan van de uitgebuite klassen en onderdrukte volkeren verdedigen
tegen het agressieve imperialisme. Aangezien volgens de klassieke
marxistisch-leninistische interpretatie de staat een klassen-instrument is, moet hij
in handen van de communisten in dienst staan van de wereldrevolutie. Laat een
zogenaamd communistische staat dit na, dan wordt hij een instrument van nationaal
egoisme van een nieuwe heersende klasse, aldus Peking. In het geval van de
Sovjet-Unie, rekening houdende met haar monopolie van kernwapens in het
socialistische blok, wordt de staat een werktuig van grote-mogendhedenchauvinisme.
Volgens Peking is er een gewelddadige klassenstrijd gaande tussen arme en
welvarende volkeren, waarbij de centra van de wereldrevolutie Azië, Afrika en
Latijns-Amerika zijn. Moskou zou echter de Aziatische volkeren overheersen binnen
de Sovjet-Unie: het heeft nl. in 1945 de Mongoolse Volksrepubloek losgescheurd
20
van China om er een protectoraat van te maken .
De betrekkingen van staat tot staat werden door de zich tot conflict ontwikkelende
tegenstellingen tussen Moskou en Peking beïnvloed. Daar staat tegenover dat
ondanks alle politieke en ideologische tegenstellingen en be-

19
20

Cf. Rusland und China. Ein Leitfaden durch den Sino-sowjetischen Konflikt, Den Haag, 1971,
p. 42.
Idem, pp. 45-47.
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schuldigingen over en weer tot de Culturele Revolutie tussen beide landen elk jaar
handels- en goederenuitwisselingsprogramma's werden afgesloten. Tijdens de
Chinese Culturele Revolutie verscherpte zich echter de polemiek tussen Moskou
en Peking zodanig dat in de herfst van 1966 de ambassadeurs van beide landen
werden teruggeroepen. De voortgaande verscherping van de ideologische en
politieke tegenstellingen op het XXIIIe congres van de C.P.S.U. had tenslotte een
verlamming van de diplomatieke betrekkingen tot gevolg.
Intussen deden de Russen hun best om hun relatie met de Verenigde Staten te
verbeteren en hun invloed op het Indiase subcontinent te consolideren. Na de
beëindiging van de oorlog tussen India en Pakistan werden de geschillen tussen
New Delhi en Rawalpindi dank zij de bemiddeling van premier Kosygin in Taskent
bijgelegd.
Kort na de Tsjechoslowaakse crisis publiceerde Peking uitvoerige documenten
over de ongelijke verdragen van 1859 en 1860, waarbij China ongeveer een miljoen
vierkante kilometer grondgebied verloor aan het Tsaristische Imperium, aan welke
veroveringen de huidige leiders in het Kremlin vasthouden. De bloedige
grensgevechten aan de Oessoeri-rivier in maart 1969 leidden tot nieuwe spanningen.
Volgens onbevestigde berichten kon Moskou aan deze gevechtshandelingen slechts
21
door middel van dreiging met een kernoorlog een einde maken .

Toenadering
Na ruim vier jaar vond het eerste contact op hoog niveau op 11 september 1969
plaats tussen de Chinezen en de Russen, toen premier Kosygin een kort bezoek
bracht aan Peking. Deze ontmoeting heeft bewezen dat men in Moskou ondanks
de spectaculaire grensincidenten van maart tot en met augustus 1969 bereid was
tot een compromis, al was het maar om in het algemene kader van de
Oost-Westbetrekkingen sterker tegenover Washington te staan. Vermoedelijk was
men in Peking ook geneigd tot een compromis met Moskou, omdat de Chinezen
beseften dat zij in een moeilijke positie gekomen waren. Met Tsjechoslowakije als
voorbeeld en zonder de minste hoop op militaire bijstand in het geval van een oorlog
met de Russen besloten de Chinezen een eind te maken aan het grensconflict en
de verhouding met Moskou te normaliseren. Tegelijkertijd hebben zij via Boekarest,
Belgrado en Parijs geheime contacten met Washington aangeknoopt, waarvan het
resultaat het Amerikaans-Chinese topoverleg was in februari van dit jaar te Peking.
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Cf. R. Boardman, China's rise as a nuclear power, in The Year Book of World Affairs, London,
1971, p. 66. McGeorge Bundy, Prospect for the 1970s, in The World Today, februari 1972,
p. 48.
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Na het overleg tussen Tsjoe En-lai en Kosygin op het vliegveld van Peking begonnen
op 20 oktober 1969 onderhandelingen met de Sovjet-Unie, die weliswaar niet tot
grote resultaten hebben geleid, maar verdere grensincidenten van enige omvang
22
hebben voorkomen . Terwijl de betrekkingen tussen beide staten enigermate werden
genormaliseerd, staakte men de ideologische en politieke strijd niet. De
beschuldigingen over en weer hebben gedurende de afgelopen jaren zo'n omvang
aangenomen dat de Russen thans geneigd zijn de Volksrepubliek China als nog
23
kwaadaardiger te beschouwen dan het imperialisme . Grosso modo gaat het hier
om twee mogendheden die niet alleen nationale belangen nastreven, maar tevens
beweren dat elk voor zich hetzelfde ideologisch recept beter of consequenter toepast.
Dat beperkt volgens Harry Hamm de mogelijkheid van politieke compromissen
tussen Moskou en Peking tot een minimum. Wie ideologisch toegeeft, stelt zijn
machtspositie in de waagschaal: deze elementaire wet gold ook in de tijd van de
Europese godsdienstoorlogen. Daarom zullen gemakkelijker compromissen worden
bereikt tussen Washington en Peking en tussen Washington en Moskou. Daarbij
24
worden immers geen ideologische taboes geraakt .

Verslechtering
Na Nixons bekendmaking van 15 juli 1971 en als gevolg van de Amerikaans-Chinese
toenadering verslechterden de betrekkingen tussen Moskou en Peking weer. China
wordt verraad verweten en de Amerikaans-Chinese toenadering wordt in Moskou
gezien als een complot van ‘Maoisten’ en ‘Amerikaanse imperialisten’ tegen de
25
Sovjet-Unie . De wederzijdse vijandige perscampagnes, het torpederen door Peking
van Brezjnevs ontwapeningsplan, het feit dat de Sovjet-Unie thans meer divisies
aan de Chinese grens heeft staan dan in geheel Oost-Europa en dat de Chinese
strijdkrachten voor driekwart naar het noorden zijn gericht, dat alles openbaart de
explosieve situatie tussen beide communistische supermogendheden.

De politiek van de Sovjet-Unie
Een ander gevolg van de toenadering tussen Peking en Washington is een
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Cf. D.W. Fokkema, Revisie van de Culturele Revolutie, in Internationale Spectator, 22 februari
1972, pp. 354-355.
Cf. Moskou contra Mao. Sowjetische Materialien. Herausgegeben und kommentiert von
Klaus-Detlev Grothusen, Düsseldorf, 1971.
Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 februari 1972.
In het Kremlin werd een nieuwe mythe geboren: een Amerikaans-Chinese mondiale
samenzwering tegen de Sovjet-Unie. Tragischerwijze gaat de terugkeer van de Amerikanen
naar de ‘Realpolitik’ gepaard met een vlucht van de Sovjet-Unie in de irrealiteit.
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herleving van de Sovjet-belangstelling voor Zuid-Azië. De achterdocht van Moskou
is zo groot dat het tactische bondgenootschappen zoekt om opgewassen te zijn
tegen een vermeende alliantie tussen Peking en Washington. Daarom was de oorlog
tussen India en Pakistan van het begin af een nieuwe fase in de strijd tussen Moskou,
Peking en Washington. India werd door de Sovjet-Unie benut als instrument voor
de omsingeling van Onna en voor de verzwakking van de Amerikaanse invloed in
Zuidoost-Azië. De oorzaak van de crisis in Zuid-Azië is naar het tamelijk eenzijdige
oordeel van Peking en Washington gelegen in het verdrag van 9 augustus 1971
tussen India en de Sovjet-Unie. Bovendien wordt door de Chinezen de Russische
diplomatieke en morele hulp aan Delhi tijdens de oorlog tussen India en Pakistan
gezien als een bewijs van het streven van Moskou naar een wereldrijk in het
26
voetspoor van de tsaren .
De aankondiging van Nixons bezoek aan Peking bevestigde dat China steeds
zwaarder zal wegen in de wereldpolitiek en dat de rol van de Volksrepubliek China
en de Verenigde Staten in Azië en in de Pacific belangrijker wordt. Dus zal de Sovjet
invloed op het Aziatische continent afnemen. Dat heeft vermoedelijk Moskou genoopt
27
zijn neutrale houding in het jongste geschil tussen India en Pakistan op te geven .
In feite heeft de Sovjet-Unie een tweede front geopend tegen Peking en
Washington in december van het afgelopen jaar. De Chinezen en de Amerikanen
trekken thans een directe lijn van de inval in Tsjechoslowakije over de
grensincidenten aan de Oessoeri, resp. het verdrag van New Delhi naar de oorlog
tussen India en Pakistan. Het is daarom verwonderlijk dat noch Peking noch
Washington zich na de totstandkoming van het vriendschapsverdrag tussen India
en de Sovjet-Unie en nadat de oorlog op het Indiase subcontinent uitgebroken was,
zich zo lang van een positieve keuze hebben onthouden. Wat China betreft ligt de
veronderstelling voor de hand dat de binnenlandse twisten tussen partij en leger in
verband met de voorbereiding van het presidentiële bezoek een directe reactie
hebben verhinderd en dat Moskou misschien van deze machtsstrijd heeft
geprofiteerd. In deze samenhang kan worden vastgesteld dat volgens de Russen
een neutralisatie van Indo-China verwerpelijk is omdat zij geen antwoord biedt op
de vraag naar de vrijheid van het Aziatische continent. Met veiligheid bedoelen de
Kremlinleiders vermoedelijk een strategisch-politieke omsingeling van de
Volksrepubliek China. De gestegen belangstelling en de uitgebreide militaire hulp
van de Sovjet leiders aan Hanoi tot de volledige overwinning van het mili-
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Cf. Neuer Zürcher Zeitung, 31 december 1971.
Cf. Le Figaro, 22 februari 1972.
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taire, politieke en diplomatieke front is naar alle waarschijnlijkheid een onderdeel
28
van de vernoemde strategie .
Begin van de jaren zestig had Amerika een positie van geweldige macht bereikt.
Daarna heeft het te veel hooi op zijn vork genomen en president Nixon heeft in 1969
ingezien dat hij in het belang der handhaving van de Amerikaanse machtspositie
met beide rivalen van de Verenigde Staten tegelijk moest onderhandelen. Uit het
communiqué van Sjanghai blijkt weliswaar niet dat Nixons bezoek aan China de
wereld heeft veranderd, maar wel dat tijdens zijn besprekingen met Mao Tse-Toeng
en Tsjoe En-lai de fundamentele voorwaarden werden geschapen om binnen niet
al te lange termijn tot regeling van de Amerikaans-Chinese betrekkingen te komen.
Er zijn echter indicaties om aan te nemen dat Peking en Washington over vele
kwesties van mening blijven verschillen; de status quo in de wereld is dus nog niet
veranderd. De Sovjet-Unie blijft zich haar macht als nucleaire supermogendheid te
zeer bewust om passief te blijven, wanneer haar rol en haar mondiale politieke en
militaire betekenis door de Amerikaans-Chinese dialoog in het gedrang zou komen.
De geschiedenis van de afgelopen dertig jaar heeft geleerd dat de Russen zich niet
laten intimideren. Indien Washington op Chinese aandrang de ontwikkeling naar
een Europese Veiligheidsconferentie zal gaan afremmen of blokkeren, zullen de
Russen deze Amerikaans-Chinese ‘uitdaging’ aanvaarden en Moskou zal zich
29
wellicht gedwongen zien terug te keren naar de koude oorlog . Deze mogelijkheid,
als een van de alternatieven tegenover de Amerikaans-Chinese ‘uitdaging’ is niet
uitgesloten, omdat ook de Kremlinleiders gedurende de afgelopen maanden hebben
ondervonden: nooit met zekerheid te weten waar men met Nixon aan toe is.
Een door velen in het Westen nagestreefd isolement van de Sovjet-Unie als
resultaat van de Amerikaans-Chinese samenwerking zou zelfs de wereldvrede in
gevaar brengen. Het is daarom te hopen dat president Nixon en zijn medewerkers
ook in de nieuwe wereldpolitieke constellatie rekening zullen blijven houden met de
legitieme belangen van Moskou niet alleen in Europa, maar ook in Zuidoost-Azië.

28
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Daarom liet minister Rogers er geen twijfel over bestaan dat Nixon de kwestie Indo-China
tijdens zijn bezoek aan Moskou ook aan de orde zal stellen (Cf. Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 8 maart 1972). In deze samenhang kan worden opgemerkt dat indien de Amerikanen
Zuidoost-Azië en in het bijzonder Indo-China willen neutraliseren, dan moet in Moskou tijdens
het presidentiële bezoek de doorbraak geschieden.
Een Europese conferentie inzake veiligheid en samenwerking ‘muss weit über die offizielle
Anerkennung des status quo in Mitteleuropa hinausgehen, da die Sowjet-union an der
westlichen Front der Stabilität bedarf, um die China-Frage besser in Angriff nehmen zu
können’. Cf. K.J. Hahn, China in der UNO - ein neuer Partner auf dem Schachbrett der Welt,
in: Christlich Demokratisches Panorama, november/december 1971, p. 15.
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Verbod op onderaardse kernproeven
Henry M.V. Buntinx
De UNO-ontwapeningsconferentie van Genève bestaat precies tien jaar. Bij de
opening van de jongste zitting op 29 februari jl. heeft UNO secretarisgeneraal Kurt
Waldheim een fors pleidooi gehouden opdat eindelijk schot zou komen in het
opstellen van een ontwerp-akkoord over het algemeen verbod op kernproeven: dus
ook ondergronds.
In vroegere verdragen hebben de twee supermogendheden steeds weer plechtige
beloften afgelegd. Daar kwam weinig of niets van in huis. Waldheim vindt dat de
tussenoplossing van 1963 - een verbod op kernproeven in de atmosfeer, in de ruimte
en onder de zee - lang niet voldoet om vooral het kwalitatieve aspect van de nucleaire
wedloop onder controle te krijgen. Bovendien blijft het nog altijd een twistpunt of
ondergrondse kernexplosies van een bepaald equivalent TNT mettertijd het
menselijke milieu kunnen schaden.
Beide co-presidenten van de Ontwapeningsconferentie, de Amerikaan Joseph
Martin en de Rus Alexei Rochtchine, gaven toe dat Waldheim gelijk heeft.
Experimenten zijn de voornaamste versnellers van technische vernieuwingen, ook
wanneer het gaat om verderfelijke toepassingen. Het wordt absoluut nodig er iets
aan te gaan doen. Tegen de akelig oplopende spiraal van de wapenwedloop moeten
drastische maatregelen worden genomen. Eén daarvan is uitbreiding van het verbod
op kernproeven tot de ondergrond. De meningen lopen echter uiteen over de vraag
hoe dat praktisch in zijn werk moet gaan. Het wederzijdse wantrouwen blijft groot.
Om het even welk akkoord zal ernstige garanties moeten bieden opdat geen van
de kernmachten er stiekem winst uit kan halen; m.a.w. het probleem van de
internationale controle staat meer dan ooit centraal. Anderzijds is er de vraag of de
tijd al rijp is voor een algemeen verbod op kernproeven.
Op de tweede vraag antwoorden de supermogendheden bevestigend, met de
eerste hebben zij meer last. Frankrijk en de Chinese Volksrepubliek, die in Genève
niet aanwezig zijn, bekommeren zich alsnog maar matig om de eerste vraag, de
tweede negeren ze. Zij zetten hun kernproeven gewoon voort. Beide leggen het
erop aan een arsenaal te ontwikkelen dat in de context van de zgn. nucleaire logica
een minimum aan geloofwaardige afschrik-
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kingsmacht kan opbrengen tegenover iedere supermogendheid afzonderlijk. De
supermogendheden hebben die onwil van Frankrijk en van de Volksrepubliek wel
eens uitgespeeld om zelf niets te hoeven doen. Frankrijk heeft tot nog toe altijd
geweigerd over een verbod op kernproeven ook maar te komen praten. China werd
tot nog toe niet uitgenodigd. Frankrijk probeerde zijn houding goed te praten door
erop te wijzen dat dergelijke bijeenkomsten geen kans op succes hebben wanneer
niet alle kernmachten (dus ook China) aan het gesprek deelnemen. Nu China lid is
van de UNO-Veiligheidsraad, mag worden verwacht dat het zal worden uitgenodigd.
Reageert Peking positief, dan moet Parijs zijn houding gaan herzien. Maar China
blijft voorlopig weigeren over problemen van nucleaire ontwapening te praten zolang
niet álle landen van de wereld aan het gesprek deelnemen. Een van de sterkste
argumenten om Peking in de Veiligheidsraad toe te laten, was juist dat China een
opkomende kernmacht is. De hoop bestaat dat Peking mettertijd een soort collegiaal
verantwoordelijkheidsgevoel gaat ontwikkelen en zich, samen met de andere
kernmachten, verantwoordelijk gaat voelen voor de planetaire toekomst van het
menselijk geslacht.

Failliet van de prestige-vredesplannen
Bij elke evaluatie van de huidige stand van zaken moeten de verantwoordelijke
bewindslieden uitgaan van drie overwegingen:
1. Aan de hand van de technische gegevens kan men zich een relatief goed beeld
vormen van de afmetingen die een eventuele nucleaire oorlog zou aannemen.
2. Derhalve kan geen enkel redelijk bewindsman spelen met de gedachte aan
een mogelijk nucleair conflict.
3. Beide supermogendheden beschikken momenteel reeds over een potentiële
nucleaire overkill in x-voud. Verdere uitbreiding van de arsenalen - zowel
kwantitatief als kwalitatief - heeft geen zin.
Op basis van deze drie overwegingen moet het theoretisch mogelijk zijn het reeds
bestaande partiële verbod op kernproeven uit te breiden tot de ondergrond.
Amerikanen en Sovjets enerzijds en de Geneefse Ontwapeningsconferentie
anderzijds hebben in de loop van de jaren enkele partiële akkoorden uitgewerkt:
o.m. het verbod om kernproeven te doen in de ruimte, op de maan of andere
hemellichamen (1967), het Nonproliferatieverdrag (1970) en het verbod van het
plaatsen van kernwapens op de zeebodem (1971). Over andere punten wordt
momenteel nog onderhandeld: de beperking van strategische wapens (SALT), het
verbod op bacteriologische wapens, de beperking op de wapenexport, enz..
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Dat soort onderhandelingen is lange tijd heel moeizaam in zijn werk gegaan. De
redenen daarvoor waren: een verschil in aanpak bij Amerikanen en Sovjets en het
feit dat al te hoog werd gemikt. In het begin was dat nogal begrijpelijk. Wereldoorlog
II was juist achter de rug en iedereen wilde liefst zo vlug mogelijk zoveel mogelijk
bereiken. Die euforie zou gaandeweg afkoelen.
Vooreerst de Verenigde Staten. Aan het eind van de jaren 40 pakten de
Amerikanen vrolijk uit met allerhande ambitieuze modellen van vredesplannen. Het
Baruch-plan was daarvan een goed voorbeeld. Ondanks het scepticisme van de
UNO bleven de Verenigde Staten tot in het begin van de jaren 60 bij dergelijke
formules zweren. Nog in 1962 meenden zij hun prestige te moeten hoog houden
door in navolging van de Sovjet-Unie in Genève ook een plan voor ‘algemene,
onmiddellijke en totale ontwapening’ op tafel te leggen. Daardoor speelden zij
onbewust in de kaarten van de Sovjets, want die gebruikten ‘algemene’ plannen
juist opdat er helemaal geen akkoord uit de bus zou komen. De Sovjet-Unie was
toen druk doende haar achterstand inzake kernbewapening in te halen. De
ambtenaren van het Amerikaanse Arms Control and Disarmament Agency hadden
president Kennedy geadviseerd met meer bescheiden (en minder vage) voorstellen
voor de dag te komen; tevergeefs. De John Birch Society daarentegen noemde het
presidentiële plan een regelrechte uitverkoop van de Amerikaanse belangen omdat
zij er een vorm van unilaterale ontwapening in zagen.
Het grote Kennedy-plan had weliswaar zijdelings nut. Alle partiële akkoorden die
later zijn gesloten, zijn bijna letterlijk terug te vinden in het zgn. ‘eerste stadium’
waarmee volgens het grote design-plan elke algemene ontwapening moest
aanvangen. Maar dat is dan ook alles. Dit algemene plan was het laatste in zijn
soort. Vanaf 1962 gooiden de Amerikanen resoluut het roer om. In de UNO en
daarbuiten lopen er nog altijd wel enkele vrome zielen rond die blijven dagdromen
over de haalbaarheid van ontwapeningin-één-slag, maar het is reëler te aanvaarden
dat de globale wereldvrede niet kan worden bedongen door één - zij het dan nog
zo volmaakt - alomvattend volkenrechtelijk instrument.
De Verenigde Staten gingen de bewapenings-controle pragmatischer aanpakken:
stukjeswerk en maatregelen met een beperkte reikwijdte. En tegelijk gingen zij
defensiemaatregelen én arms control zien als de twee elkaar aanvullende
componenten van het éne nationale veiligheidsbeleid. Pragmatisme is iets wat de
doorsnee-Amerikaan in het lijf zit; vooral met betrekking tot de politieke prospectie
op korte en middellange termijn. Zij gingen bewapening en ontwapening zien als
een technisch probleem zonder morele, ideologische of theoretische franjes.
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Maar ook dat leverde moeilijkheden op bij de onderhandelingen met de Sovjets.
Want juist met dat pragmatisme hebben de Sovjets last. Hun contacten met
niet-communisten zijn altijd flink ideologisch gekleurd. Beperken zij onderhandelingen
met de Verenigde Staten voor een keer tot het zuiver technische vlak, dan verlopen
die gesprekken doorgaans bevredigend. Maar nadien, als zij hun onderhorigen
duidelijk moeten maken wat voor akkoorden met de Verenigde Staten op til zijn,
wordt alles weer ideologisch verknoeid. Met de tijd echter zijn zij gaan begrijpen dat
het steeds maar door elkaar halen van techniciteit en ideologie de onderhandelingen
schaadt. Vandaar bijvoorbeeld hun bereidheid om bij de SALT-besprekingen de
methode van de geheime diplomatie toe te passen; de Sovjetburgers hoeven dan
niet om de haverklap te worden ingelicht over de werkelijke vorderingen van de
besprekingen.

Salt
De SALT-onderhandelingen worden - als er iets substantieels uit de bus komt - een
treffend voorbeeld van stukjeswerk op het gebied van arms control. In zijn jongste
State of the World (februari 1972) heeft Nixon er zich tamelijk optimistisch over
uitgelaten. Hij voorspelde een nogal omvattende regeling over de beperking van de
defensieve bewapening (ABM) en een voorlopige afspraak inzake het inbinden van
de wedloop in offensieve tuigen. Moeilijke punten blijven nochtans de jongste
kwalitatieve innovaties op het stuk van anti-ballistische raketten (ABM) en de
ontwikkeling van de meerkoppige raketten (MIRV).
Dit laatste is belangrijk met betrekking tot een mogelijk akkoord over een totaal
verbod op kernproeven. De Sovjets hebben bovendien nogal wat bezwaren tegen
de aanwezigheid in Europa van de Amerikaanse tactische luchtmacht, die nucleair
tegen Oost-Europa kan worden ingezet. Zij weigeren deze in het
onderhandelingspakket gelijk te stellen met hun eigen 700 raketten met middellang
traject, die alle op doelen in West-Europa staan gericht.
Over de Amerikaanse voorstellen op SALT is weinig bekend. Uit allerhande
publikaties en statements kan toch een en ander worden afgeleid. De Amerikanen
zouden hebben voorgesteld de ABM-systemen gevoelig in te krimpen of zelfs
helemaal te laten vallen, op voorwaarde dat de Sovjets de installaties van hun
hyper-zware SS9-raketten substantieel beperken. De Amerikaanse deskundigen
gaan ervan uit dat beide partijen ‘gemakkelijk’ tot een akkoord kunnen komen over
de liquidatie van ABM-systemen, die op het ogenblik nog in een experimentele fase
verkeren; beide partijen zouden slechts moeten ontmantelen wat tot nog toe werd
opgezet. Bovendien
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gelooft men langs beide kanten dat een waterdichte ABM onmogelijk is wanneer
de opponent over voldoende offensieve tuigen beschikt, die het ABM-systeem
kunnen ‘oververzadigen’. Vervolgens zou de liquidatie van de ABM-systemen tot
gevolg hebben dat verdere perfectionering van offensieve tuigen overbodig wordt.
De situatie ligt ietwat anders bij de meerkoppige raketten (MIRV). Sommigen
geloven dat de technologie op dit gebied reeds zover is gevorderd, dat geen terugweg
meer mogelijk is. Het knelpunt is evenwel dat het Amerikaanse MIRV-programma
verder gevorderd is dan het Russische; de Amerikaanse tuigen hebben een hoger
penetratievermogen om door het ABM-systeem van de tegenstander door te dringen.
Juist op grond daarvan zou het toch mogelijk moeten zijn tot een akkoord te komen
over een verbod op MIRV-tests. Aangezien het Sovjetprogramma onafgewerkt is,
zouden de Amerikanen genoeg hebben aan zulk een akkoord, zonder dat inspectie
ter plaatse bedongen wordt; de Sovjets van hun kant moeten dan kunnen vertrouwen
op een Amerikaanse produktiestop, en dat is mogelijk: elke Amerikaanse overtreding
van het akkoord zou immers prompt via de pers of de verslagen van het Congres
bekend worden gemaakt. De moeilijkheid blijft dan echter dat van de Sovjets
gevraagd wordt, een programma stop te zetten dat achter ligt bij het Amerikaanse.

Partial Nuclear Test Ban
SALT hangt nauw samen met de mogelijkheid van een akkoord over een totaal
verbod op kernproeven. Maar dit laatste moet op zijn beurt worden gezien in het
licht van wat eraan vooraf is gegaan: het zgn. Akkoord van Moskou (1963) over het
verbod van kernproeven in de atmosfeer, in de ruimte en onder water. Waarom
werden toen de ondergrondse proeven buiten het akkoord gehouden?
Pas in 1957 gingen de kernmogendheden het probleem van de kernproeven als
een afzonderlijk thema beschouwen. Voordien was het steeds een onderdeel
geweest van de UNO-besprekingen over algemene ontwapening. Op 1 juli 1958
kwam te Genève een internationale conferentie van experts bijeen om het probleem
van de controle op het testverbod te onderzoeken. Het initiatief ging uit van de
Britten; de Sovjets namen er slechts na enige aarzeling aan deel. De conferentie
had succes en mondde uit in het Geneefse Comité dat zich met de politieke
implicaties van deze materie zou bezighouden.
Dat Comité leverde gedurende twee jaar goed werk. De Sovjets hadden evenwel
bezwaren tegen het mechanisme dat hier werd voorgesteld om elke overtreding
van het testverbod op te sporen. Zij voelden niets voor één
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neutrale waarnemer, die overal ter plaatse zou kunnen gaan inspecteren. Het was
de tijd dat Moskou het predicaat ‘neutraal’ wantrouwde en pleitte voor het zgn.
troïka-systeem: een westerse, een communistische en een neutrale waarnemer
zouden de controle moeten uitvoeren. Het Westen van zijn kant vreesde dat in een
dergelijk directorium de ‘neutrale’ al gauw onder invloed van de communist zou
komen te staan. Op de weigering van het Westen reageerden de Sovjets met de
dreiging, het probleem van de testban opnieuw in de kapselen in het ruimer geheel
van de algemene ontwapening. Het enthousiasme op de Geneefse conferentie
kreeg een ferme deuk toen de Sovjet-Unie in 1961 eenzijdig overging tot het
hernemen van kernproeven met hyper-zware ladingen (50 megaton). Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten hadden sinds 1958 unilateraal een einde gesteld aan hun
proefnemingen.
Enkele weken na de laatste kernproef van de Sovjets werden de onderhandelingen
te Genève hernomen. Hetgeen niet belette dat Londen en Washington hun
kernproeven in de atmosfeer eveneens hernamen. Van 16 juli tot 8 september 1962
dienden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië twee nieuwe ontwerpteksten in.
Eén daarvan bevatte een algemeen testverbod én clausules over controle en
verificatie. De andere tekst was een ontwerp van partieel testverbod (niet
ondergronds) maar dan zonder clausules over controle. De Sovjetafgevaardigde
verwierp beide voorstellen, maar wilde wel praten over een partiële testban,
gekoppeld aan een moratorium op ondergrondse proefnemingen. Het Westen wilde
van een moratorium niets weten; immers, het jaar tevoren hadden de Sovjets ook
al woordbreuk gepleegd. In de winter van 1962-63 draaiden alle discussies rond de
kwestie van de ondergrondse proefnemingen, meer bijzonder over de
noodzakelijkheid van inspectie ter plaatse. De Sovjets verklaarden zich bereid
jaarlijks hooguit drie zulke inspecties op hun grondgebied toe te laten. De westersen
vonden dat niet genoeg. Kort nadien trokken de Sovjets hun voorstel in.
De hele zaak zat klem. De drie kernmogendheden besloten in juli 1963 in Moskou
samen te komen om een ultieme poging te wagen. Zij vluchtten weg uit Genève:
de ‘publicitaire sfeer’ rond deze Zwitserse stad kon de zaak geen goed doen. In
Moskou gebeurde wat in Genève niet kon: er kwam een akkoord over een partieel
verbod op kernproeven uit de bus. Het akkoord is van onbepaalde duur en bevat
een hele reeks bijkomende beginselverklaringen van goed gedrag. Toch is dit
Akkoord van Moskou niet waterdicht. Elke partij heeft het recht zich terug te trekken
na een opzeggingstermijn van drie maanden. Als motief kan daarvoor worden
aangevoerd: ‘that extraordinary events, related to the subject matter of this treaty,
have jeopardized the supreme interests of the country’.
Er zijn verscheidene redenen waarom de twee supermogendheden in 1963
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heimelijk het erover eens waren de testban niet uit te breiden tot de ondergrond.
De Sovjets moesten hoe dan ook trachten hun achterstand inzake
laage-afstandsraketten in te halen. Bovendien hadden zij een programma opgezet
om steeds grotere ladingen voor de kernkoppen uit te testen. De Amerikanen hielden
zich toentertijd bezig met de zgn. miniaturisatie van de kernladingen; zij werkten
aan kleinere tactische tuigen, bestemd voor het veldleger. Terzelfdertijd deden zij
proefnemingen met de eerste versies van van anti-ballistische raketten. Naar buiten
lieten de supermogendheden verstaan dat alleen het probleem van de verificatie in
de weg stond om het Akkoord van Moskou uit te breiden tot proeven onder de grond.
Dat punt speelde zonder twijfel mee, maar was niet de enige hinderpaal.
Kernproeven in de atmosfeer, in de ruimte en onder water kunnen met de moderne
detectie-apparatuur vrij gemakkelijk worden waargenomen. Wat de ondergrond
betreft, is men aangewezen op een methode die het van de veroorzaakte seismische
schokgolven moet hebben. In 1963 was het niet mogelijk met die apparatuur te
onderscheiden tussen aardschokken, voortkomende van kernproeven en die van
gewone verschuivingen van aardlagen. Bovendien wilden de Sovjets geen
verificatie-teams op hun grondgebied toelaten. Daarom werden internationale teams
van experts aan het werk gezet om methoden uit te denken die het mogelijk moeten
maken ‘van op afstand’ vast te stellen of aardtrillingen afkomstig zijn van
ondergrondse kernproeven of niet.

Technologen nemen het roer over
Vanaf 1965 is de kwestie van het verificatieprobleem bij ondergrondse kernproeven
vrijwel geheel overgegaan in handen van de seismologische experts. Er werden
successen geboekt inzake het aantal soorten ondergrondse processen die kunnen
worden opgespoord, maar de positieve identificatie van kernproeven is nog niet
helemaal opgelost. Wel kunnen steeds kleinere kernexplosies worden geïdenticifeerd.
In 1966 stelde de Sovjet-Unie dan ook voor: een algemeen verbod op alle
ondergrondse kernproeven die een aardtrilling veroorzaken van 4,75 of meer op de
Richterschaal; inspecties ter plaatse bleven echter uitgesloten. Een tweede voorstel
werd daaraan vastgeknoopt: een ongecontroleerd moratorium op tests die een
aardschok veroorzaken van minder dan 4,75 op de Richterschaal. De westersen
opperden vooral bezwaren tegen ongecontroleerde afspraken, die aanleiding geven
tot verdachtmakingen en een onstabiele situatie. Ook tegen het vaststellen van een
grens van trillingsintensiteit hadden zij bezwaar. Het seismisch signaal veroorzaakt
door een explosie kan immers variëren volgens de geologische structuur van de
plaats van de explosie, volgens het artificieel
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‘verharden’ van de ruimte waarin de lading tot explosie wordt gebracht, enz.. Kortom,
‘oneerlijk spel’ blijft mogelijk.
De gevoeligheid van de seismische apparatuur werd steeds maar opgedreven.
In 1968 konden Zweedse experts betogen dat het mogelijk was kern-explosies van
slechts 10 kiloton TNT-equivalent te onderscheiden van natuurlijke aardschokken,
afgezien - en dat was heel belangrijk - van de hardheid van de aardlagen waarin
de explosie zich voordoet. Zij bleven echter het antwoord schuldig op de vraag wat
er gebeurt wanneer kleinere ondergrondse explosies worden getest in ruimten die
vooraf artificieel zijn ‘verhard’.
De Zweedse afgevaardigde op de Geneefse Ontwapeningsconferentie maakte van
dit rapport gebruik om prompt een nieuwe ontwerp-tekst in te dienen. Daarin komen
enkele belangrijke innovaties voor. De partijen gaan de verplichting aan ‘in good
faith’ onder elkaar alle seismologische gegevens uit te wisselen ten einde op
internationaal niveau de opsporing en identificatie van ondergrondse trillingen te
vergemakkelijken. Vervolgens kan iedere partij: 1) onderzoekingen instellen overal
waar dat nodig is en informatie vorderen bij de andere verdragspartners; 2) andere
verdragspartners uitnodigen op haar grondgebied inspecties uit te voeren; de
uitnodigende partij bepaalt hoe dat in zijn werk gaat; 3) uitleg vragen van andere
verdragspartners als er reden is voor wantrouwen. Iedere partij die zich aan haar
verplichtingen tracht te onttrekken, zou publiekelijk - en met de steun van de andere
partners - worden gedesavoureerd. Het Zweeds ontwerp is dus kennelijk in eerste
instantie bedoeld om eventuele overtreders af te schrikken, door ze bloot te stellen
aan de veroordeling door de internationale publieke opinie.
De Verenigde Staten prezen de Zweedse tekst, maar achtten hem niet haalbaar,
omdat er nog geen methode bestaat om kernexplosies van minder dan 10 kiloton
TNT-equivalent op te sporen. Vooral met betrekking tot het uittesten van kleinere
tactische tuigen heeft dit laatste zijn belang. Daarom bleven de Verenigde Staten
erop staan dat de verdragspartijen in alle omstandigheden inspecties op hun
grondgebied moeten toelaten en dat dit niet afhankelijk mag worden gesteld van
de goede wil van de ‘verdachte’. De Sovjet-Unie aanvaardde het Zweedse principe
van een ‘detectie-club’ om seismische data te verzamelen en uit te wisselen, maar
stelde dat elk land voor zichzelf de seismische processen binnen zijn grenzen moet
inventariseren. Internationale verplichte inspectie ter plaatse werd, zoals steeds,
verworpen. Voor de zoveelste keer zat de Geneefse Ontwapeningsconferentie in
de knel.
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Klinische ingreep
In zijn rede voor de Geneefse Ontwapeningsconferentie - waarover wij het bij het
begin van dit artikel hadden - stelde Kurt Waldheim dat wij ons tot nog toe vrijwel
uitsluitend hebben beziggehouden met technologische problemen rond het verbod
op kernproeven. Dat is in zoverre goed, dat het hier inderdaad om een technisch
probleem gaat. Maar we moeten ook verder zien: we moeten ons ook gaan bezinnen
over onze motieven en objectieven. Willen wij tot een totaal verbod op kernproeven
komen en zijn wij bereid daarvoor alles in het werk te stellen? Dat was duidelijk een
diplomatiek ingekleed verwijt gericht aan de supermogendheden. ‘I feel that the
time has come for a break through’.
‘Break through’: dat betekent een radicale klinische ingreep. Het moet na al die
jaren getreuzel nu eens eindelijk gaan om de doeleinden en niet meer alleen om
de wegen en middelen die daartoe leiden. Waldheim liet doorschemeren dat dat bij
de huidige stand van de seismologische wetenschap mogelijk moet zijn.
Bepaalde kringen in de Sovjet-Unie en in de Verenigde Staten stelden onmiddellijk
dat de mogelijkheid op een akkoord over een totaal verbod op kernproeven groter
wordt indien de SALT-besprekingen enkele positieve resultaten boeken. SALT werd
dus als voorwaarde gesteld. Maar is het volstrekt noodzakelijk te wachten tot SALT
iets oplevert om het verbod op kernproeven aan te pakken? Andere kringen in de
Verenigde Staten en in de Sovjet-Unie draaien de kwestie om: SALT zou gebaat
zijn met nuttige gesprekken over een totaal verbod op kernproeven.
Deze laatste redenering verloopt ongeveer als volgt. De Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie zijn overeengekomen hun SALT-besprekingen in het geheim te voeren.
Daarvoor valt iets te zeggen, maar het is geen onverdeelde weldaad. Op die manier
kunnen de toch hoogst belangrijke SALT-onderwerpen immers het privé-terrein
worden van technologen, die niet verantwoordelijk zijn tegenover de publieke opinie.
Bovendien, gezien het diep gewortelde wantrouwen tussen de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie krijgen de Amerikaanse en Russische technologen de gelegenheid
elk voorstel dat ingediend wordt, tot op het bot af te knabbelen, ‘in te studeren’ zoals
dat heet, terwijl de publieke opinie al die tijd in de kou blijft staan. Dat zou voorkomen
kunnen worden als men het hele complex van de bewapeningscontrole een nieuwe
morele injectie kon geven. Zo'n injectie zou een akkoord tussen de Verenigde Staten
en de Sovjet-Unie op het hoogste niveau over een totaal verbod op kernproeven
kunnen zijn. Dan zouden andere hangende problemen gemakkelijker van de grond
kunnen komen.
Zo iets wordt mogelijk dank zij de jongste resultaten van het seismologisch
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onderzoek. Als verificatie-van-op-afstand tot de mogelijkheden behoort, hoeven in
een akkoord over een totaal testverbod geen clausules over controle meer te worden
opgenomen. Dan vervalt ook het laatste verzet van de Sovjet-Unie tegen dergelijke
1
akkoorden .
Op de opmerking dat zelfs met de meest verfijnde seismische instrumenten kleine
ondergrondse kernproefjes aan detectie kunnen ontsnappen, antwoorden de experts
dat zij daar nogal gerust in zijn. Een paar kleine proeven kunnen de grote
mogendheden nog maar weinig militair voordeel opleveren. De opwerping weegt
zwaarder door waar het kleine non-nucleaire staten betreft die het zich in het hoofd
halen alsnog een kernmacht te worden. Daarom, zo stellen de experts, moet het
verbod op ondergrondse kernproeven gepaard gaan met verdere activering van het
reeds bestaande Nonproliferatieverdrag. Op allerlei manieren moet heimelijke
kandidaat-kernmachten (zoals Israël, Zuid-Afrika, Indië, enz.) de lust worden
ontnomen om nog langer nucleaire aspiraties te koesteren, zodat ze uiteindelijk
bereid zijn het Nonproliferatieverdrag te ondertekenen.
Een totaal verbod op kernproeven heeft een aantal stichtelijke implicaties. Op de
duur gaat het tempo van de wapenwedloop inzake kernkoppen (niet echter van de
draagraketten) afnemen. Dit tempo ligt momenteel zo hoog omdat het onderzoek
nog altijd over de ‘ondergrond’ beschikt om innovaties uit te testen. De akelige
verantwoordelijkheid waarmee sommige geleerden sinds de dagen van Einstein en
Oppenheimer belast zijn, zal hun van de schouders worden genomen. Nucleaire
topexperts zullen niet langer beklemd worden door de vraag welke praktische
toepassingen de bewindslieden van hun uitvindingen verwachten.
Heel deze problematiek zal tijdens de huidige zitting van de Geneefse
Ontwapeningsconferentie eens te meer op tafel komen. De onderhandelaars
beschikken momenteel over bijna alle stukken van de puzzel. De
wetenschapsmensen hebben de politici de jongste resultaten van hun
onderzoekingen overgemaakt en hun zo de bal teruggespeeld, het woord van
demenceau parafraserend: de kernbewapening is een te ernstige zaak om ze
uitsluitend in handen van technologen te geven.
Het is nu uitkijken naar wat in Genève gaat gebeuren. Nixons topbesprekingen
te Moskou in mei a.s. kunnen als katalysator dienen.

1

De Sovjet-Unie heeft zich steeds tegen controle verzet omdat zij die om twee redenen niet
noodzakelijk vond: 1) zelf zou zij het verdrag, eenmaal ondertekend, naar de letter respecteren;
2) elke verdragspartner kon met de eigen nationale middelen van observatie vaststellen of
de tegenpartij het verdrag eerlijk naleefde.
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Boekovski en de oppositie in Sovjet-Rusland
Robert Hotz
Sedert enige tijd vormt de persoon van Vladimir Boekovski groot nieuws. Het is
begonnen met het feit dat Boekovski ook aan buitenlanders meedeelde, hoe het
Sovjet regiem zijn tegenstanders tot zwijgen brengt. Hij kon uit eigen ervaring
vertellen dat tegenstanders van het regiem naar psychiatrische inrichtingen werden
gestuurd en dat ze daar onder het voorwendsel dat ze gestoord zouden zijn, fysiek
en psychisch mishandeld werden, om van hun gevangenschap zelf nog maar te
zwijgen. In het jaar 1970 werd Boekovski vrijgelaten, nadat hij als 28-jarige vanwege
zijn oppositie tegen het Sovjet regiem al drie jaar in een kamp voor dwangarbeid
en tweeëneenhalf jaar in een psychiatrische inrichting vastgehouden was.
De berekening van de Sovjet geheime politie ging niet op: men was er niet in
geslaagd de tegenstand van Boekovski te breken. Integendeel. Zonder zich erom
te bekommeren dat hij zijn pas opnieuw verkregen vrijheid op het spel zette, bracht
hij niet alleen zijn landgenoten op de hoogte van het lot van mensen die oppositie
voerden, maar bovendien gaf hij aan een buitenlandse maatschappij in het geheim
een televisie-interview. Geen wonder dat het regiem op deze uitdaging prompt
reageerde en Boekovski in april 1971 kortweg opnieuw in een psychiatrische
inrichting opsloot.
Het is niet onmogelijk dat de officiële Sovjet autoriteiten in het fanatieke optreden
van Boekovski ten gunste van de geknevelde oppositie een uiting van echte waanzin
zagen. Maar de sympathisanten met Boekovski waren een andere mening toegedaan
en zij ontketenden over de hele wereld een campagne om hem uit de psychiatrische
inrichting vrij te krijgen. Het resultaat daarvan is geweest dat men Boekovski
inderdaad toerekeningsvatbaar verklaarde, hem voor het gerecht bracht en hem nu
des te harder strafte, nl. met twee jaar gevangenis, vijf jaar strafkamp en vijf jaar
verbanning. Het was een vonnis dat de bedoeling had af te schrikken en de eventuele
navolgers van Boekovski te waarschuwen.

Het probleem van Boekovski's protest
Zonder het persoonlijke getuigenis van deze onverschrokken strijder voor
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de rechten en de waardigheid van de mens te willen kleineren, ligt er toch een
probleem in de manier waarop hij geprotesteerd heeft. Hij heeft namelijk zonder het
te willen ook de tegenstanders van de Sovjet-Unie, die het helemaal niet om de
rechten van de mens maar alleen om politieke doeleinden te doen is, een wapen
in de hand gegeven. Als het geval Boekovski niet tevens voor anticommunistische
propaganda te gebruiken was geweest, dan zouden velen er zich niet zo voor hebben
ingespannen. Toen ongeveer tien jaar geleden monniken uit het Potsjajev-klooster
in een psychiatrische inrichting werden geïnterneerd en ‘behandeld’, kreeg hun lot
in de westelijke pers lang niet zoveel publiciteit, want hun lijden was niet zo
gemakkelijk in politieke munt om te zetten. Tragisch, maar waar.
Voor het regiem daarentegen vormde de anticommunistische perscampagne ten
gunste van Boekovski slechts het evidente bewijs dat de oppositie zich in de gunst
van uitgesproken anticommunistische bewegingen in het buitenland mocht verheugen
en erdoor ondersteund werd; waarmee men de oppositie tot staatsvijand kon
verklaren. Doordat Boekovski het propagandistische uithangbord van anti-Sovjet
krachten is geworden, heeft hij beslist schade toegebracht aan die groepen in de
USSR die al lang, met taai volhouden en niet zonder succes naar een liberalere
houding toewerken. Het gevaar bestaat nu dat de inspanning van deze groepen
geïdentificeerd gaat worden met staatsvijandelijke pogingen, waardoor het hele
liberaliserings-proces tot stilstand zou worden gebracht. Het protest van Boekovski
brengt zo ongetwijfeld het risico mee, dat het uiteindelijk de zaak gaat schaden die
het zou willen dienen.
Menige lezer zal bij een dergelijke redenering wellicht verontwaardigd vragen:
‘En de in psychiatrische klinieken opgesloten leden van de oppositie dan? Moet
men die tenhemelschreiende vertrapping van de rechten en de waardigheid van de
mens maar stilzwijgend slikken?’ Het antwoord luidt: neen. Maar men moet een
dergelijk protest niet zonder meer gelijkstellen met anticommunistische propaganda,
omdat het hier uiteindelijk namelijk niet alleen om een communistisch mechanisme
gaat. Dergelijk onrecht heeft immers over de hele wereld plaats.
De verdedigers van een bestaande orde gaan normaal gesproken steeds van de
veronderstelling uit dat hun staatsbestel het beste is dat bereikt kan worden (minstens
voor henzelf). Een verandering van het bestaande bestel komt zulke mensen altijd
als waanzin voor. En van de andere kant, omdat de ijverigste voorvechters van een
verandering in de bestaande maatschappelijke orde meestal met een zeker fanatisme
voor hun ideeën vechten, wordt de vermeende (of werkelijke) waanzin van zulke
ideeën ook gemakkelijk op de voorvechters ervan overgedragen. Ook wij staan aan
dat gevaar bloot. Wij behoeven ons slechts af te vragen, of wij diegenen die we in
ons eigen
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land tot de categorie van de ‘omverwerpers’ rekenen, beschouwen als helden in de
zin van Boekovski of ze eenvoudig als ‘krankzinnigen’ afdoen. Natuurlijk bestaat er
dit levensgrote onderscheid, dat wij die mensen niet simpelweg in psychiatrische
klinieken opsluiten.
Maar de ervaringen uit de wereldgeschiedenis leren ons, dat de behoeders van
een bestaand bestel in toenemende mate harder reageren, naarmate ze zich door
oppositietendensen bedreigd voelen. Lijken rust en orde werkelijk bedreigd of zijn
ze dat ook, dan neemt de ruimte die er bestond voor tolerantie met angstaanjagende
snelheid af. ...

Sovjet angst voor de oppositie
Ook bij de leiding van de Sovjet staat zijn er de laatste tijd tekenen van een
toenemende onrust aan te wijzen. Men ervaart mensen als Vladimir Boekovski als
een bedreiging zowel voor de binnenlandse als voor de buitenlandse politiek. De
oorzaak daarvan ligt in de Sovjet-Unie zelf, waar zich in brede lagen van het volk
een zienderogen toenemende geest van kritiek ontwikkelt. Amalrik, Sinjavski, Daniel,
Jakir, Boekovski - om er slechts enkelen te noemen - zijn hiervan de meest extreme
vertegenwoordigers, die echter, als men de kwestie in haar geheel beschouwt,
nadeel kunnen berokkenen aan de goede zaak, omdat ze de reactie en de repressie
van het regiem vaak juist uitlokken.
Het is een van de grote successen van het Sovjet regiem geweest dat het de
bevolking steeds meer ontwikkeling en onderwijs heeft gebracht. De trend naar
industrialisering die door de communistische ideologie geïnspireerd werd, heeft de
Sovjet regering ertoe gedwongen ook een daaraan beantwoordend niveau van
onderwijs en opvoeding te geven. Hoe meer ontwikkeling men de afzonderlijke
burger bijbracht, des te meer verrijkte zich natuurlijk het kritisch denkvermogen van
ieder. Daarmee staat het Kremlin voor het probleem dat het succes van hun
onderwijsbeleid tegelijk het beleid zelf van de regering dreigt te kritiseren. Als mensen
eenmaal beginnen te denken, laten ze zich niet meer met mooie slogans paaien.
De tekenen daarvoor zijn aanwijsbaar op de meest uiteenlopende gebieden. In
de economie worden de partijbonzen steeds meer door technocraten vervangen.
Geleerden die het regiem niet kan missen, verheffen openlijk en ongestraft hun
stem en roepen om liberalisering. In dit verband is vooral de naam Zacharov bekend
geworden. Ook beroemde schrijvers konden het zich veroorloven een grotere vrijheid
te bepleiten. Alexander Solsjenitzyn is beslist geen uitzondering. Zijn beschermer,
de in december 1971 gestorven Alexander Twardovski, was in dit opzicht
waarschijnlijk veel effectiever, omdat hij driemaal de Stalinprijs en tweemaal de
Leninprijs gekregen had.
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We mogen ook de intussen goed georganiseerde en sterk verbreide
ondergrond-literatuur in de USSR, de zogenaamde ‘Samisdat’ (Zelfuitgeverij) niet
vergeten. Samisdat verspreidt niet alleen werken die bij de officiële uitgevers niet
mogen verschijnen, maar ook kritische commentaren en namen van vervolgden.
Terecht heeft het Sovjet regiem angst voor een verdere liberalisering. In dit verband
moet men er ook aan denken dat de USSR als statenbond ongeveer 100
verschillende volkeren omvat. Iedere liberalisering dreigt bijna noodzakelijk ook het
onderdrukte nationalisme bij deze volkeren weer naar boven te doen komen, een
verschijnsel dat vooral in de Oekraine zichtbaar is geworden. Als de heren in Moskou
de teugels laten vieren, riskeren ze niet alleen hun eigen heerschappij, maar riskeren
ze ook een uiteenvallen van het reusachtige Sovjet rijk.
Op grond van dit alles kan men verwachten dat de Sovjet staat in de naaste
toekomst zal proberen vrijheidsbewegingen opnieuw met geweld in de kiem te
smoren. Maar op den duur zal hij de ontwikkeling, die hij zelf op gang heeft gebracht,
niet meer kunnen tegenhouden.
Daarom mogen mensen als Vladimir Boekovski niet uitsluitend als teken voor het
repressieve Sovjet regiem verstaan worden. Zij zijn veeleer een teken voor een
toenemende innerlijke vrijwording van de Sovjet burger van zijn ideologische
bevoogding.
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De krankzinnige aap II
De bedreiging van het leefmilieu
Henk Jans
Pesticiden
In mijn vorig artikel ben ik blijven stilstaan bij het gevaar van de meststoffen. Nog
meer omstreden is het gebruik van de pesticiden, de synthetische
bestrijdingsmiddelen die de mens inzet tegen de belagers van zijn
landbouwgewassen, voornamelijk insekten en schimmels, en tegen
ziekteverspreiders.
Zo gauw de mens aan landbouw gaat doen, komt hij onvermijdelijk voor problemen
te staan die hij zelf schept. Alle natuurlijke ecosystemen danken hun stabiliteit aan
de verscheidenheid van de flora en fauna, waardoor de kringloop van de materie
en de energie onderhouden wordt, zonder dat één soort zich explosief kan
ontwikkelen ten koste van alle andere. Gebeurt dat toch, dan is dat slechts een
tijdelijk en gelokaliseerd fenomeen: de ongeremde ontwikkeling van één soort leidt
immers tot het totale verbruik van haar voedsel en dus tot zelfvernietiging. Worden
nu grote oppervlakten bestemd voor monoculturen (aanbouw van één type gewas),
dan worden op eenzijdige wijze de ontwikkelingsmogelijkheden bevorderd van de
organismen die van dat gewas leven of ermee in competitie treden (andere gewassen
bijvoorbeeld, of ‘onkruiden’, waartegen dan herbiciden worden ingezet). Wordt er
niets gedaan om deze concurrenten uit te schakelen, dan gaat de verwachte oogst
natuurlijk geheel of gedeeltelijk verloren. Voor deze strijd nu werden steeds betere
en efficiëntere chemische middelen ontwikkeld, die men niet meer zou willen of
kunnen missen.
‘Stilaan werden de magische tovermiddelen, de vogelverschrikkers,
bediend door vermoeide slaven - de enige wapens trouwens waarover
de mensen in hun strijd tegen de insekten konden beschikken - vervangen
door meer dan 200 doeltreffende en zekere chemische bestanddelen.
Deze produkten hebben de insektenoorlog in het voordeel van de homo
sapiens doen overhellen’.
Aldus Gregory, tegen wiens artikel in Le Courrier de l'Unesco ik me ook de vorige
keer al afzette en die hier, in zijn literair enthousiasme, het verjagen van (zaadetende)
vogels verwart met de bestrijding van insekten! Hoe
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is het dan mogelijk dat niet iedereen deze noodzakelijke strijd, zoals hij nu gevoerd
wordt, volledig beaamt? Gregory heeft daar een simpele verklaring voor:
‘Op dit ogenblik zijn begaafde polemisten, die de gevoelige snaar
betokkelen en rekenen op het romantisme en zelfs het mysticisme, erin
geslaagd veel mensen, met inbegrip van de officiële middens, te
overtuigen dat de pesticiden, en in het bijzonder het DDT, gevaarlijk zijn
en zouden moeten worden verboden. In tegenstelling tot wat in sommige
rapporten wordt beweerd, hebben de residus van de
beschermingsprodukten nog niemand, op welke manier dan ook, kwaad
berokkend’.
Een dergelijke categorische uitspraak kan in 1972 niet meer worden aanvaard.
Jean-Pierre Ribaut, hoofd van de dienst voor het milieu en de natuurreserves van
de Raad van Europa, merkt terecht op dat deze taal in de eerste jaren na de
ontdekking van het DDT (1948, Nobelprijs Paul Hermann Müller) niemand zou
hebben verbaasd, maar dat ze nu op zijn minst toch wel wat vraagtekens oproept.
‘Niemand op geen enkele manier’ moet met de grootste stelligheid worden
weersproken. Weliswaar is nog nergens bewezen dat het DDT in het individuele
menselijke organisme de aanvaardbaar geachte tolerantie-grens heeft overschreven,
behalve toch al in de moedermelk van sommige vrouwen in de USA. Reeds bewezen
zijn echter de teratogene effecten (misvormingen van het embryo) van bepaalde
herbiciden zoals het 2-4-5 T en ziekten van nier- en zenuwstelsel, te wijten aan
kwikhoudende schimmelbestrijders. Verder is aangetoond dat DDT al voorkomt in
de weefsels van pinguïns in de Antarctica en van kinderen in de dorpen van Thailand.
Bij bepaalde diersoorten, die aan de top van de voedselpiramide staan, zoals de
roofvogels, heeft vergiftiging met DDT reeds geleid tot verminderde of totale
onvruchtbaarheid. Het fotosynthetisch vermogen van zeealgen werd door kleine
hoeveelheden DDT tot op 25% teruggebracht.
Deze lijst van bekende feiten is niet volledig, maar toch al indrukwekkend genoeg
om tot een zekere omzichtigheid aan te sporen. Wanneer Gregory niet eens een
beperking van het pesticidengebruik wil aanvaarden, lijkt dát veeleer een
onverantwoorde stellingname:
‘De paniek die door de veralgemeende beschuldigingen tegen DDT en
de andere pesticiden veroorzaakt wordt, heeft reeds tot overhaaste
maatregelen geleid die tot doel hebben het gebruik ervan te beperken’.
Het oordeel van de FAO en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) waarop hij zich
beroept, is in feite veel genuanceerder.
‘In de ontwikkelde landen heeft de betwisting in verband met de DDT niet
veel zin (d.w.z. de kritiek wordt aanvaard). Indien het gebruik van DDT
ver-
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dwijnt, dan is het omdat veel schadelijke insekten weerstand bieden aan
de werking ervan, en omdat thans betere, meer verfijnde controleprocédés
ter beschikking staan’.
Eerlijkheidshalve mocht er hier wel op gewezen worden, dat de weerstand-biedende
insektenpopulaties ontstaan zijn omdat het gebruik van DDT een selectie in die zin
uitermate heeft bevorderd. En tevens dat men op zoek is gegaan naar meer verfijnde
controleprocédés, omdat de kritiek niet uitsluitend uit de romantische of mystieke
hoek kwam! Maar de FAO-tekst gaat verder:
‘In de ontwikkelingslanden is de toestand delicater... De
ontwikkelingslanden kunnen thans niet afzien van het gebruik van DDT,
zelfs indien zij, in de toekomst, zullen kunnen genieten van de nieuwe
bestrijdingsmethoden die in de landen met vergevorderde technologie
worden uitgewerkt’.
Deze noodzaak wordt dus slechts als een voorlopige onvermijdelijkheid beschouwd.
Met opzet heb ik een laatste argument tegen het (ondeskundig of overmatig)
gebruik van pesticiden nog niet vermeld: dit gebruik leidt tot een grote en versnelde
verarming van de oorspronkelijke fauna en flora in een bepaald gebied. Steeds
meer soorten worden zeldzaam, sterven uit of zijn reeds uitgeroeid. Vele mensen
zullen dit argument niet erg relevant vinden, omdat het hier wellicht om een
‘esthetisch’ begrip van de natuur gaat of om de subjectieve voorkeur van enkele
zonderlingen, de ‘natuurliefhebbers’. Op het esthetisch aspect kom ik nog terug,
maar ik wil er nu al op wijzen dat aan deze voorkeur voor ‘natuurbehoud’ nog heel
wat andere aspecten vastzitten.
In de terminologie van V. Westhoff (Annalen van het Thijmgenootschap, december
1970, pp. 5-23) heeft het behoud van niet te geringe oppervlakten oorspronkelijk
natuurmilieu een educatieve functie, een signaal- en reservoirfunctie en een
regulerende functie, die de hele gemeenschap aanbelangen. De educatieve functie
betreft niet op de eerste plaats het grote publiek (voor wie wellicht het recreatieve
overweegt), maar heel de biologische wetenschap, die deze openluchtlaboratoria
niet kan missen, met name voor de opleiding van de toekomstige ecologen. De
signaalfunctie wordt waargenomen door die organismen die voor sommige
schadelijke invloeden bijzonder gevoelig zijn, zodat zij optreden als uiterst nuttige
indicatoren van de verslechtering van het leefmilieu. Beroemd is het geval van de
korstmossen, die heel gevoelig reageren op de luchtvervuiling en werden gebruikt
om de verschillende graden van vervuiling in Belgisch Limburg in kaart te brengen.
De reservoirfunctie is niet minder belangrijk: in de ‘behouden’ natuur kunnen tal van
soorten voorkomen die voor de mens heel nuttig
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zouden kunnen zijn, als hij ze maar beter kende. Een soort die eenmaal vernietigd
is, zijn we voor altijd kwijt. Veelbetekenend is bijvoorbeeld wat E.H. Graham van de
Soil Conservation Service van de USA schreef: ‘Het is te betreuren, dat wij van de
oorspronkelijke vegetatie (de prairie) zelfs geen kleine gebieden hebben behouden’.
Inderdaad, kon men de oorspronkelijke levensgemeenschap die daar bestond, nu
nog bestuderen, dan zou men beslist normen vinden waaraan het gedeeltelijk in
cultuur brengen van zo'n land moet beantwoorden. De verwaarlozing daarvan heeft
grote gebieden volkomen onbruikbaar gemaakt. Het is reeds gebleken dat het
reservoir van wilde variëteiten van door de mens sinds lang veredelde planten en
dieren buitengewoon interessant genetisch materiaal bevat dat door kruising met
onze cultuurvariëteiten de resistentie tegen ziekten, de produktiviteit en de
aanpassing aan bepaalde klimaatcondities op voordelige wijze kan beïnvloeden.
De regulerende functie tenslotte berust op de diversiteit die inherent is aan de
natuurlijke planten- en dierenassociaties: op een bepaalde plaats heeft zich uiteraard
juist die gemeenschap ontwikkeld die het best aangepast is aan dat type van bodem,
klimaat en waterhuishouding. Deze ecosystemen (gemengde bossen, struwelen,
houtwallen) zijn veel beter bestand tegen plotselinge globale verstoringen van het
evenwicht. Door hun grote inwendige stabiliteit hebben zij een regulerende invloed
op de waterhuishouding én op het biologisch evenwicht van het cultuurlandschap,
waaraan ze bijvoorbeeld een groot aantal biologische bestrijders van insekten
kunnen leveren. Al deze functies kunnen maar naar behoren worden uitgeoefend
door het behoud van voldoende en voldoend gespreide natuurlijke milieus in het
cultuurlandschap. Wij moeten dan ook protesteren tegen bepaalde
‘zuiveringsmethoden’ die uit gemakzucht steeds meer ingang schijnen te vinden:
om ontwateringsgrachten of wegbermen ‘schoon’ te houden, vindt men er niets
beter op dan ze met pesticiden dood te spuiten! Niet eens de autotoerist of de
wandelaar heeft enige baat bij die rosse wegbermen en levenloze wateren. Niet
alleen ‘pestcontrol’ maar ‘pesticidecontrol’ is dringend geboden.
Op één slakje uit Gregory's betoog zou ik nog wat zout willen strooien. Gregory
is onverdeeld enthousiast over de resultaten die Nederland en Japan met hun
intensief gebruik van landbouwchemicalia hebben bereikt. Ondertussen is in
Nederland zowel de publieke opinie als die van de wetenschapsmensen toch heel
wat kritischer geworden. En wat Japan betreft: indien dit land thans zijn eigen
bevolking behoorlijk kan voeden, dan is dit mede te danken aan het feit dat het sinds
vele jaren, met betwiste en betwistbare middelen, een vrij drastische
geboortebeperkingspolitiek heeft gevoerd. En naar het oordeel van deskundigen
heeft de milieuvervuiling in bepaalde streken van Japan de grens van het dragelijke
al merkelijk over-
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schreden. Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat het menselijke probleem van
‘voldoende voedsel voor iedereen’ niet alleen met landbouwtechnieken opgelost
kan worden.

Synthetische voedingsstoffen, geneesmiddelen, kunststoffen
Aangezien de natuur, ondanks de grote verscheidenheid van haar produkten, niet
alle stoffen levert waar onze gespecialiseerde behoeften om vragen, is de mens
overgegaan tot de synthese van stoffen die in de natuur niet gegeven zijn.
Op het gebied van de voeding probeert men het delicaatste probleem - de
proteïneproduktie - ook langs synthetische weg op te lossen. Niet alleen werden
reeds door selectie maïsvariëteiten met een hoger proteïnegehalte (lysine) verkregen,
maar men is er ook in geslaagd, synthetisch bereide aminozuren (de bouwstenen
van alle proteïnen) aan het veevoeder toe te voegen, zodat het rendement van deze
proteïneproduktie voor de menselijke consumptie merkelijk werd verhoogd. De
produktie van gist uit petroleum (niet geschikt voor menselijke voeding, maar wel
voor geconcentreerd veevoeder) werd reeds met succes gerealiseerd. Gregory, die
al deze feiten vermeldt, verwacht daarvan een hele omwenteling in de
voedingsgewoonten van de mens:
‘De fotosynthese, die enkele miljoenen jaren oud is, heeft een plantaardig
leven verwerkt, dat vervolgens aan de oorsprong lag van de petroleum.
De petroleumchemie stelt deze gefossiliseerde zonne-energie thans in
staat, voor de voeding van de huidige mens, in competitie te treden met
de fotosynthese-produkten bekomen in onze hoeven’.
Hierbij moeten toch een paar kritische kanttekeningen worden geplaatst. De
fotosynthese is een continu proces, dat doorgaat zolang wij over de zonneenergie
kunnen beschikken en het plantenleven in stand houden. De fossiele brandstoffen
of desgevallend voedingsstoffen zijn eenmalige produkten van een lang geologisch
verleden, die wij in een razend snel tempo verbruiken en die dan eenvoudig óp zijn.
Voor de energievoorziening hebben wij reeds de mogelijke vervanging door
atoomenergie ontdekt, maar voor een continue voedselvoorziening zijn wij nog
steeds op de fotosynthese aangewezen. Onze wereld moet een wereld blijven
waarin fotosynthese op grote schaal mogelijk blijft.
Vervolgens blijkt een ver doorgedreven kunstmatige voeding niet alleen de smaak
maar ook de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde eindprodukt
te beïnvloeden. Ook hier is dus omzichtigheid geboden. Er zijn futurologen die een
welhaast onbeperkte voedselproduktie mogelijk achten, op voorwaarde dat ze
volledig synthetisch gebeurt en dat alle thans bestaan-
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de ‘omwegen’ worden vermeden. Naar mijn gevoel wordt de mens in dit soort
beschouwingen toch wel iets te veel gereduceerd tot een proteïne-slikkende machine.
De astronauten, die een paar weken lang volmaakt synthetisch voedsel te verorberen
kregen, waren wat blij toen ze eindelijk weer eens normaal konden eten. Zodra de
mens een zeker welvaartspeil heeft bereikt, blijkt hij heel wat belang te hechten aan
de smaak en de afwisseling van zijn voedsel: de bekende protesten in internaten
en gevangenissen tegen het voedselregime zijn beslist niet altijd gericht tegen het
te geringe proteïnegehalte van hun voeding! De psychologische factoren van de
menselijke voeding hebben toch ook iets met het welzijn en de kwaliteit van het
leven te maken.
Gregory overweegt tenslotte de mogelijkheid van een veralgemeende
overproduktie over de hele wereld, dank zij de moderne technieken. Maar deze
oplossing raakt de kern van het probleem niet. Ondertussen zullen wij in staat zijn,
‘dank zij de technieken van sterilisatie, koeling en kryogenisatie van de
voedingsmiddelen deze overproduktie volmaakt te stockeren’! Dat deze technieken
ook hun nut hebben, zal niemand betwisten, maar de oplossing van dit probleem
kan alleen komen van een fundamentele herziening van de produktie- en
distributieverhoudingen op wereldschaal.
Veel minder betwist is de enorme vooruitgang die de moderne geneeskunde heeft
geboekt, dank zij de synthetische middelen van preventieve en curatieve aard. Het
ware onbegonnen werk de resultaten op te sommen die met behulp van de
sulfamiden, de antibiotica, de pijnstillende middelen enz. werden bereikt. Miljoenen
mensenlevens werden gered, vele ziekten geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld, de
levensduur verlengd, de kwaliteit van het leven verbeterd. Het is dan ook begrijpelijk
dat Gregory over deze triomfen uitweidt, in een gerechtvaardigde reactie tegen hen
die de scheikunde voor alle onheil verantwoordelijk willen stellen. Omdat de balans
zo positief is, veroorlooft hij zich zelfs een (enige) kritische opmerking, naar aanleiding
van de ontdekking van de hydrazinederivaten (en verwante stoffen), die de
behandeling van geestesstoornissen, ‘stress’ en neurosen mogelijk maken. Het is
hem niet onbekend ‘dat volgens sommige wetenschapsmensen het mogelijk moet
zijn individuen en volledige gemeenschappen te controleren, zelfs in het geheim,
zonder dat de slachtoffers er zich rekenschap van geven’. Hij noemt dit een
‘schrikwekkend aspect’: hier maakt de chemicus zich dus toch zorgen, en terecht,
om het misbruik dat van zijn ontdekkingen kan worden gemaakt!
De efficiëntie en de uitbreiding van de farmaceutica roept nog een reeks andere
problemen op die voor het (biologisch) welzijn van de mensheid van belang zijn.
Het eerste is het probleem van de niet-bedoelde en niet-voorziene neveneffecten
van het geneesmiddel. Dit is een hoofdprobleem van de
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farmaceutische wetenschap zelf, waaraan deze uiteraard steeds veel aandacht
heeft besteed. De Softenonkwestie ligt nog in eenieders geheugen. Een tweede
probleem betreft het ondeskundig en overdreven verbruik van farmaceutica. De
manier waarop wij ons leven organiseren of dulden dat het georganiseerd wordt,
brengt een voortdurende overlast mee, die we dan met allerlei pillen willen verlichten,
zonder dat de echte oorzaak van onze beschavingsziekten wordt aangepakt. Het
derde probleem is tegelijk complexer én globaler: het betreft zowel de kwantiteit als
de kwaliteit van de nieuwe menselijke populatie die aan de geneesmiddelen haar
bestaan te danken heeft. Men kan er de wetenschapsmensen moeilijk een verwijt
van maken, dat zij erin geslaagd zijn op spectaculaire wijze de kindersterfte in de
ontwikkelingslanden te doen afnemen. Toch kunnen ook zij niet verhinderen dat
daardoor een versnelde bevolkingstoename is ontstaan, die nieuwe, vaak
onoverkoombare problemen doet rijzen. Terecht merkt Clive Wood op dat wij te
lang alleen maar een ‘death control’ hebben toegepast, terwijl nu blijkt dat het leven
zelf, wil het menswaardig zijn, ook ‘gecontroleerd’ moet worden. Maar ook in de
hoogontwikkelde landen is door de efficiënte ziektebestrijding een nieuw eugenetisch
probleem ontstaan: sommige erfelijke ziekten nemen in het geheel van de menselijke
populatie weer toe, omdat de dragers ervan nu lang genoeg leven om de ziekte aan
hun nakomelingen door te geven. Zo is bijvoorbeeld het aantal diabetespatiënten
in Duitsland, sinds de oorlog, al tien maal groter geworden. ‘Kanker, storingen van
de bloedsomloop en hartziekten kunnen met succes de middeleeuwse plagen gaan
vervangen, al is het ziekteverloop minder dramatisch en zijn de mogelijkheden van
de geneeskundige behandeling beter als toen’ (Kaufmann, Die Menschenmacher,
1964). Hiermee worden heel delicate problemen gesteld, die de waarde en de
vrijheid van de menselijke persoon kunnen raken. De ‘oplossingen’ die door de
eugenetici werden voorgesteld, gaan van de vrijwillige verzaking aan
nakomelingschap tot de verplichte sterilisatie. Maar het kan niet worden ontkend
dat het ziektepeil in een menselijke populatie zo opgevoerd kan worden, dat het de
draagkracht en de leefbaarheid van die samenleving te boven gaat.
Gregory heeft gelijk wanneer hij beweert dat ‘de kunststoffen de enige nieuwe
technologie van de twintigste eeuw zijn die een fundamentele industrie is geworden’.
Wat deze synthetische stoffen (weefsels en plastiek in de ruimste zin) aan nieuwe
mogelijkheden hebben opgeleverd voor de kleding, het woon- en het huishoudelijk
comfort, grenst aan het ongelooflijke. De ontwikkeling van de electronica ten dienste
van de informatie en de informatieverwerking (radio, televisie, computers,
telecommunicatie) heeft aan onze samenleving een nieuwe dimensie toegevoegd.
Dit betekent echter niet dat deze evolutie aan alle kritiek ontsnapt. Specialisten van
de NASA heb-
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ben reeds geklaagd over het teveel aan informatie: een paar satellieten hebben
honderdduizenden foto's gemaakt die waarschijnlijk nog jaren gestockeerd zullen
liggen, omdat er niet genoeg tijd en personeel is om ze te analyseren! De nieuwe
technische mogelijkheden zijn zo uitgebreid, dat ze gemakkelijk aan nutteloze of
schadelijke toepassingen kunnen worden verspild. En wij mogen niet vergeten dat
het de moderne plasticstoffen zijn die door hun bestendig en giftig karakter een
uiterst bedenkelijke dimensie aan het afvalprobleem hebben toegevoegd.
Eens zullen de kunststoffen ons in staat stellen, zegt Gregory, ons zo van de
buitenwereld af te zonderen, dat we van zuivere lucht en stilte zullen kunnen genieten
zolang we binnen blijven en de ramen potdicht gesloten houden. ‘De voorwaarden
die zullen toelaten een ideale klimatisering, zuivere lucht en stilte te realiseren,
liggen thans (voor iedereen) in het verschiet’. Ongetwijfeld is het belangrijk dat in
onze wooncultuur nog betere isolatievoorwaarden worden gerealiseerd, maar de
strijd tegen de luchtverontreiniging en de geluidshinder heeft toch ruimere ambities,
zou ik denken.

De mens leeft niet van brood alleen
Ik zou nog even terug willen komen op de esthetische dimensie van het menselijke
leefmilieu, die zowel het cultuur- als het natuurlandschap betreft. Niet iedereen zal
deze dimensie als een fundamentele menselijke behoefte weerhouden. In een
televisiegesprek met Godfried Bomans herhaalde Marnix Gysen nog maar eens dat
voor hem het landschap ‘niets anders is dan de afstand tussen twee steden’. Ik blijf
evenwel overtuigd dat voor een, naar ik hoop democratische meerderheid van de
mensen, ook deze esthetische behoefte heel reëel is. Als we de dichters en
kunstenaars uit de minder welvarende landen mogen geloven, heeft de mens ook
daar wel degelijk oog voor de onvervangbare waarde van de schoonheid van zijn
land. Het belang van het (natuur-)landschap voor de geestelijke gezondheid van
de mens, zou ik met één enkel voorbeeld willen illustreren. Wij zijn in onze westerse
wereld sinds vele eeuwen vertrouwd met een opmerkelijk fenomeen van het
monastieke leven, dat bij de moderne bezoeker zelfs ergernis of schampere
uitlatingen wekt: de abdijen en kloosters, waarin mannen en vrouwen zich
terugtrekken om een gestreng leven te leiden, liggen meestal in een prachtig
landschap! De expliciete motivatie was ‘de vlucht uit de wereld’, het opzoeken van
de eenzaamheid ver weg van een wereld waaraan de anderen hun voorkeur gaven.
Een bijkomende motivatie was het zoeken van God in de schepping zoals die, in
hun opvatting, nog rechtstreeks uit zijn handen kwam. Maar het komt mij voor dat
deze mensen, wellicht onbewust, tevens een essentiële conditie hadden ontdekt
voor hun geestelijk evenwicht, iets
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‘dat zij in hun strenge eenzaamheid niet konden missen. Toen later, om nog
‘volmaakter’ te leven, zowel de handenarbeid als het contact met de natuur als
overtollige ballast overboord werd geworpen, werd naar mijn gevoel dit geestelijk
evenwicht terdege gecompromitteerd. Dat de moderne, opgejaagde stedeling thans
dit leven in de natuur als een ongehoorde luxe benijdt (zonder het integraal te willen
overnemen), bewijst niet dat het fundamentele inzicht verkeerd was of is: sommigen
ontdekten daarin zelfs een nieuwe sociale functie van deze abdijgebieden in onze
samenleving. Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat het esthetisch belang van het
landschap een diepere dimensie heeft dan een louter toeristische. Die mag en moet
er ook zijn, maar de ervaring heeft geleerd dat wij op onze hoede moeten zijn voor
toeristische valorisaties van het landschap: al te vaak hebben ze vernietigd wat ze
probeerden of beweerden te valoriseren. Ook het landschap is een erfgoed waarmee
wij niet álles mogen doen wat we technisch kunnen. Niet alleen de geluidshinder,
ook de gezichtshinder bedreigt het menselijk welzijn.
Men zou me kunnen verwijten dat in mijn polemiek met Gregory weinig of geen
maatschappijkritische beschouwingen aan bod zijn gekomen. Stof daarvoor zit er
beslist in. Als anderen, die meer bevoegd zijn dan ik, het probleem van die kant
aanpakken, hoop ik dat zij hun betoog niet ontkrachten door onkunde betreffende
de vele basisgegevens die ik hier even heb aangeraakt. Trouwens ook in
wetenschappelijke kringen is al een maatschappijkritisch antwoord in de maak. Het
rapport dat voor de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) onder de leiding van Harvey Brooks van Harvard werd opgesteld,
liegt er niet om. Het gaat uit van het fundamentele inzicht, ‘dat vele aspecten van
de ontwikkelde landen een toestand benaderen die beschreven kan worden als de
voorloper van de verzadiging, in deze zin dat vele dingen niet veel verder meer
kùnnen groeien, zonder op vrij fundamentele limieten te stoten. Indicaties van
verzadiging zijn reeds voorhanden in de totale populatie, de milieubezoedeling, de
omvang van de steden en van het vervoer... In een samenleving die de laatste
driehonderd jaar gewend was geraakt aan groei op alle gebieden, is dit iets volkomen
nieuws’. Het rapport constateert dat er al een verschuiving aan de gang is van louter
privé naar publieke ‘goederen’ als opvoeding, gezondheidszorg, zuiver water en
zuivere lucht, parken, recreatievoorzieningen, huisvesting en publiek vervoer. Welnu,
het blijkt ‘dat de produktiviteit in haast al deze gebieden ten achter bleef bij de
produktiviteit van kapitaal en verbruiksgoederen voor de privé-markt’.
Het rapport wenst zelfs uitdrukkelijk het feit erkend te zien dat ‘de groei, zoals hij
nu alleen door de markt wordt bepaald, niet automatisch garan-
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deert dat de bestaande hulpbronnen op de beste manier worden aangewend’. En
nog duidelijker klinkt het voorbehoud tegen het invoeren van nieuwe technieken:
‘De nadruk op het milieubeheer kan een eis worden (bij het invoeren van een nieuwe
technologie) tot meer fundamenteel en voorafgaand onderzoek over de weerslag
ervan op het milieu. Inderdaad, om de neveneffecten te kunnen voorzien, is er een
fundamenteler begrip van de zaak nodig, dan alleen maar de demonstratie dat het
technisch mogelijk is en dat er commercieel beloften in zitten’. En nog
maatschappijkritischer is de overweging dat ‘wijzigingen in de kwaliteit van het leven
slechts mogelijk zullen zijn ten koste van andere vormen van consumptie,
vermoedelijk bij de meest welvarende klassen van de samenleving’.
Het rapport vermoedt wel dat vele aanbevelingen en opmerkingen bij velen nogal
hard zullen aankomen. En daarom heeft het er een mijns inziens zeer ernstige
waarschuwing aan toegevoegd:
‘De wereldwijde cultuur van een geïnstrueerde jeugd, die zeer begaan is
met de ecologische perspectieven en die in toenemende mate
anti-materialistisch, egalitarisch, anti-meritocratisch en anti-bureaucratisch
is ingesteld, zou wel eens antirationele opvattingen kunnen gaan huldigen.
Haar invloed zou al in de volgende decade veel groter kunnen worden
dan wat onze huidige extrapolaties suggereren. Vooral dan indien de
bestaande methoden er niet in slagen een wezenlijke verbetering tot stand
te brengen. Dit falen zou een reactie tegen de wetenschap zelf kunnen
uitlokken en de wetenschappelijke vooruitgang zodanig belemmeren, dat
de wereld de nodige intellectuele instrumenten mist om de complexiteit,
die zij zelf geschapen heeft, nog aan te kunnen’.
Het stemt wel enigszins weemoedig dat reeds meer dan honderd jaar geleden de
pionier van de ecologische wetenschap, G.P. Marsh, in zijn goed gedocumenteerde
Man and Nature (1863) zo nadrukkelijk gewezen had op ‘de gevaren van
onvoorzichtigheid en de noodzaak van oplettendheid bij alle werkzaamheden die
van grote invloed zijn op de natuurlijke gesteldheid van de organische en
anorganische wereld’. Pas nadat de mens aan de reeds bestaande woestijnen er
nog enkele van eigen maaksel had toegevoegd, werd de profetische waarschuwing
erkend ‘dat de mens zowel kwalitatief als kwantitatief een macht is van een hogere
orde dan enige andere vorm van levend wezen dat evenals hij aanzit aan de dis
van een overvloedige natuur’. Overvloedig betekent niet onuitputtelijk. Het biologisch
wezen, dat zich homo sapiens heeft genoemd, moet zijn omvangrijke scientia
inderdaad in een sapientia onderbrengen. Wetenschap moet wijsheid worden.
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Erik van Godfried Bomans
Paul Claes
‘Hommels op twee benen’. Plato, Staat VIII, 552c.
1

Dit is een analyse van Godfried Bomans' boek Erik . Een aantal teksttheoretische
2
begrippen, vnl. uit de Franse structuralistische school , zullen gebruikt worden voor
een dubbele benadering. Met een eerste lectuur blijf ik geheel binnen de tekst. Het
is een poging om het gecompliceerde taalverloop dat dit boek is, tot een eenvoudige
grondstructuur terug te brengen. Een tweede lectuur overstijgt dit niveau. De tekst
wordt daar bestudeerd als een vorm van taalgebruik. De eerste benadering noem
ik semantisch, de tweede semiologisch.

Semantische analyse
Lectuur en tekstanalyse hebben meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht
lijkt. Wie een tekst in zich heeft opgenomen, vat hem als een eenheid. D.w.z. dat
hij een hoogst ingewikkelde opeenvolging van syntactische relaties (zinnen) in min
of meer bewuste mate tot een simpele grondstructuur heeft herleid. Het bewijs
daarvoor is dat de lezer geen enkele van de afzonderlijke zinnen hoeft te onthouden
om de hele tekst in eigen woorden weer te geven. Een tekstanalyse is een dergelijke
weergave. Zij onderscheidt zich van de lectuur door haar expliciet en methodisch
karakter.
Het expliciteren van het lezend begrijpen vereist een wetenschappelijke taal, die
samenhangend is en aangepast aan haar object. Een tekstanalyse moet linguïstisch
gefundeerd zijn. De wetenschappelijke beschrijving vereist een methodische aanpak:
de tekst wordt consequent aan reductie- en structureringsprocessen onderworpen
tot hij als een eenheid van betekenis verschijnt. De wetenschappelijke discipline
die zich bezighoudt met de betekenissamenhang van teksten is de tekstsemantiek.
Voor de volgende uiteenzetting doe ik voornamelijk een beroep op de theorie van
3
de Franse linguïst A.J. Greimas .

1
2
3

Ik gebruik de bekende pocketuitgave: G. Bomans, Erik of het klein insectenboek,
Prisma-boeken 35, 1971, 32ste druk.
Zie hiervoor mijn bespreking van T.A. van Dijk, Moderne literatuurteorie, Van Gennep,
Amsterdam, 1971, in Streven, maart 1972, pp. 585-588.
A.J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, 1966.
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Mijn hypothese is dat het verhaal van Erik slechts een middel is om bepaalde
semantische tegenstellingen aan het licht te brengen. De intrige is overigens van
een zeldzame eenvoud: een jongetje valt in slaap, beleeft een heleboel lotgevallen
in een imaginaire insektenwereld en ontwaakt weer in de mensenwereld. Uit deze
korte samenvatting (in feite een semantische reductie) blijkt dat er een
correspondentie bestaat tussen het situatie- en bewustzijnsverloop van het verhaal.
Beide passen in een drieledig schema waarvan het derde stadium een
wederopneming van het eerste is:

SITUATIE
BEWUSTZIJN

1
mensenwereld

2
insektenwereld

3
mensenwereld

realiteit

droom

realiteit

Maar de onderlinge verhouding van de verschillende stadia kan nog nauwkeuriger
worden weergegeven.
1. Stellen we eerst de relatie mensenwereld - insektenwereld aan de orde. M
(mensenwereld) kan het geheel van betekenisinhouden aanduiden die gekenmerkt
worden door de categorie ‘menselijk’ (b.v. Erik, verstand, spreken, liefhebben, adel),
I (insektenwereld) het geheel van betekenisinhouden die gekenmerkt worden door
de categorie ‘dierlijk’ (b.v. insekt, instinct, voelspriet, tjirpen). De verhouding tussen
M en I in stadium 1 kan linguïstisch weergegeven worden door een breukstreep
tussen beide: M/I (of M/I). Beide semantische werelden (dierenwereld en
mensenwereld) staan hier in een relatie van niet-gelijkheid (disjunctie, contiguïteit)
tegenover elkaar.
In de tekst wordt dit zo uitgedrukt dat Erik (als vertegenwoordiger van M) de
insekten (als vertegenwoordigers van I) aan het bestuderen is in ‘Solms' Beknopte
Natuurlijke Historie’. Het gaat hier om een subject-objectverhouding: tussen een
wetenschappelijk onderzoeker en het voorwerp van zijn studie. De scheiding tussen
M en I is volledig, te meer daar het insekt niet als een levend proefdier verschijnt,
maar geobjectiveerd is tot kennisobject in een leerboek.
Deze verhouding verandert ogenblikkelijk in stadium 2. Daar zijn de insekten
springlevende wezens geworden die op voet van gelijkheid met Erik kunnen omgaan.
Wat is er gebeurd?
Erik is in het schilderij ‘Wollewei’ doorgedrongen en zo in de wereld van de
insekten beland. Een menselijk element is in het dierlijk universum terechtgekomen.
Parallel hiermee blijkt de fauna menselijke trekken te hebben aangenomen.
Voorbeelden hiervan zijn legio. Uit hoofdstuk 2 citeer ik:
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sprak de wesp, toen haalde hij zijn vleugels op, meneer van Vliesvleugel keek al
wat opgeruimder; meneer van Vliesvleugel, zijn voorhoofd fronsend; zijn adellijke
vleugels. Het procédé bestaat erin dat respectieve elementen van M en I syntactisch
worden verbonden. Dit is in een normale tekst uit den boze. Daar kunnen woorden
met elkaar slechts in een syntactische relatie treden als zij beide tot hetzelfde
betekenisuniversum behoren; ‘de man sprak’ is grammaticaal correct, ‘de wesp
sprak’ is onregelmatig. Deze linguïstische bijzonderheid volstaat om Bomans’
taalgebruik in stadium 2 symbolisch te noemen. Van symboliek is namelijk sprake
in een tekst(gedeelte) waar disjuncte (tot een andere betekeniswereld behorende)
termen met elkaar vermengd worden. In Gezelles gedicht ‘Ego flos’ bijvoorbeeld
treedt een syncretisme op van termen uit de menselijke en plantaardige sfeer. (Dit
voorbeeld toont aan dat een dergelijke vermenging niet noodzakelijk het komische
effect heeft dat ze bij Bomans sorteert. Waarschijnlijk ontstaat dit door een sterke
incongruentie (ongerijmdheid) tussen de met elkaar verbonden elementen).
Vergelijken we stadium 1 en 2, dan valt op dat zich een transformatie in de relatie
tussen M en I heeft voorgedaan: M/I>M + I. Scheiding (disjunctie) is verbinding
(conjunctie) geworden.
Merkwaardig is dat deze vermenging van menselijke en dierlijke trekken zich niet
uitstrekt tot Erik zelf. Die wordt wel kleiner, maar behoudt al zijn menselijke
kenmerken. Het lijkt er overigens op dat het de aanwezigheid van Erik is die de
transformatie bewerkt. Zolang hij zich buiten het schilderij bevindt, zijn de insekten
gewone (geschilderde) diertjes, zodra hij er binnendringt, veranderen ze in
mengwezens. En zo zijn we de functie van Erik in het verhaal op het spoor gekomen.
Hij treedt op als een soort indicator die bepaalde betekenistegenstellingen in de
tekst aan het licht brengt. De rol van Erik wordt nog gepreciseerd in stadium 3 van
het verhaal. Na het ontwaken van de jongen wordt de verhouding van stadium 1
schijnbaar hersteld. Solms en juffrouw Schönberg houden weer de scheiding voor
tussen M en I, tussen de wetenschap en haar object. In dit stadium ontdekt Erik
echter het symbolisch karakter van stadium 2: ‘soms, als hij onder zekere mensen
vertoeft, kan hij niet nalaten aan bepaalde kleine insecten te denken’ (185). Op die
manier wordt Erik eigenlijk een in het verhaal ingebouwde interpretator, die zegt
hoe de tekst moet worden gelezen.
2. Bekijken wij nu het bewustzijnsverloop. Ook op dit niveau valt de tekst in drie
delen uiteen, die ik grof heb aangeduid als realiteit - droom - realiteit. Het gaat hier
om de manier waarop Erik de situatie beleeft, ‘leest’. Opmerkenswaard is dat de
scheiding tussen stadium 1 en 2 voor het bewustzijnsverloop op een ander moment
valt dan voor het situatieverloop. Erik is al een tijd aan het dromen vóór hij de lijst
van het schilderij ‘Wollewei’
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overschrijdt. De overgang tussen realiteit en droom wordt verdoezeld door een
innerlijke monoloog, waarin Erik zich in slaap vallend verbeeldt hoe het zou zijn in
de insektenwereld te leven, waarop plotseling het imaginaire gelach van het portret
van grootvader Pinksterblom weerklinkt.
Ook hier is het mogelijk met zuiver linguïstische middelen een onderscheid te
maken tussen beide stadia. De semantische relatie die we op dit niveau onder ogen
moeten nemen, is die tussen werkelijkheid en verbeelding. Tot het
werkelijkheidsuniversum (W) behoren alle betekenisinhouden die door de categorie
‘reëel’ worden gekenmerkt (b.v. mens, leven), tot het verbeeldingsuniversum (V)
alle betekenisinhouden die door de categorie ‘fictief’ gekenmerkt worden (b.v.
dromen, afbeelding).
In stadium 1 behoort alles tot W, behalve het schilderij ‘Wollewei’. De uitvoerig
beschreven afbeelding daarop is natuurlijk fictief, maakt geen deel uit van de reële
wereld. De relatie tussen W en V is die van disjunctie (W/V).
4
Sartres studie over de verbeelding kan zulks verduidelijken . Het zien naar reële
dingen gebeurt met een waarnemend bewustzijn (conscience réalisante), het zien
van afbeeldingen met een verbeeldend bewustzijn (conscience imageante). Het
zien van een afbeelding als afbeelding vraagt dus een andere kijk (cf. het plotselinge
‘zien’ van figuren in het behang).
Belangrijk is Sartres vaststelling dat er in dit opzicht geen verschil bestaat tussen
gewone afbeeldingen (een schilderij) en mentale beelden (een droom). Dit verklaart
hoe deze in Erik voor elkaar worden gebruikt. Wanneer Erik wil binnendringen in
de verbeeldingswereld van het schilderij, belandt hij in die van de droom. Een eerste
gevolg daarvan is echter dat de familieportretten (afbeeldingen dus) aan het leven
gaan. Pas daarna komt Erik terecht in ‘Wollewei’.
In feite is deze dubbele overgang structureel overtollig. Dit blijkt wanneer Erik
zonder overgang van de insektenwereld in de realiteit terugkomt zonder eerst het
kader van ‘Wollewei’ te passeren. De portrettenpassage zou geschrapt kunnen
worden zonder dat er iets van de semantische boodschap van de tekst verloren
ging. De functie ervan is die van het syllogisme: alle afbeeldingen leven; Wollewei
is een afbeelding; dus Wollewei leeft. In grootmoeders woorden: ‘Alles leeft, kleine
jongen, men moet het alleen weten te zien. Kijk maar eens naar dat grote schilderij
daar, met die schapen in de weide...’ (33).
Eriks droom (stadium 2) is een mengsel van werkelijkheid en verbeelding; reëel
bestaande elementen worden in fictieve samenhangen gebruikt. Zo wordt aan
afbeeldingen (elementen van V) het kenmerk levend (element van

4

J.-P. Sartre, L'imaginaire, 1940 (Ned. vert. Het imaginaire, Meppel, 1969).
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W) toegeschreven. Typerend is, dat een portret tegelijk als afbeelding van
grootmoeder Pinksterblom en als een plat stuk karton verschijnt.
Binnen het schilderij gaat de vermenging verder. De afgebeelde fauna en flora
worden wérkelijk, en Erik treft er o.m. een reeks woningen aan, compleet met
huisraad en paraplubak. Droompsychologisch fijne voorbeelden van vermenging
zijn de volgende: Erik moet bij de Vliesvleugels ‘toevallig’ het enige liedje spelen
dat hij kent; het boek van de hommel is dat van zijn vaders boekenkast; de spreuk
van de doodgraver is die van het bekertje van Henk Sjollema; de discussies over
Solms.
Zoals bij het situatieverloop wijst de vermenging van elementen uit diverse
betekeniswerelden (W + V) op het symbolisch karakter van dit tekstgedeelte. In
stadium 3 wordt echter de vroegere verhouding hersteld: ‘Zelfs grootmoeder scheen
hem niet meer te herkennen en bleef onbeweeglijk op haar stoeltje zitten’ (183).
Het is nu mogelijk het situatie- en bewustzijnsverloop schematisch voor te stellen:
1

2

3

SITUATIE

M/I

M

+I

M/I

BEWUSTZIJN

W/V

W

+V

W/V

disjunctie

conjunctie

disjunctie

De parallelle indeling toont aan dat er tussen het situatie- en bewustzijnsverloop
van het verhaal een gelijkaardigheidsrelatie (similariteit) bestaat, die linguïstisch
genoteerd kan worden als
. Zo betekent
dat (in stadium 1) de
disjunctie tussen mensenwereld en insektenwereld overeenstemt met de disjunctie
tussen werkelijkheid en verbeelding.
3. Bovenstaande analyse van de tekst is onvoldoende om het verhaal als geheel
te vatten. De analyse onthulde immers het bestaan van een symbolisch niveau, een
‘metatekst’, die we op zijn beurt dienen te ontleden.
De symbolische interpretatie van de tekst stelt dat mensen en insekten
gelijkwaardig zijn, evenals de werkelijkheid en het schilderij (of de droom) dat zijn.
Geformaliseerd:
. Erik fungeert, zoals gezegd, als de interpretator van
deze symbolische metatekst. De eigenlijke toedracht wordt de jongen echter pas
op het einde duidelijk. Verhaaltechnisch gezien is de geleidelijke onthulling van het
dubbele niveau van de tekst een eenheidbrengende spanningsfactor. Het verhaal
verloopt als een bewustwordingsproces (voor Erik én de lezer) van niet-weten naar
weten.
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In stadium 2 legt Erik zelf enkele malen het verband tussen insekten- en
mensenwereld: het eetmaal bij de van Vliesvleugels doet hem denken aan het
‘eenvoudig hapje’ voor minister Popeling, de vlinderliefde aan de sentimentele
avonturen van zijn broer. Toch acht hij zich als mens ver verheven boven de insekten
en de consequentie van een schilder als God van het schilderij schrikt hem af. Het
eigenlijke inzicht breekt pas in de laatste alinea van de tekst door. Driemaal wordt
in de tekst de gelijkenis tussen werkelijkheid en schilderij onderstreept: in het motto,
in de gelijkstelling tussen de geboorte en de aankomst van Erik in ‘Wollewei’ en in
de eindzin: ‘Vaart allen wel, houdt allen de lijst in het oog, - en bekommert u niet té
zeer om honing...’ (185).
Gaan we nu de symbolische tekstdimensie na (én de evolutie van Erik als
tekstinterpretator). In stadium 1 is geen metatekst aanwezig en bijgevolg ook geen
interpretatie (= niet-weten). In stadium 2 vertegenwoordigt Erik het ene tekstniveau,
de insekten het symbolische; Erik weet dat er twee niveaus zijn, de insekten niet
(weten tegenover niet-weten). In stadium 3 tenslotte wordt het verband tussen beide
tekstniveaus duidelijk; dit gebeurt door toedoen van Erik (= weten).
Ook in de symbolische analyse van het verhaal krijgen we dus een driedeling. In
het volgende schema wordt de status van de tekstniveaus in verband gebracht met
de interpretatie ervan:

TEKSTNIVEAUS
INTERPRETATIE

1
tekst

2
tekst/metatekst

3

niet-weten

weten/niet-weten

weten

tekst

metatekst

Dit schema verduidelijkt het symbolisch karakter van de ‘lijst’. Deze is niets anders
dan de figuratieve uitdrukking van de disjunctie die in stadium 2 bestaat tussen tekst
en metatekst, tussen het niet-symbolische en het symbolische niveau van het verhaal.
Deze disjunctie zet zich voort op het vlak van de interpretatie. Daar staat niet-weten
gelijk met het niet-erkennen van het dubbele niveau van de werkelijkheid.
Vertegenwoordigers van dit niet-weten zijn de insekten en de daarmee gelijk te
stellen mensen (ouders, broers, juffrouw Schönberg, enz.). In tegenstelling met Erik
hebben zij geen weet van de ‘lijst’.
Weten daarentegen is: doordringen in de symbolische zin van de werkelijkheid.
Erik is de enige die hierin slaagt, in stadium 2 omdat hij de herinne-
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ring van stadium 1 met zich meedraagt, in stadium 3 omdat hij bewust een verband
5
legt tussen beide niveaus .
In stadium 2 worden weten en niet-weten concreet tegenover elkaar geplaatst in
de confrontatie tussen Erik en de insekten. Een semantische analyse van dit
tekstgedeelte (35-182) zal de aard van de tegenstelling tussen beide
werkelijkheidsinterpretaties verduidelijken.
Dit tweede gedeelte bestaat uit een reeks ontmoetingen van Erik met verschillende
diersoorten: wespen, hommel, slak, hotelgasten, vlinder, spin, doodgraver, worm,
mieren. De opbouw van deze confrontaties is duidelijk agglutinerend: de overgangen
tussen de verschillende ontmoetingen worden aangegeven door een ruimtelijke
verwijdering van de partijen: een hommel brengt Erik weg van de wespenfamilie;
een vlinder voert hem weg uit het slakkenhotel; de vlinder verlaat Erik met zijn
metgezellin... Deze opbouw suggereert dat de opeenvolgende vormen van contact
slechts variaties van eenzelfde tegenstelling zijn. Deze is het die ondanks de
wisseling van partner en omgeving de eenheid van het verhaal in stand houdt. Deze
hypothese wordt bevestigd doordat sommige dieren dezelfde argumenten in de
mond gelegd worden: ‘Wees tevreden met wat je hebt’, is het devies van glimworm
(95) en doodgraver (134); ‘honing biedt houvast’, meent de vlindervader (107). En
ook de handelingen van de insekten zijn gelijk.
Alle insekten hebben gemeen dat zij geen weet hebben van de lijst. ‘En hoe zou
iemand aan deze zelfgenoegzame diertjes hebben kunnen duidelijk maken, dat er
ergens een lijst was en dat het eigenlijke leven pas aan de overzijde van dien drempel
begon?’ (91). Doordat zij hun leefwereld als de enige bestaande beschouwen,
kunnen zij zich geen andere wereld inbeelden. Dit heeft consequenties voor hun
individueel handelen en beheerst ook hun betrekkingen met hun medewezens. Zij
erkennen alleen hún belangenwereld en aanvaarden die van de andere niet. In de
tekst komt deze houding voor in drie hoofdvormen: de insekten weigeren of zijn niet
in staat de andere te waarderen (egoïsme of domheid), zij overwaarderen zichzelf
(hoogmoed) of brengen de andere terug op hun eigen peil (bekrompenheid). Erik
krijgt met al deze vormen van niet-erkenning te maken. Egoïsme in zijn meest
extreme vorm treft hij aan bij de spin, die haar tegenstrever gewoon uit de weg wil
ruimen; de oorlogvoerende mieren hebben geen ander doel. Bij de insekten heerst
het recht van de sterkste. Hebzucht is een wat

5

De Platonische oorsprong van deze werkelijkheidsinterpretatie is duidelijk. Het Leonardo-citaat
‘Wij zijn alle ballingen, levend binnen de lijsten van een vreemd schilderij. Wie dit weet, leeft
groot. De overige zijn insekten’ wijst daar al op. Merkwaardig is de overeenkomst met de
allegorie van de grot (Staat VII, 514 e.v.): net zoals de wijsgeer die de ideeënwereld heeft
gezien, een mal figuur slaat bij zijn terugkeer onder zijn medegevangenen, wordt Erik door
zijn medemensen niet begrepen bij zijn ontwaken uit de wereld van de insekten.
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mildere vorm van egoïsme: de hommel neemt een te hoge vervoerprijs aan, de
vlindervader vindt honing de hoogste waarde, de doodgraver ziet elk leven als
toekomstig tafelgerecht. Domheid staat de waardering van de partner in de weg,
vooral bij de slak. Hoogmoed en zelfoverschatting kenmerkt de adellijke familie van
Vliesvleugel, die zich ver verheven acht boven de werkende bijenstand; ook de
worm en de mieren beschouwen zich als uitverkoren dieren. Bekrompenheid en
zelfingenomenheid typeren de glimworm, de doodgraver en de vlindervader.
Sommige insekten verenigen in zich verschillende van deze gebreken. Deze
redundantie maakt het de lezer gemakkelijker de fundamentele tegenstelling te
construeren waarrond de tekst draait.
Contrasterend met de niet-waarderende houding van de andere insekten is de
handelwijze van de vlinder, die zijn dankbaarheid aan Erik betuigt en een
onbaatzuchtige liefde opvat. Maar die houding is eigenlijk ontypisch voor een insekt:
de vlinder beklaagt zich de verandering in zijn lot. Alleen Erik vertegenwoordigt de
positieve waarden, die we uit hun tegendelen bij de insekten kunnen extrapoleren.
Hij is hulpvaardig (als hij de worm uit de knoop wil helpen) en verstandig (als hij uit
het net van de spin geraakt), nederig (als hij de jubelcantate van de mieren afwijst)
en ruimdenkend (als hij de vlinderliefde verdedigt); kortom, hij erkent de waarde
van zijn medewezens. De scherpte van de tegenstelling wordt wat verzacht doordat
hij zich nu en dan wat minder nederig gedraagt, o.a. als hij de mens het beste
gemaakt vindt - een gedachte die onmiddellijk fout blijkt (79). Dit draagt bij tot het
realisme van de figuur, die overigens alles ‘verkeerd’ doet bij de insekten.
De semantische boodschap van Erik vertoont aldus een eenvoudige structuur.
Een vergelijking van Erik en de insekten laat immers een correlatie zien tussen het
al dan niet weet hebben van de ‘lijst’ (de relativiteit van het eigen bestaan) en het
al dan niet waarderen van het medewezen. Geformaliseerd kan dit als volgt worden
uitgedrukt:
Het verhaal is niets anders dan
een voorstelling van dit grondmodel in 'n redundante (herhaalde) en diachronische
(in de tijd verlopende) vorm.
Tot een moreel model wordt deze correlatie tussen denken en handelen doordat
de niet-waarderende houding in de tekst voortdurend negatief wordt beoordeeld en
de waarderende positief. Een aantal situaties tonen het ongelijk van de insekten
daadwerkelijk aan; de doodgraver bijvoorbeeld, die alle leven voor zijn maag bestemd
ziet, wordt zelf door de mol opgevreten. Dit leidt tot volgend axiologisch model
(waardenmodel):
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Gezien de symbolische dubbele bodem van de tekst, moet dit model toegepast
worden op het menselijke handelen. Op het einde van zijn verhaal valt de verteller
dan ook uit zijn rol en richt zich rechtstreeks tot zijn toehoorders met een morele
imperatief: ‘Vaart allen wel, houdt altijd de lijst in het oog, en bekommert u niet té
zeer om honing...’. Dit is eigenlijk een samenvatting van beide modellen: eensdeels
een correlatie tussen inzicht en actie, anderdeels de meerwaarde van het inzien
van eigen relativiteit en van het waarderen van iets anders dan het eigenbelang.
Voor wie kan lezen, is deze ‘moraal’ echter overbodig: ze is ontelbare keren in de
tekst zelf geformuleerd.

Semiologische analyse
De mogelijkheidsvoorwaarde en tevens de beperktheid van voorgaande semantische
analyse was het losmaken van de tekst uit zijn cultureel-sociale communicatiecontext.
Dat verband wordt weer hersteld in de semiologische analyse. Daar wordt de tekst
als een stuk taalgebruik bestudeerd.
Hiervoor doen wij een beroep op het connotatiebegrip van de Deense linguïst L.
6
Hjelmslev . Een linguïstische boodschap is niet alleen een verbinding van termen
uit een gesloten taalsysteem, maar ook een verbinding van termen uit één of
meerdere taalniveaus (zgn. taalspelen). De teksttermen die aantonen tot welk
taalspel de betrokken tekst(passage) behoort, worden connotatoren genoemd. Zij
stempelen tekst(gedeelt)en tot citaten van diverse vormen van taalgebruik.
Een voorbeeld moge dit verduidelijken. De zinnen ‘Gij zijt goed’, ‘U bent goed’,
‘Jij bent goed’ duiden op semantisch niveau telkens hetzelfde aan: een
aangesprokene wordt als goed geprediceerd. Uit het taalgebruik blijkt echter tot
welke klasse de toegesprokene behoort. De connotator - hier het persoonlijke
voornaamwoord - duidt telkens het taalspel (verheven, beleefd, gemeenzaam) aan
waarbinnen de zin zich bevindt. Het onderzoek van de connotatoren brengt ons
buiten de tekstimmanentie en situeert de taalboodschap op communicatieniveau.
De connotatoren kunnen diverse vormen aannemen. In een gewoon gesprek
verschijnen zij dikwijls als de toon waarop de woorden worden uitgesproken. Deze
beschrijft dan de manier waarop de boodschap moet worden begrepen (ironisch,
dramatisch, insinuerend...). In een geschreven tekst zijn het vaak het vocabularium,
de afwijking of confirmatie van bestaande teksttypen, de allusie op andere teksten,
die het teksttype (literair, wetenschappelijk, journalistiek...) connoteren.

6

L. Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, 1953, pp. 73-76.
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Ik onderzoek nu achtereenvolgens de connotaties in het taalgebruik van de schrijver
en in dat van de personages in Erik.
1. Het taalgebruik van de schrijver. Erik is een fictief verhaal en schakelt zich als
dusdanig in een traditie van zgn. literaire teksten in, waarvan het bepaalde
taaleigenaardigheden overneemt.
De titel is daar een mooi voorbeeld van. Literaire teksten uit een bepaalde tijd
(18e-19e eeuw) hebben vaak een dubbele titel. ‘Erik of het klein insectenboek’ is
een citaat van dit gebruik (vgl. Frederic Farrars bekende schoolboek Eric or Little
by Little, 1858). Ook de gewoonte om de diverse hoofdstukken door een
samenvatting te laten voorafgaan stamt uit een literaire traditie (cf. Jules Verne,
Dickens en andere romantici). De oorspronkelijke functie daarvan was de
nieuwsgierigheid van de lezer te prikkelen. Bomans maakt van dit procédé een
parodiërend gebruik. Parodie is immers het imiteren van een taalvorm zonder
overname van de functie ervan. Zulks gebeurt ook in de verschillende
‘wetenschappelijke’ inleidingen, die voor een fictieboek natuurlijk geen betekenis
hebben.
De woordkeuze is vaak archaïserend: doch, der, des, weder e.d.; de buigings-n,
normaal bij de Ie druk (1940), is ook daarna behouden. Het lichte verschil tussen
de gewone schrijftaal en de hier gebruikte zorgt voor een vervreemdingseffect dat
zijn komisch effect niet mist.
Ook het verteltype alludeert op de 19e-eeuwse literaire traditie. De auteur verschijnt
zelf als alwetende verteller in de tekst (21, 35, 141, 185), soms op subtiele wijze:
vergelijk het begin van het verhaal (‘De kleine Erik lag, juist op het ogenblik dat dit
boekje begint...’) met de zuiver auctoriële aanhef van Frederik van Eedens Kleine
Johannes (‘Ik zal u iets van den kleinen Johannes vertellen...’). Op de plotselinge
overgang van de verhaalstijl naar een toespreking (geconnoteerd door imperatieven)
in de laatste zin van het boek heb ik al gewezen (vgl. het slot van Multatuli's Max
Havelaar).
Erik wordt gewoonlijk een sprookje genoemd. Alhoewel enkele tekstelementen
naar dit genre verwijzen (o.m. de overgang naar een wonderwereld, vgl. Lewis
Carrols Alice's Adventures in Wonderland), toch lijkt de verwantschap met de fabel
mij groter. De fabel is immers een verhaal waarin dieren met menselijke
karaktertrekken optreden. Bomans heeft ook het didactische van de fabel
overgenomen: met zijn ‘zedeles’ sluit hij aan bij de Aesopische traditie.
2. Het taalgebruik van de personages. Erik bestaat voor een goed deel uit dialogen.
Als imitaties van reëel taalgebruik karakteriseren zij de sprekers. Het taalgebruik
connoteert bijvoorbeeld de sociale klasse waartoe men behoort. De van Vliesvleugels
doorspekken hun conversatie met deftige Franse bastaardwoorden (geparenteerd,
mésalliance, connecties, affreus). Erik en de insekten onderhouden zich gewoonlijk
op een voornaam niveau,
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waarin men ‘u’ zegt. Een tegenstelling daarop vormt de spin, die het sociale masker
laat vallen en Erik jijjouwt.
In de parodieën van tafelspeeches wordt de draak gestoken met de gebruikelijke
clichés. De rede van de werkmier is een vuurwerk van retorische figuren: herhaling,
ellips, insinuatie, paradox, litotes, climax, antithese, apostrofe. De tegenstelling
tussen het verheven taalspel en de triviale situatie waarnaar wordt gerefereerd,
heeft een onweerstaanbaar komisch effect, dat dit soort hol taalgebruik op de helling
zet.
In een dergelijke wereld moet men de regels van het sociale spel volgen. Gewoon
de waarheid zeggen kan niet. Daarom wordt een rijkelijk souper een ‘eenvoudig
hapje’, verwarren de insekten echte en gespeelde bescheidenheid en interpreteert
de wesp Eriks onbevangen bevestiging van de aardigheid van zijn dochters verkeerd.
Eriks tafelrede mislukt omdat hij de spelregels schendt.
Hier raken we de hoofdfunctie van de dialogen in het boek. In de tegenstelling
Erik - insekten wordt een spontaan, open taalgebruik gesteld tegenover een
berekend, conventioneel taalgebruik.
De Russische linguïst Roman Jakobson heeft de diverse functies van de
7
taalcommunicatie nagegaan . Volgens hem connoteert de uitroep de emotieve
functie. Deze functie is verbonden met de uitzender van de boodschap en ‘viseert
de directe uitdrukking van de houding van de spreker tegenover de dingen waarover
hij spreekt’.
Deze definitie is onmiddellijk toepasselijk op Eriks taalgebruik. Dit zit vol uitroepen:
o(ch) jeetje (40, 68, 112), tjonge (40, 62), hemeltje lief (36, 69), enig (27, 40),
allemachtig (58, 165), aardig (69), verschrikkelijk (153, 157), grote goedheid (158),
enz.. Eriks houding tegenover de dingen is de directe, onvooringenomen kijk van
de verwondering.
Heel anders is het taalgebruik van de insekten. Het vertoont wat Jakobson de
referentiële functie noemt. Deze functie is verbonden met de context van de
boodschap en spreekt een oordeel uit over de dingen waarover gesproken wordt.
De functie wordt geconnoteerd door een subject-predikaatconstructie. In het spreken
van de insekten wemelt het van soortgelijke stelligheden: benen zijn poten (45), ik
(hommel) ben een redelijk wezen (62), alleen het huwelijk dat op honing is
gebaseerd, houdt stand (109), de hele wereld is er voor de doodgravers (137), enz..
Waartoe dit taalgebruik kan leiden, indien het contact met de dingen verbroken
wordt, toont de conversatie van de wespen: een heer is een heer, men is het of men
is het niet, is men het, dan is men het ook, maar is men het niet, welnu, dan is men
het ook niet (42). Dergelijke beweringen pretenderen een referentiële functie, maar
zijn

7

R. Jakobson, Linguistics and Poetics, in T.A. Sebeok, Style in Language, 1960.
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in feite tautologieën, waarin de taal dol draait. Hun enige functie is zekerheden te
poneren.
De tegenstelling die uit de dialogen van het boek naar voren komt, is die tussen
verwondering en zekerheid. Ze krijgt een ‘realistisch’ karakter doordat ze wordt
ingepast in de tegenstelling kinderen - volwassenen. De uitroepen van Erik
connoteren immers een spontane kindertaal; de insekten wijzen er herhaaldelijk op
dat volwassenen anders praten dan hij.
In het taalgebruik van de personages wordt de semantische tegenstelling tussen
een waarderende en niet-waarderende houding uitgediept. Kinderlijke spontaneïteit
kenmerkt de eerste, volwassen vormelijkheid de tweede. De humor van het boek
heeft tot doel de leegheid, zinloosheid, onmenselijkheid van onze gewone sociale
communicatie (manipulatie) aan te tonen.
De kinderlijke houding stelt de schrijver uitdrukkelijk als model. Voor dit boek,
zoals voor de tocht door het schilderij, geldt dan ook: ‘men moet heel klein worden
indien men zo iets wil beleven’.
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Terzijde
Varia
K. Fens
‘Men denkt dat de schrijver veel leest. Niemand leest minder dan de schrijver;
tenminste ik. Ik lees acht à tien boeken per jaar en dan nog bij voorkeur boeken die
ik al eens gelezen heb. Werther Nieland bijvoorbeeld heb ik talloze malen
doorgenomen en De zachtmoedige daar lees ik bijna dagelijks in’. Dat staat in de
zesenvijftigste paragraaf van Het gemillimeterde hoofd van Gerrit Krol. Het verscheen
in 1965; ik herlees het en het boek láát zich herlezen. Krol schrijft op maat; hij is
een van de zuinigste formuleerders van de recente Nederlandse literatuur. Schrijft
hij origineel? Zijn oorspronkelijkheid is zijn warsheid van literaire originaliteit: geen
beelden, vergelijkingen, geen woordenspel, geen pogingen tot persoonlijk taalgebruik,
geen briljante vondsten, maar haast elke zin is een verrassing: van gewoonheid en
van efficiency; geen idee is verpakt; de idee is wat er staat; hij schrijft niet naar iets
toe; hij formuleert iets en dan kun je geen literaire of andere gekke sprongen maken,
al blijft er dan juist voor degenen die veel literaire sprongen hebben zien maken,
heel veel verrassends over, al meteen in de eerste zin van de eerste paragraaf: ‘Er
leefde in de vorige eeuw in Zwitserland een geniaal wiskundige, genaamd Schlafli’.
Volgt een korte verhandeling over Schläfli's meetkunde. Van die ware sprookjes
mogen ze mij er meer vertellen.
Wat ogenschijnlijk heel eenvoudig is, onthoud je niet. Daarom laat Krols proza
zich waarschijnlijk zo goed herlezen. Daarom ook kan hij Werther Nieland, Van het
Reve's novelle die alle stormen van zijn eigen werk doorstaat, zo vaak lezen: is er
grotere en geraffineerder eenvoud denkbaar dan het begin van dat verhaal: ‘Op
een Woensdagmiddag in December, toen het donker weer was, probeerde ik een
gootpijp aan de achterzijde van het huis los te wrikken; het lukte echter niet. Ik
verbrijzelde toen met een hamer enige dunne takken van de ribesboom op een
paaltje van de tuinheining. Het bleef donker weer'. En wat is er op het eerste oog
voor bijzonders aan de eerste zinnetjes van Nescio's Titaantjes: ‘Jongens waren
we - maar aardige jongens. Al zeg ik 't zelf’. Titaantjes heb ik vele malen herlezen.
Eenvoudig is niet gewoon. Gewoon is het begin van een verhaal dat ik van de
week in handen kreeg: ‘Zolang als ik naar school ben gegaan, heb ik
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altijd verlangd naar het wonder, dat de school op zekere dag toch nog aantrekkelijk
zou maken’. Een verhaal dat zo begint, lees je niet eens verder: de man kan niet
formuleren; de zin is het materiaal voor een zin. Juist bij herlezen laat proza zijn
sterke of zwakke kanten zien. Er zou veel meer herlezen moeten worden. Ervan
afgezien dat de meesten er geen tijd voor hebben - vanuit de dwanggedachte dat
ze steeds nieuwe dingen moeten lezen - ik geloof dat ook angst van herlezen afhoudt:
angst een heleboel illusies te verliezen. Want veel boeken zijn tegen herlezing niet
bestand. Veel boeken danken hun roem hieraan, dat de critici ze maar één keer of
twee maal binnen een heel korte periode lezen. De kranten zouden rubrieken met
‘herkeuringen’ moeten hebben. En dan zal er heel wat ongelijk bekend moeten
worden. Ik zou heel veel door mij besproken boeken opnieuw willen lezen of althans
een poging tot die herlezing willen doen. Waarschijnlijk dat je in veel gevallen in de
poging blijft steken: de verveling begint al op de eerste bladzijde.
Krol heeft gelijk met zijn beperkte lectuur. Hij herleest waarin hij niet uitgelezen
komt en voegt aan die kleine selectie nu en dan een nieuw boek toe. Verveling blijft
hem in elk geval bespaard. Waarom verveel je je bij veel boeken zo? Veel boeken
van één auteur lijken op elkaar. Wat van Marnix Gijsen is gezegd: je kunt na acht
of negen van zijn boeken zelf het volgende schrijven, is op heel wat auteurs van
toepassing. Ik geloof altijd nog dat Nescio, die een maar heel klein terrein met zijn
weemoed kon vullen, het gevaar van de herhaling voorzien heeft. Zwijgen is dan
beter dan overschrijven. Maar gelijkenis is er ook tussen veel werken van veel
verschillende auteurs doordat literatuur nu eenmaal zeer beperkte mogelijkheden
heeft. Verrassingen worden zeldzaam; de lezer zit vaak al bij de eerste zinnen op
bekend terrein. Er is dan natuurlijk wel dankbaar vergelijkingsmateriaal bij het
beoordelen: de recensie laat zich haast vanzelf schrijven, maar zal ook wel weer
lijken op andere recensies van dezelfde criticus. Ik geloof dat een criticus bij het
bespreken van een echt goed boek telkens zijn normen zal moeten zoeken. Dat
maakt zijn werk spannender en de resultaten ervan doorgaans beter. De kritiek slijt
aan het vele middelmatige werk of aan de vele boeken van de in het groot
producerende auteur.
Iedere hardnekkige leest door in de hoop op nieuwe informatie. (Al die op elkaar
lijkende boeken verschaffen allemaal dezelfde informatie, zij het met kleine
varianten). Soms wordt het geduld ineens beloond. Secker & Warburg te Londen
is in april gestart met een nieuwe reeks poëziepublikaties. Een van de delen is een
al eerder in Amerika verschenen bloemlezing uit de moderne Mexicaanse poëzie.
New Poetry of Mexico heet de bijzonder boeiende anthologie waarvoor onder meer
de grote dichter Octavio Paz tekent.
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Hij schreef ook de inleiding. De bloemlezing is tweetalig: origineel en vertaling. Tot
de opgenomen jongere dichters behoort o.a. de in 1934 geboren Gabriel Zaid, die,
blijkens de bibliografische aantekening, tot op heden twee bundels publiceerde.
Toen ik van hem het vers ‘Pastoral’ las, bleef voor mij de klok even stil staan: een
moment van lezen stolt tot een intense beleving. Acht regels heeft hij nodig om een
wereld leeg te maken. ‘Shepherd's Song’ heet de vertaling, die zo luidt:
One afternoon with trees
silent and vivid.
Things carry their silence
like a little bell.
They have a shadow, they accept it.
They have a name which they forget.
And thou, pastor of Being,
Thou the lost sheep.

Na zo iets wordt de orde van de gewone poëtische dag met de vele bundeltjes die
verschijnen en haast meteen weer verdwijnen, er niet gemakkelijker op. Heel
nieuwsgierig las ik de andere van Zaid opgenomen verzen. Die vielen een beetje
tegen.
Zelden heb ik een frappanter beginzinnetje gelezen dan dat van de eerste
aantekening - gedateerd 10 september 1878 - uit Frederik van Eedens Dagboek.
Dr. H.W. van Tricht heeft het reuzenwerk ondernomen een heruitgave van dat
omvangrijke werk (tot op heden zijn drie grote delen, tezamen ruim 1700 pagina's
verschenen) te publiceren. Laat ik eerlijk zijn: Van Eeden's Dagboek is er niet een
dat je systematisch kunt blijven lezen. Dat ik meer van feitelijke dagboeken dan van
beschouwende houd, heeft daar weinig mee te maken. Als de reflectie op zich
voortdurend boeiend is, valt de voorkeur al snel weg. Van Eeden's steeds om zichzelf
cirkelende beschouwingen zijn echter, helaas, zelden boeiend, en vooral: zelden
boeiend geformuleerd. Dat veel eruit als achtergrond van zijn werk van het hoogste
belang is, waag ik niet te betwijfelen; dat wie behalve vanuit het werk de schrijver
Van Eeden ook op andere wijze wil leren kennen, dit Dagboek nodig heeft, is
duidelijk. Maar het blijft als men er een groot aantal uren in doorgebracht heeft,
welhaast een onmogelijkheid, dit Dagboek als een zelfstandig werk te waarderen.
Het is een boek in dienst van. En daardoor is het in feite een boek voor specialisten.
Voor de leek heeft het, tenzij hij hondsnieuwsgierig is, te weinig boeiends naar vorm
en inhoud te bieden. De vraag die na een dergelijke vaststelling opkomt, is deze:
had de complete
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heruitgave niet op een soberder wijze plaats kunnen hebben, zodat alle belangrijke
bibliotheken enkele exemplaren hadden kunnen aanschaffen van die volledige
editie. Voor het grotere lezerspubliek had met een heel selecte bloemlezing in meer
officiële boekvorm dan volstaan kunnen worden. Bij een dergelijke editie had men
dan de ‘aantekeningen’ uitvoeriger kunnen maken dan nu het geval is: thans zijn
ze gewoon onvoldoende. Hier ligt een grote taak voor Harry G.M. Prick, die zich in
het annoteren van literair-historische uitgaven (laatstelijk nog in de zeer boeiende
uitgave van de brieven van Dèr Mouw aan Frederik van Eeden) een meester heeft
getoond.
Die eerste zin. Hij luidt zo: ‘Mag ik eens een vertoog over liefde houden’. Dat is
een bescheiden vraag, waarop het antwoord niet afgewacht wordt: het vertoog
begint meteen bij de tweede zin. Van Eeden toont zich in het Dagboek iemand die
steeds zich in alle bescheidenheid opstelt, maar ook in zo nadrukkelijke
bescheidenheid, dat er voor anderen nauwelijks plaats is. Hij stelt ook vragen, maar
geeft het antwoord meteen met woord of daad, zonder de reactie op de vraag af te
wachten. En dat gebeurt ook waar hij zichzelf voortdurend vragen stelt. Je krijgt de
indruk dat de vraag er is om het gelijk van het door hemzelf gegeven antwoord bij
voorbaat te verzekeren, en dat ook in het dialectisch spel dat hij met zichzelf speelt.
De bescheidenheid krijgt dan gauw het karakter van pose of van bij voorbaat
vastgestelde onschuld; in de zelf-ondervraging zijn ze zelfrechtvaardiging en
zelfkwelling tegelijk. En ben je die houdingen na niet zo lange tijd op het spoor, dan
wordt lezing van het Dagboek niet alleen een weinig boeiende, maar vooral een
irritante bezigheid. Lezing ervan is geen confrontatie met een persoonlijkheid, maar
met een poging van die persoonlijkheid om zich aan de confrontatie te onttrekken.
Aan de lezer wordt bijna alle kans tot een polemiek met de auteur ontnomen. Hij
stelt zichzelf zo in het middelpunt, dat hij voortdurend zich aan het middelpunt onttrekt
in een pogen in het middelpunt te blijven.
Maar het zinnetje heeft nog een andere kant. Van Eeden begint zijn publicitair
werk met een ‘vertoog’ over een zaak waar je bij een dichter iets anders zou
verwachten over die zaak. De leraar loopt de lyricus al meteen in de eerste zin voor
de voeten. En ik geloof, dat het juist dat is wat mij in bijna alle werk van Van Eeden,
ook in dit Dagboek, altijd gehinderd heeft: hij heeft zich nooit aan het uitdelen van
lessen kunnen onttrekken; de literator Van Eeden is zelden zonder de schaduw van
de apostel of leermeester; de apostel is altijd vergezeld van de literator. Het
bijzondere - de liefde bijvoorbeeld - wordt meteen door de betoger veralgemeend
tot een verhandeling; en het algemene bij Van Eeden wordt vaak in mindere of
meerdere mate verbijzonderd tot literatuur. Wellicht dat van die twee kanten van
zijn

Streven. Jaargang 25

806
persoonlijkheid geen van beide zijden, behalve in een enkel werk, voldoende kansen
heeft gekregen. Van Eeden was zeker een van de boeiendste van de tachtigers, in
elk geval de veelzijdigste, maar als literator niet de grootste, zoals hij onder de
leermeesters waaraan zijn tijd zo rijk was, ook zeker niet de grootste was, al was
hij onder hen misschien wel de grootste literator.
En op het gevaar af het geciteerde zinnetje als een hoge hoed te hanteren: lezing
van het Dagboek kan duidelijk maken, dat ‘liefde’ en ‘vertoog’ bij Van Eeden elkaar
voortdurend in de weg zaten. Hij heeft de zinnelijkheid, de hartstocht nooit met een
levensleer kunnen verzoenen, al doet hij er in dat dagboek voortdurend pogingen
toe, maar dan heeft hij, om met name de hartstocht gelijk te geven boven de leer,
de zelfrechtvaardigende vragen nodig. Hij is een tragisch man geweest, die alle
delen van zichzelf nooit tot een eenheid heeft kunnen maken. Maar ook de
gespletenheid nooit heeft kunnen aanvaarden als een tekort. Vandaar zijn dialectiek
althans voor zich persoonlijk schijn-eenheden te formuleren. Hij was tenslotte te
zeer met zichzelf bezig om met de problemen van zichzelf tot een oplossing te
kunnen komen, zelfs niet om ze te zien, althans te willen zien. Hij heeft zijn leven
lang heel veel vertoog nodig gehad om zijn vele tegenstrijdige liefdes te
rechtvaardigen en voor zichzelf te verzoenen.
Dat een bijzonder auteur soms lang moet wachten vóór hij de juiste erkenning krijgt,
is bekend. Elsschot is er een klein voorbeeld van, Nescio een groot exempel. Dat
bewijst een recent boekje dat Aandacht voor Nescio heet en uitgegeven werd door
het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Nescio heeft
weinig geschreven; dat weinige is jarenlang alleen in kleine kring gewaardeerd. In
de vijftiger jaren wordt hij van een auteur die zijn grootste bekendheid aan zijn
onbekendheid dankte, een echt bekend auteur. Maar - en dat blijft curieus - enigszins
diepgaande en wat uitvoerige beschouwingen over zijn werk blijven dan ook nog
uit. Die beginnen pas in het begin van de zestiger jaren te verschijnen, en er zal
ongetwijfeld nog veel komen, want Nescio is, mede onder invloed van een nieuwe
generatie van Titaantjes, op het ogenblik populairder dan ooit. De geschiedenis van
de waardering van Nescio's werk laat zich uit de genoemde publikatie aflezen; zij
bestaat uit drie delen: een bewonderenswaardige bibliografie van het werk en van
hetgeen sinds 1911 - jaar van publikatie in tijdschriftvorm van De uitvreter - over
het werk is geschreven. Uit de kritiek is een beredeneerde bloemlezing gemaakt
en die vormt het tweede deel. En uit die bloemlezing is veel te leren, onder meer
wat er nog allemaal gedaan moet worden. Het derde deel tenslotte is een opstel
van Enno Endt, die op zoek is gegaan naar de persoon die voor De Uitvreter als
model heeft gestaan. Hij komt bij een journalist die Tom Schilperoort
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heette. Of hij het werkelijke model is geweest, zal nader onderzoek nog moeten
uitwijzen: in Endts stuk blijft hij toch wat verborgen in de schemer van de
Amsterdamse bohème van de eerste decennia van deze eeuw.
Wat zou de barse relativist die Nescio was zelf allemaal van het vele over hem
gezegd hebben. Misschien wel iets als het einde van het verhaal ‘Venloër
Grensbode’: ‘En de wereld blijft doordraaien. En alles marcheert, marcheert naar
het einde. Het is goed zoo Koekebakker’.
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Een jaar Nederlandse toneelstukken
Carlos Tindemans
De oogst aan gepubliceerde Nederlandse theaterteksten is dit jaar niet zo bijzonder
groot geweest. Fabricius werd herdacht; er is iets van de romancier Jacques
Hamelink gepubliceerd en iets van C. Buddingh' en Bert Schierbeek. Maar net als
1
in mijn vorige kroniek moet ik weer het langst bij Hugo Gaus blijven stilstaan.
In het begin van deze eeuw pronkten de Nederlandse theateraffiches met de namen
van twee eigen auteurs: Herman Heijermans en Jan Fabricius. De laatste wordt nu
nog nauwelijks door amateurs gespeeld. Zijn vrienden uit Assen hebben nu zijn
2
honderdste geboortedag gevierd met een biografie en een kwintet van zijn stukken .
Jan Spierdijk heeft het feest van zijn leven (1871-1964) sierlijk uitgeschreven; met
frisse geestdrift tekent hij de belangrijke data na, maar hij komt niet tot het stellen
van de relevante vragen. Waarom was het succes destijds zo groot? En waarom
doet hij het nu niet meer?
Fabricius' formule was die van het realisme, zij het dan met een fikse scheut
romantisme. Het kernpunt hiervan was een zo groot mogelijke waarachtigheid,
gecombineerd met een zo groot mogelijk toneeleffect. Maar beide blijken nu uiterlijk
en oppervlakkig te zijn gebleven. Zijn boeiend taalgebruik was berekend op de
onmiddellijke repliek; de mentale totaliteit van zijn figuren bleef echter
veronachtzaamd. Bovendien heeft hij, waar zich de gelegenheid maar voordeed,
esthetisch-verfraaiend zitten knutselen, in het wat ijdele geloof dat de realiteit althans
op de scène idealistisch kon worden opgepoetst. De structuur van zijn dramatisch
werk is die van het keurige standaardprodukt, waarin de naden overal zichtbaar
blijven.
En toch verdwijnt deze Fabricius niet volkomen onder de tafel. Hij schrijft
doorgaans bewust over wat hij uit eigen ervaring kent. Het sentimentalisme

1
2

C. Tindemans, De verbeelding aan de macht. Een jaar Nederlandse toneelstukken, in Streven,
januari 1971, pp. 398-407.
Jan Fabricius. De man en zijn werk. Inl. J. Spierdijk. - Van Gorcum & Co., Dr. H.J. Prakke en
H.M.G. Prakke, Assen, 1971, 452 pp., ? 24,50.
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is een eigenschap van zijn wezen, niet een technische overdrijving van de
opgeroepen emotie. Zijn zintuig voor de mentale stroomversnelling geeft zijn op
zichzelf oneigen taalinstrument een efficiënt ritme; hij realiseert in de psychologische
confrontaties een hoog rendement van conflict, pauze, verheviging en afremming.
Het systematisch schrijven naar een climax toe mag dan een wat verouderd begrip
van het dramatische gebeuren verraden, technisch is het altijd behendig aangebracht.
Als vakman van het serieprodukt imponeert hij. Als geïnspireerd mensenkenner
wordt hij meermaals tendentieus. Als theatermaker verkoos hij het spannende
verhaal boven de zelfstandige rol.
Uit de tientallen stukken heeft de uitgever er vijf geselecteerd: Eenzaam (1907),
Ynske (1914), Onder één dak (1914), Dolle Hans (1916) en Seideravond (1925).
Deze keuze geeft Fabricius' thematische verscheidenheid en dramatische tactiek
voorbeeldig weer. Het zijn stuk voor stuk documenten van wat binnen de conventie
van het realisme als visie en ideaal vooropstond: de somberheid van het leven.
Ynske is je reinste Ibsen-manie, een Friese Hedda Gabler, waarin de toch wel
imponerende figuur van de heldin als levensgroot raadsel overeind blijft, maar de
menselijke omgeving onbegrijpelijk vaag en ongekleurd verpietert. Seideravond is
een pessimistische evocatie van de pogroms in Rusland. De vorm reikt echter amper
tot die van een bangelijke thriller; hier vooral breekt de waarachtigheid stuk en de
taal van deze verdrukte Joden is schraal en artificieel. Eenzaam en Dolle Hans
behoren tot zijn dramatiek over Oost-Indië; ondanks de dramatiserende overdrijving
en de effectzoekerij kunnen zij hun betekenis binnen de Nederlandse
toneelletterkunde bewaren: hier wordt niet theoretisch en speculatief gebadineerd
over coëxistentie en discriminatie, maar een ervaring en overtuiging uitgedrukt in
concrete en tastbare situaties. Onder één dak is m.i. het gaafste drama, omdat hier
de geestelijke geborneerdheid van de figuren keurig overeenstemt met Fabricius'
instrumentale onvermogen. Zijn epigoon talent heeft hier kern, handeling en nuance
trefzeker neergelegd; door het gepassioneerde maakwerk heen proef je de oprechte
bescheidenheid van een man die zijn tijdgenoten een morele spiegel wilde
voorhouden. Deze bedoeling blijft nog altijd herkenbaar. En dat verantwoordt
uiteindelijk ook deze eerbiedige selectie.
3

Met effecten en knepen houdt Jacques Hamelink zich in De betoverde bruidsnacht
niet op. Of het een radiospeltekst, een als drama bedoeld werkstuk of een dialogisch
uitgevallen lyrische verbeelding is, weet je niet zo best en de ondertitel, ‘mysteriespel
voor stemmen’, helpt je niet veel

3

J. Hamelink, De betoverde bruidsnacht, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970, f 8,90.
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verder. Het resultaat lijkt van ver op Dylan Thomas' Under Milk Wood; in Hamelinks
17 fragmenten gaat het eveneens om de evocatie van menselijke betrekkingen
binnen een dorpsgemeenschap. De tijd is vermoedelijk middeleeuws; de sfeer roept
saters en silenen op te midden van een alchemistische natuurweelde waarin de
herbariumterminologie, die ons reeds uit Ranonkel bekend is, andermaal welig tiert.
Hamelink gebruikt magistraal de autonome kracht van het bezwerende woord, en
wel bepaald die woordkleur waaruit de verslaving aan de erudiete en technische
beschaving verbannen is. De bucolische verzadiging aan het natuurfestijn, de
magische verrukking aan de angstfenomenen van kol en heks, de pantheïstische
overgave aan de grillige seizoenen, het kruidendokterige welbehagen in de
troetelnamen voor plant en heester, voor aarde en dier, het zijn telkens weer
fascinerende schrijfervaringen. Hier is een groot en inventief auteur bezig, die een
eigen wereld weet op te bouwen. Het is hem om de knekeldans van de mens te
doen; de clichés van het aardse onbenul vangt hij wreedaardig in een archaïsche
a-sacrale taal. Er vaart ook nog zo iets als een verhaal langszij, over trouwen en
doodgaan en dat soort menselijke illusies; het is hem echter nergens begonnen om
personen en karakters, misschien wel om een wijze van samen-leven waarin alle
onechtheid wordt uitgeschakeld. Het officiële kerkgeloof acht hij de oorzaak van
alle kwaad; de klerikale voorman is een lege blaas, volgepropt met afval en ijl genot.
Je zal wel weer met Jeroen Bosch moeten uitpakken om de sfeer enigszins te
typeren. Als je dan maar zicht blijft houden op de vitalistische oerbeelden: behoefte
aan mystiek, heimwee naar geluk, vrees voor de dood, afkeer van de stilte, de drang
van het beest, het ontembare verlangen naar echtheid.
C. Buddingh' en Bert Schierbeek hebben onder de vermakelijke titel W & W of Voor
4
moeders is het altijd het ergste een bouwdoos leeggestort; de blokjes liggen kris-kras
door elkaar, je kunt er alle kanten mee op. Zelf noemen zij het stukje een ‘grondtekst
voor een toneelstuk’; het is ontstaan uit een opdracht n.a.v. het 79e lustrum van de
Rijksuniversiteit te Leiden. Geen strakke structuur van een gecomponeerd drama,
slechts een alternatieve tekst. Thema's genoeg: generatiekloof, drugkoorts,
gezagscrisis, groepsseks, en over alles heen de hippe vogels en natels. De 16 losse
scènes worden samengeklonken door de sfeer van de basistijd en de mentaliteit
van de antithetische figuren. De scènes wankelen dus los van elkaar op één melodie,
die meer satirisch kabaret suggereert dan ingehouden onbehagen. Volgens een
gehaaid procédé: aaien en krabben. Knuffelen met ideetjes. Fijn meedeinen op de
golfslag van de mode. Bovendien alleraardigst ge-

4

C. Buddingh' - B. Schierbeek, W & W of Voor moeders is het altijd het ergste, De Bezige Bij,
Amsterdam, 1970, 72 pp..
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daan: vakkundig, rad, subversief, toch geëmotioneerd. Zo gelezen, zo vergeten.

Een andermaal Claus
5

Het leven en de werken van Leopold II van Hugo Claus is in de Nederlandse pers
(première 21 november 1970, Nederlandse Comedie) kundig gekraakt. Dat was
geen verrassing. Niet zozeer omdat het inderdaad een blasfemisch stuk is, waarin
koning en kerk, leger en regering, natie en volk in een carnavaleske lol grondig
worden mishandeld - zo vroom is de Nederlandse theaterkritiek nu ook weer niet maar omdat het viel tussen de tegen de Nederlandse Comedie gerichte Tomatenactie
en Claus' eigen project voor een Auteurstheater. Bovendien konden vele allusies
in het stuk die voor Zuid-Nederlanders onmiddellijk duidelijk zijn, bij een Amsterdams
publiek onmogelijk enig effect sorteren. En die allusies maken principieel deel uit
van een theaterconcept dat Claus in deze tekst m.i. uitwerkt.
Al vroeger, in Het Goudland (naar Conscience), heeft Claus een poging
ondernomen om een historische context tegen zichzelf uit te spelen; hij ontwierp
toen een vrij brave stijl, die voldoende subversief uitviel om onbehaaglijk te worden,
maar anderzijds een te naïeve inlijsting meekreeg om als anti-tekst te kunnen worden
verstaan. In Leopold II heeft hij het opnieuw geprobeerd. En dit keer is de mateloze
agressiviteit onvergelijkelijk veel heviger. Elke schijn van naïevisme is weggeveegd
onder een lawine van boosaardige woorden, beelden, situaties en interpretaties.
Natuurlijk gaat Claus te ver, zowel in de interpretatie van zijn thema als in de theatrale
uitbeelding ervan, maar ondertussen stalt hij toch maar een integraal gamma van
karikatuur, satire en groteske uit, verpakt in een heterogeen instrumentarium van
scheldwoorden, beeldcombinaties, rijmelarij, smartlap en erotische smulpaperij.
Dit provocante circus van 29 taferelen ‘uit de Belgische Oudheid’, wankelend
tussen een revue van gags en een historisch-correcte documentaire, tekent Leopold
II als de vorst die zijn eigen nar is; vooral de onverzadigbare rokkenjager en de
kolonialistische autocraat zijn zwaar in de verf gezet (couleur locale uiteraard) en
terloops rekent Claus ook even af met de Kerk, de machtsdeskundige en
koloniseringspartner. Zo er al een volgehouden verhaal in terug te vinden is, dan
dat van de opgang en val van een kindse vent, die vol rancune zit over zijn vader,
zijn land en zijn functie, vol verbittering over het algemene onbegrip, gemangeld
tussen de internationale
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mogendheden, gedwarsboomd door de geborneerde Belgische politici. Centraal in
zijn portret staat het eenzame avontuur met Kongo, de geniale visie van deze
verbeeldingsrijke en nietsontziende eenling, in schril contrast met de kleinheid van
België.
Leopold II blijft ook na dit cartoon-drama een complexe figuur. Het is Claus niet
te doen om een historisch correcte schets van een carrière. Zijn temperament haalt
de historische figuur naar zich toe en vindt ze boeiend: om wat hij in deze Leopold
kan waarderen en om wat hij in hem verfoeien kan. Een persoonlijke relatie die
omgezet wordt in theatraliteit. Geen wijsvingerende documentaire, geen
rationalisering van motieven, geen demonstratie van gelijk en ongelijk. Claus
amuseert zich. Geen conflictkarakter, geen twee zielen in één binnenste; wel een
(koninklijk) mens vu à travers un tempérament: Leopold als een gigantische marionet
in de wispelturige handen van een auteur die alle realisme van zich afwijst en enkel
groteske beelden wil aanreiken.
Naast het krankzinnig-consequente beeldverhaal staat het woord. Claus' woordspel
is de expressie van een megalomaan, inventief, speels illusionist, die zijn arbitrair
egocentrisme ook verbaal waar maakt. Taal als overdrijvingsmiddel? Veeleer taal
als personificatie van een innerlijke drift. Tegelijk ook als hét middel van de
woordgeweldenaar Claus om de levenskolos Leopold de baas te worden. Deze
Leopold is waarlijk een man naar zijn hart, zij het niet naar zijn geest. Daarom vleien
en kerven tegelijk. De grondtoon is nuanceloze satire, soms omslaand in smakeloos
bombast, niet omdat Claus onder zijn eigen ritme bedolven raakt, maar omdat het
driftige ritme geen nuancering meer toestaat. Misschien is ‘karikatuur’ toch een
betere term: een vertekening die gebaseerd blijft op een oprechte basisinhoud, hier
Claus' duidelijk beleden haat - liefde. Deze dubbelzinnige relatie tot zijn held is
fundamenteel; het is de reactie van een auteur op de objectieve kennis en de
subjectieve verwerking van een historische realiteit en die reactie is er een van
persoonlijk ressentiment en niet te onderdrukken bewondering. De tendens van dit
drama is bijgevolg heel ernstig, het resultaat is niet zonder meer dwaas of absurd
te achten, in ieder geval aanmerkelijk degelijker en gaver dan wat de archivarisijver
van een knarsetandende Weverbergh onlangs heeft opgeleverd.
In het oeuvre van Claus zal dit drama niet zo heel veel betekenen. Technisch is
het een vingeroefening, een experiment met expressiemogelijkheden. Het zal wel
niet leiden tot een nieuwe norm in zijn ontwerpprocédé, maar wat hij hier gevonden
heeft aan subversieve techniek als toonaard van een hele dramatische compositie
kan ongetwijfeld in later werk geïnvesteerd worden.
Dat Claus momenteel vooral het medium en apparaat aftast, bewijst ook
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zijn versie van Seneca's Oedipus. Vroeger al heeft J. Weisgerber de waarde van
het Oedipoes-motief in Claus' oeuvre erkend. Waarom nu echter de Oedipoes van
Seneca? En welk verschil is er tussen de versie van Seneca en die van Claus?
Ondanks zijn stoïcisme is Seneca geen rustig beschouwer. Zijn dramatische
belangstelling gaat uit naar eindsituaties, als resultaten van een schokkende
ontwikkeling. Oedipoes is voor hem de mens, gestoten tot aan de rand van wat een
sterfelijk wezen valt toe te vertrouwen. Sofokles gelooft nog in goddelijke
rechtvaardigheid; Seneca ziet alleen goddelijke willekeur, als een vernietigingsdrang
van de kosmos, geïntegreerd in de natuur van de mens zelf. Tegen deze blinde
kracht kan enkel de ratio worden gesteld. Geen religieuze onderwerping, maar
filosofische relativering. God kan het de mens nooit zo lastig maken, als het de
mensen elkaar weten te doen. Vanop zijn hoge berg staart Seneca op de
wriemelende massa die nog achter deze waarheid moet komen.
Claus is geen Seneca, niet eens een Stoïcijn. Hij trekt zich niet terug op zijn eiland.
Seneca's slotkoor, waarin die insulaire opsluiting wordt uitgesproken, valt bij Claus
dan ook weg. Nochtans spitst zijn adaptatie zich toe op het koor, waarvan hij de
tekst nagenoeg intact laat, maar de functie volkomen omschakelt: van commentator
wordt het koor centrum van de actie. Het volk van Thebe is een revolutionaire
actiegroep, zonder heldere doctrine, zonder afgebakende prognose; het ageert
alleen vanuit de bewuste bedoeling de bestaande macht, het irrationele gezagsidool
aan te vreten. Claus' koor-volk wil omwenteling. Maar Claus' eigen commentaar
daarop blijft cynisch: als Oedipoes van het politieke toneel afgaat, neemt hij wel de
symptomen van verval mee, maar niet de pesthaard zelf en de geschiedenis blijft
een eeuwig herbeginnen.
Het incestmotief, waaraan de kritiek nogal wat woorden heeft verspild, is m.i.
volkomen bijkomstig. Jokastes gedrag wijzigt nergens de fundamentele relatie tussen
vorst en volk. Claus suggereert ook dat niet Oedipoes, maar het volk Lajos heeft
vermoord; deze daad vertegenwoordigt zoiets als een eerste bewustwording van
de collectiviteit. Meteen is Oedipoes ontlast van alle schuld, zoals ook Seneca reeds
twijfelde aan die schuld. Maar vrij van alle reële schuld, is Oedipoes bereid het
schuldcomplex te aanvaarden dat hem door zijn volk wordt opgedrongen.
Zo ontwerpt Claus een dramatisch patroon dat de oude mythe onmiddellijk verbindt
met hedendaagse opvattingen. Geen vrede nemend met de traditionele mythe, is
hij kennelijk op zoek naar een betekenis, een samenhang die hem, en ons allemaal,
ontschoten is. En dat rechtvaardigt m.i. vele arbi-
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traire ingrepen. Hoe schraal het resultaat ook mag zijn - noch de opzettelijke
verschuivingen, noch de boodschap die eruit resulteert vallen echt groots uit - dit is
het werk van een eigentijds mens die het drama hanteert als een medium dat in
staat is achter de dingen te kijken en de mens oog in oog te plaatsen met de
werkelijke centra van het bestaan.
Theatraal plaatst Claus het koor op de scène als een alles en iedereen
beheersende cirkel. Daarbinnen kronkelt de mens onder zijn lasten. Visueel omsingelt
dit koor ook de toeschouwers; Claus plaatst het koor, de rijen sluitend in een politieke
wil, herhaaldelijk oog in oog met het publiek; uitdagend argumenterend vanuit de
visuele opstelling. De autoriteit, de burgerlijke orde worden geprovoceerd. Mét
behoud van de antieke mythe, die immers de narratieve kern blijft leveren, draait
Claus het antieke wereldbeeld binnenstebuiten: niet de goden leggen tekens aan
in de menselijke gedragswijze, maar de menselijke actie dwingt de goden tot het
aanbrengen van tekens.
Zoals uit Thyestes reeds bleek, voelt Claus zich stilistisch verwant met Seneca,
die zelf ook een extrovert teken- en beeld-ontwerper was. Ook Claus grijpt naar
retoriek en pathetisch beeldgeweld. De lichamelijke overdaad daarvan is slechts
een eigentijdse amplificatie van wat reeds bij Seneca te vinden was. En Claus leeft
zich uit, viert zijn magische verbeelding bot als esthetisch amusement. Lekker
archaïsch blijven doen en tenslotte slechts enkele accenten verleggen. Mentaal is
dit de volledige Claus; theatraal is dit alleen secundair zijn eigen taal. Achter deze,
zijn waarheid zou hij zelf kunnen komen, indien hij bereid is zich te concentreren
op dramaturgische oprechtheid.
7
Interieur (première 29 oktober 1971, Amsterdams Toneel) is een toneelbewerking
van zijn roman Omtrent Deedee (1963). De kern van dit drama (en van dit verhaal)
bestaat niet uit de jaarlijkse samenkomst van de familie Heylen; het is veeleer een
compositie van spanningen tussen mensen, een demonstratie van interrelaties. Dit
heeft Claus als regisseur zelf uitgedrukt in zijn decor-ontwerp: een Kienholz-ig
comprimé van herkenbare kleinburgerlijke binnenhuisclichés, een collage van
realiteitsfragmenten waarin niet een esthetische integratie, maar het naast elkaar
bestaan van heterogene objecten wordt bedoeld.
Mij doet Interieur aan als een soort Canterbury Tales. De familiebijeenkomst vormt
geen album met folkloristische kiekjes uit dat rariteitenland dat dan Vlaanderen zou
zijn. Als deze mensen eens per jaar samenkomen, leven zij ons hun leven voor. De
verschillende episodes zijn slechts oppervlakteverhalen, volkomen uit elkaar liggend,
maar samengebonden door de
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dieptestructuur van een gemeenschappelijk cultuurpatroon van tijd, wereldbeeld,
erotische hunker, christelijke conventie, onvervuld verlangen naar geluk en
zondesyndroom. Claus roept schimmen uit een verleden op dat hij zelf definitief
achter zich heeft gelaten, fossielen uit Vlaanderen die hij feilloos-helder tekent, een
aflopend katholicisme dat hij herkenbaar als basis en centrum van zijn drama aanlegt.
Deze wereld is Claus' eigen wereld niet meer; en toch is er een vertrouwelijkheid
met de diepteproblematiek, die andermaal de zijne blijkt te zijn gebleven, al tracht
hij ze ver van zich weg te projecteren.
Er is uiteraard een narratieve draad. Geleidelijk geeft Deedee zich bloot als de
valse kameraad, die zijn boekenwijsheid niet weet om te zetten in avontuurlijke hulp
als de om begrip bedelende Claude in de vernieling dreigt te raken. Maar niet de
chronologische aaneenschakeling van de verschillende incidenten maakt de structuur
uit; veeleer de tussenopnamen die samen naar een gedeelde grond verwijzen: de
hiaten, de verspringingen in tijd en persoon, in ervaring en bewustzijn. Iedereen
ontmoet de ander op een gemeenschappelijke speel- en leefgrond. Dit procédé van
de uitgespaarde puzzel kan tot verwarrende willekeur leiden. En dus heeft Claus
een vertelcentrum gezocht: Natalie, Deedee's huishoudster. Zij reconstrueert de
bijeenkomst via haar verbeelding en bundelt van buitenaf de uiteenlopende
bewustzijnseenheden van de verschillende personages. Dit naast en over elkaar
bestaan van elkaar amper rakende bewustzijnsvlakken in één drama lijkt Claus'
dramaturgisch kenmerk te zijn. In Natalies vertelbeweging ligt ook de
objectief-dramaturgische verantwoording voor het feit dat de episodes het samenzijn
wel tonen maar niet verhelderen; ze blijven beperkt tot mededeling en worden niet
uitgepraat, omdat Natalie deze motoriek in haar primaire intelligentie niet vermoedt
en de auteur ze bovendien op de toeschouwer overdraagt. De ware toedracht wordt
ons toegespeeld in raadsels, allusies, bedekte vragen, kleine explosies. Zeer gewoon,
zeer ontroerend vaak, zeer wreed tevens. Daarom is er geen eigenlijke centrale
figuur. Claude fungeert wel als activator van tegengerichte krachten, maar het reële
centrum is de mentale levensvoosheid. Het verwijt van kleinburgerlijk niveau kan
enkel slaan op de kwaliteit van het sociale werkmateriaal, bepaald niet op de
gedemonstreerde mentaliteit en op de levensprocessen waarvan deze de uitdrukking
is.
Deze dramaturgische techniek garandeert uitstekend theater. Op de voorgrond
van fabel en realiteit bouwt Claus een wereld op die zichzelf uitstalt in toevallige
tics. Deze speel-realiteit fungeert als brug naar het werkelijke dramatische motief:
een wereld die uiteenvalt. De christelijke conventie die deze gemeenschap heeft
samengehouden, raakt geleidelijk ontbonden en de toeschouwer wordt ertoe
uitgenodigd de oprispingen van het verleden en de
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causale gronden van de huidige verkruimeling subtiel samen te leggen en te
evalueren. De schijn van werkelijkheid waarmee de scène uitpakt, blijkt, in de wereld
van de toeschouwer, een hallucinante waarheid te kunnen zijn. Claus ageert in dit
stuk bepaald niet. Hij ausculteert en geeft elementen aan die zijn eigen motieven
en zijn bittere opstelling tegenover zijn volk en cultuur omzichtig maar welsprekend
weten uit te drukken. Geen kunst als cultuurfossiel. Wel een groot drama, waarvan
het ware gehalte pas blijkt wanneer de toeschouwer bereid is afstand te doen van
een conventioneel beeld van theaterconsumptie en achter de schijn van de dingen
weet door te dringen tot de werkelijke kernen van de theatrale functie. Momenten
van zijn. De kritische reacties op dit drama hebben aangetoond dat slechts weinigen
in staat zijn deze zelfanalyse van hun kijkervaring aan te durven. En zo blijft Claus
een verkeerd begrepen auteur. En een groot auteur.
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De Drie van Breda en de Geestelijke Volksgezondheid
J.L.J. Lumeij
Inleiding van de redactie
1

Naar aanleiding van de debatten rond de vrijlating van de drie van Breda hebben
wij niet onmiddellijk willen reageren uit eerbied voor de gevoeligheden en de
gekwetstheid van verschillende groepen in het Nederlandse volk.
Wij zijn echter van mening dat velen van onze lezers met ons wel wat meer zouden
willen vernemen over de verschijnselen die zich - soms tot onze verwondering en
onze schrik misschien - hebben voorgedaan. Daarbij is het niet onze bedoeling in
de politieke stellingname in te treden, maar om beschouwingen aan te dragen die
ons kunnen helpen in deze kwestie ons eigen oordeel rijper te verantwoorden.
Daarom publiceren wij thans het artikel van Dr. J.L.J. Lumeij, dat hij ons direct na
de gebeurtenissen aanbood, maar dat wij hebben willen bewaren tot een meer
bezonken reflectie op deze zaak aangesneden kon worden. Het ligt in onze bedoeling
te trachten naast deze ‘geestelijk-hygiënische bespiegelingen’ ook de gedachten
van een jurist, een socioloog, etc., te brengen om op die manier een veelzijdig inzicht
te verkrijgen. Wellicht zijn er onder degenen die dit lezen die hun deskundigheid in
dezen voor ons vruchtbaar willen maken. Ten aanzien van het artikel van Lumeij
willen wij erop wijzen dat hij hier toepast wat hij in een vorig artikel, Van geestelijke
volksgezondheid naar maatschappijkritiek!?, in het februarinummer van Streven
heeft uiteengezet, nl. dat degenen die in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam
zijn, kritisch moeten onderscheiden in hoeverre hun beoordeling van situaties
ontleend is aan empirisch-wetenschappelijk inzicht en in hoeverre aan subjectieve
elementen: de eigen gevoelens, levensbeschouwing of ideologie.

1

Met de ‘drie van Breda’ worden bedoeld drie Duitse oorlogsmisdadigers die na de oorlog in
Nederland ter dood veroordeeld zijn en wier straf veranderd is in levenslange gevangenisstraf.
Reeds meerdere malen hebben zij om gratie gevraagd. De huidige Nederlandse minister van
Justitie, Van Agt, heeft op grond van rechtskundige overwegingen gratie voorgesteld, maar
hij wilde er niet toe overgaan zonder eerst de mening van de Tweede Kamer en in zekere
zin zelfs van het hele volk te horen. Deze kwestie heeft het Nederlandse volk hevig in beroering
gebracht.
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Waar komt het vandaan dat er zoveel en zo heftige reacties zijn losgeslagen naar
aanleiding van het voorstel tot gratiëring van de drie van Breda? Het lijkt me zin te
hebben om na te gaan welke argumenten, gevoelens en motieven in de houding
tegenover deze kwestie hebben meegespeeld. Dan blijkt dat de oorlog en de
bezetting nog allerminst als een verwerkte, voorbije periode achter ons liggen, maar
nog volop onder ons aanwezig zijn.

Juridische argumenten
Wij hebben de argumentaties voor en tegen vrijlating rijk geschakeerd kunnen
vernemen, waarbij met name de zin c.q. zinloosheid van vrijheidsstraf uitvoerig aan
de orde is gekomen. Voor minister van Agt is de zin van de gevangenisstraf hierin
gelegen dat zij de gedetineerde belet nog eens in zulke misdaden te vervallen en
anderen ervan weerhoudt zich aan dergelijke vergrijpen schuldig te maken.
Toepassing van deze grondregels der gerechtigheid op de drie leidt hem tot de
conclusie, dat voortzetting van de straf in strijd is met de grondbeginselen van de
herrezen rechtsstaat.
Anderen hebben gewezen op het element van vergelding, dat wil zeggen van
wraak, in de zingeving van het strafrecht. Zij wijzen op de historische wortels van
het strafrecht. De eigen ‘richting’, dat wil zeggen de vergelding uitgevoerd door
slachtoffers en familieleden, had de neiging uit de hand te lopen en tot eindeloze
familievetes te escaleren. Het door de staat gehanteerde strafrecht kreeg zodoende
de functie om enerzijds genoegdoening te verschaffen aan de getroffenen, anderzijds
om een te zware weerwraak te voorkomen. Het recht in eigen handen te nemen
werd verboden. De genoemde dubbele functie van het strafrecht, gezien vanuit het
principe der vergelding, leidt ertoe dat rechters en gratieverleners vaak balanceren
op het scherp van de snede. Toegepast op de drie van Breda leidt deze
gedachtengang tot de volgende alternatieven: enerzijds kan men zeggen dat blijkens
de hoorzitting en blijkens het kamerdebat aan de vergeldingsdrang nog lang niet
voldoende voldaan is, weshalve vrijlating achterwege dient te blijven ter voorkoming
van onrecht; anderzijds kan men zeggen dat de staat, eveneens ter voorkoming
van onrecht, weerstand dient te bieden aan de roep om wraak, met name van de
getroffenen, volgens het adagium dat niemand een goed rechter kan zijn in eigen
zaak. Anders gezegd: op welk punt ontaardt het eerbare ‘gehoord de Kamer’ in het
oneerbare volksgericht? Het element der vergelding brengt ons dus niet veel verder
tot een rechtvaardige beslissing. Vanuit hetzelfde startpunt komen bv. mensen als
Prof. Mr. J.C.M. Leyten (De Tijd, 2-3-1972) en Dr. E. Brongersma (De Nieuwe Linie,
1-3-1972) tot tegenovergestelde conclusies.
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Het effect op de oorlogsslachtoffers
Niettemin kan men zeggen dat tot dusver de argumentatie zuiver was, dat wil zeggen
helder in de premissen, helder in de gevolgtrekkingen en helder in het aangeven
van het punt waar verschil van gevoelen mogelijk is. Nu is er van psychiatrische
zijde, met name door Bastiaans en Musaph, een nieuwe overweging in het geding
gebracht tijdens de openbare hoorzitting van de vaste Kamercommissie van Justitie:
de geestelijke gezondheid van de getroffenen. Vrijlating van de drie zou die
gezondheid nadelig beïnvloeden. En op dit punt wordt voor mij de argumentatie
veel minder zuiver. De vraag rijst namelijk of Bastiaans en Musaph gesproken
hebben primair vanuit de deskundigheid waarvoor zij bekend staan, of primair vanuit
hun verbondenheid met de slachtoffers, de een door zijn omvangrijke therapeutische
ervaring met lijders aan het K.Z.-syndroom, de ander door geboorte of religie.
Men kan vragen: wat doet het ertoe? Wat is een psychiater waard als hij zich niet
verbonden voelt met zijn cliënten en niet handelt vanuit deze verbondenheid, met
andere woorden als hij niet voor zijn cliënten opkomt? Dit is juist, mits het ook
duidelijk is aan hen die hun getuigenis vernemen, en dat waren er velen, gezien de
kijkdichtheid van de desbetreffende T.V.- programma's. Als zij spraken primair vanuit
hun verbondenheid, dan is hun getuigenis niet veel meer waard dan die van de
slachtoffers en hun familieleden, terwijl zij voor vele kijkers de deskundigen waren
die spraken vanuit hun wetenschappelijk, door empirische waarneming verworven
inzicht.
‘Deskundig’ en ‘wetenschappelijk’ zijn in onze maatschappij overladen begrippen
geworden, overladen namelijk met gezag. Het volk heeft, ondanks de anti-autoritaire
stromingen, nog steeds behoefte aan gezag. Sinds God stervende is en zijn
plaatsbekleders daarom aanmerkelijk aan gezag ingeboet hebben, is men maar al
te zeer bereid andere objecten met gezag te bekleden. De ‘deskundige’ loopt
deswege groot gevaar. De betrekkelijkheid van het gezag van de deskundige kan
niet genoeg onderstreept worden en dit geldt met name voor de psychiater. Het is
immers een bekend feit dat de waarnemingen in het veld van de psychiatrie, en
meer nog de interpretaties ten aanzien van die waarnemingen, hun gestalte krijgen
vanuit de subjectiviteit van de waarnemer. Het is hier niet de plaats om deze stelling
nader uit te werken. Ik heb dit elders gedaan (in Streven, februari 1972: Van
Geestelijke Gezondheidszorg naar Maatschappijkritiek!?).
Waar het hier dus om gaat is de vraag: kunnen Bastiaans en Musaph waarmaken,
dat vrijlating van de drie de geestelijke gezondheid van de oorlogsslachtoffers nadelig
zou beïnvloeden? Of is het zo dat de netelige subjectiviteit-objectiviteit-problematiek
in de psychiatrie, gecombineerd met de enor-
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me behoefte aan gezagsprojectie bij het volk, ertoe geleid heeft dat hun persoonlijk
gevoelen, vergelijkbaar met dat der slachtoffers en hun familieleden, een status
gekregen heeft die het in de verste verte niet verdient? Laten wij eens nagaan wat
voor aanwijzingen er zijn.
Een feit is dat een aantal van hen die nu nog lijden aan de oorlogservaringen,
een enorme weerslag ondervonden heeft van de discussie rond de drie, dat wil
zeggen hun oorlogservaringen zijn weer geactualiseerd, zij beleven het opnieuw,
met alle gevoelens van angst en onmacht die daarbij horen en waar een ander zich
nauwelijks een voorstelling van kan maken. Meerdere psychiaters hebben dit
gerapporteerd. Zelf heb ik het ook gezien. En als we niet alleen kijken naar de lijders
aan het K.Z.-syndroom, maar naar de grote en heterogene groep er om heen,
mensen die meer in het bijzonder met hen sympathiseren of om andere redenen
nog erg verbitterd zijn over alles wat met het Derde Rijk te maken had, dan hebben
wij deze weerslag ook kunnen waarnemen op de hoorzitting, bij de dokwerker, op
het Binnenhof. Een dergelijke weerslag kan echter niet beschouwd worden als een
aanslag op de geestelijke gezondheid. Dit behoeft geen nader betoog voor werkers
in de geestelijke gezondheidszorg, maar voor een bredere kring is het niet overbodig
dit duidelijk te stellen. Dat hebben Bastiaans en Hugenholtz ook gedaan bij de
presentatie van de film ‘Begrijpt U nu waarom ik huil?’, toen zij wezen juist op de
helende werking van deze actualisering, de helende werking van het loskomen van
de emoties, angst en woede, die geuit en medegedeeld kunnen worden.
Het is echter nog iets anders of er een discussie ontstaat rond de drie of dat zij
daadwerkelijk vrijgelaten worden. Nu weten wij van de geestelijke gezondheid van
de slachtoffers na vrijlating nog niets. We kunnen slechts gissen. We kunnen
veronderstellen dat met name hun woede geactualiseerd zal worden, maar wij weten
niet of die actualisering dan minder therapeutisch bruikbaar zal zijn dan vóór de
vrijlating.
Er is gerapporteerd dat slachtoffers verklaard hebben zelfmoord te zullen plegen
indien tot vrijlating overgegaan wordt. Nu is een aankondiging van zelfmoord een
ernstige zaak. Het is een noodsignaal en vaak meer dan dat. De nood verdient
serieuze aandacht, ook indien de zelfmoordaankondiging conditioneel gesteld is:
‘als..., dan...’. In dit laatste geval is de aankondiging echter niet alleen noodsignaal,
maar heeft kennelijk mede de bedoeling om het in de conditie gestelde te voorkomen.
Nu is het altijd beschouwd als goede praxis in de psychiatrie om enerzijds de
zelfmoorddreiging serieus te nemen, anderzijds te voorkomen dat de omgeving
hierdoor getiranniseerd wordt. Niemand zal Jantje adviseren om met Marietje te
trouwen omdat Marietje gezegd heeft dat ze anders in het water zal springen.
Daarmee is noch de geestelijke gezondheid van Jantje,
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noch die van Marietje gebaat. Indien er iets schadelijk is voor de geestelijke
gezondheid, dat wil zeggen voor gezonde intermenselijke relaties, dan is het de
tirannie van de zelfmoorddreiging. Ik spreek nu als deskundige. Dat is in dit geval
niet moeilijk omdat het over elementaire zaken in relatiebehandelingen gaat. Iets
anders is of de elementaire behandelingsprincipes van de micro-sociale situatie ook
overdraagbaar zijn op de macro-sociale situatie. Dit kunnen wij uiteraard niet zeggen,
omdat we nog nauwelijks begonnen zijn met de ‘behandeling’ van macro-sociale
situaties en omdat we de daarvoor geldende regels nog moeten uitvinden. (Ook
aan dit probleem is aandacht besteed in bovengenoemd artikel in Streven). Het lijkt
echter onverstandig om te beginnen met regels die in de micro-sociale situatie juist
de verkeerde gebleken zijn. Vanuit deze gedachtengang moet het aanvoeren van
de suicidedreiging van oorlogsslachtoffers als argument tegen vrijlating beschouwd
worden als een ondeskundige aanpak van een macro-sociale conflictsituatie. Het
is mogelijk dat er betere aanwijzingen dan de bovengenoemde zijn om te
veronderstellen dat vrijlating de geestelijke gezondheid van slachtoffers nadelig zal
beïnvloeden, maar deze heb ik althans tot dusver niet vernomen.
Indien we ervan uitgaan, dat een psychiater die zich bemoeit met macrosociale
conflictsituaties, zich ‘therapeutisch’ dient op te stellen, dat wil zeggen dat hij dient
te streven naar oplossingen die de geestelijke gezondheid van alle betrokkenen
zoveel mogelijk bevordert, dan is er nog een andere grondregel uit de micro-sociale
therapeutische situatie die ten aanzien van de drie onvoldoende in acht genomen
is, namelijk de regel dat de ‘therapeut’ in principe boven de partijen moet staan. Het
is duidelijk dat in de micro-sociale situatie dit standpunt een absolute voorwaarde
is om te kunnen functioneren. Bovendien blijkt telkens opnieuw, dat in laatste instantie
de belangen van conflicterende partijen vaak veel minder met elkaar in strijd zijn
dan aanvankelijk lijkt. Het zicht hierop en de mogelijkheid om beide partijen aan het
conflict te laten groeien wordt door de partijdige opstelling van de therapeut
belemmerd.
Welnu, ik heb sterk het gevoel gekregen dat Bastiaans, zich bewegend in de
macro-sociale situatie, met dit principe geworsteld heeft. Bij de presensatie van de
film ‘Begrijpt U nu waarom ik huil’ heeft hij al het mogelijke gedaan om over te krijgen,
dat het niet zijn bedoeling was om voor of tegen te pleiten. Zijn inbreng tijdens de
hearing kwam bij mij echter duidelijk over als een pleidooi tegen vrijlating, terwille
van de geestelijke gezondheid van de slachtoffers. Maar ook de film, gepresenteerd
op dit moment, moet mijns inziens bij de kijkers overgekomen zijn als een pleidooi
tegen vrijlating. Bastiaans deelde mede, dat hij de film honderd maal getoond had
in binnen- en buitenland, alsof wat hier getoond werd aan beleving van angst en
kwelling
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iets uitzonderlijks was in de psychiatrie. Bij de leek, die niet regelmatig met een
dergelijke emotionaliteit in contact komt, moet dit als eerste reactie emoties opwekken
die tenderen tegen vrijlating. Vandaar dat mij de timing, enkele dagen voor het
kamerdebat, bijzonder ongelukkig voorkwam.

Sociaal-psychologische overwegingen
Na deze kanttekeningen bij de gebeurtenissen van de laatste weken van februari
1972 wil ik toch trachten de macro-sociale conflictsituatie waarmee wij geconfronteerd
zijn nader te bekijken vanuit sociaal-psychologisch en geestelijk-hygiënisch
standpunt; toch, dat wil zeggen ondanks het gebrek aan ervaring in dit veld, zowel
inzake de beoordeling van situaties als inzake het constructief (‘therapeutisch’)
functioneren daarin.
Wij kunnen mijns inziens stellen dat het hier gaat om de agressiehuishouding,
deze maal niet binnen een individu of binnen een groep van nauw-verbonden
individuen, maar binnen een hele natie en in de internationale betrekkingen. Voor
de leek vermeld ik erbij dat het woord agressie hier in ruime zin opgevat dient te
worden. De drie hebben de ergste wandaden begaan die maar mogelijk zijn. Dit
kwaad moet gestraft, vergolden, gewroken worden. In de ruime zin van het woord
is het straffen een daad van agressie. De behoefte om te straffen staat psychologisch
nauw in verband met andere uitingsvormen van de agressiedrift. Zo zal bv. deze
behoefte kleiner zijn als de agressiedrift zich kort tevoren op andere wijze heeft
kunnen ontladen. Een minister die zijn opponenten op hun nummer gezet heeft, zal
bij thuiskomst milder gestemd zijn tegenover de wandaden van zijn zoontje dan
wanneer hij zelf ervan langs gekregen heeft. Vandaar dat wij spreken van
agressiehuishouding. Bij een goede agressiehuishouding is ten eerste de agressie
niet geblokkeerd in haar uitingen, en ten tweede uit zij zich op plaatsen en manieren
die voor het doeltreffend functioneren in interacties het meest geschikt zijn. Bij een
slechte agressiehuishouding kunnen met de agressiedrift allerlei onheilzame dingen
gebeuren. Zij kan voor een groot deel verdrongen worden en zodoende buiten de
bewuste controle van het individu komen met alle nare gevolgen vandien. Zij kan
zich gaan manifesteren op indirecte, slinkse manier, zij kan zich keren tegen het
individu zelf, zijn lichaam aantasten (bv. door een maagzweer) of tot een depressie
en zelfs suicide leiden. Zij kan ook zo hoog opgeladen worden, dat zij uiteindelijk
op explosieve en hoogst destructieve wijze door de barricade der verdringing
heenbreekt. Er kan nog veel meer gebeuren met verdrongen agressie, doch ik wil
het opsommen der mogelijkheden hier afsluiten met het noemen van het mechanisme
der projectie. Niet het individu
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zelf wordt dan als agressief ervaren, maar de ander, hetgeen uiteraard leidt tot een
eindeloze keten van stoornissen in de intermenselijke relaties.
Wat kunnen wij nu zeggen van de agressiehuishouding van het Nederlandse volk
met betrekking tot de drie van Breda? Ik zal, in bespiegelende zin, enkele
mogelijkheden aanduiden. Ondanks het feit dat deze drie zich daadwerkelijk aan
de ergste wandaden schuldig gemaakt hebben, kan men mijns inziens de
strafbehoefte die zij oproepen bij het Nederlandse volk, niet los zien van alle
oorlogsellende die wij meegemaakt hebben, met name niet van het
concentratiekamp-systeem in het algemeen. Wij zijn daar blijkbaar nog niet mee
klaar en deze drie zijn de enigen waarop wij ons nog kunnen wreken. Er is op dit
moment geen andere uitlaat voor deze vergeldingsdrang voorhanden, temeer niet
omdat wij met Duitsland reeds lang geleden ‘vriendschappelijke’ betrekkingen
aangeknoopt hebben. De drie zijn tot symbool geworden van alles wat het
nazi-Duitsland ons aangedaan heeft. Als we hen laten gaan, zijn we ook deze uitlaat
kwijt. Terecht is er daarom door velen verband gelegd tussen het verzet tegen
vrijlating en het tekort aan opvang van oorlogsslachtoffers. Als zij beter opgevangen
waren, dan zouden ze wellicht hun agressie beter hebben kunnen herintegreren en
betere uitingsmogelijkheden daarvoor ter beschikking gekregen hebben. Het is
daarom uit geestelijk-hygiënische overwegingen volkomen ‘gezond’ dat de minister
van justitie tegelijk met de intentie tot vrijlating alsnog betere opvangmogelijkheden
voor de getroffenen in het vooruitzicht stelt. Tenslotte kan in dit verband vermeld
worden dat de eerder genoemde suicide-dreiging van oorlogsslachtoffers inderdaad
een suicidegevaar inhoudt. De discussie heeft immers hun agressie weer
gemobiliseerd en indien deze geen uitlaat vindt in de afwijzing van het gratieverzoek,
dan is inderdaad een der uitlaatmogelijkheden het keren van de agressie tegen
zichzelf, onder andere in de vorm van suicide.
Er is nog een andere wijze waarop de drie tot symbool geworden zijn binnen het
kader van onze agressiehuishouding, namelijk door het mechanisme van de projectie.
Wij komen dan voor de vraag of wij Nederlanders werkelijk menen, dat wij moreel
hoger staan dan de Duitsers (het omgekeerde van de edel-Ariër-conceptie), of wij
werkelijk menen dat wij beter zijn dan de Amerikanen, die Vietnam met huid en haar
platbranden, de vraag of wij, indien wij zelf in een bepaalde sociaal-psychologische
constellatie verzeild raken, niet tot soortgelijke daden in staat zouden zijn als de
Duitsers tijdens de oorlog. Wij zijn uiteraard geneigd deze vraag met
verontwaardiging van de hand te wijzen, maar schuilt er in deze verontwaardiging
dan niet een klein beetje hypocrisie? De drie hebben zich als onmensen gedragen
en bieden ons daarom een welkome gelegenheid om onze eigen onmenselijkheid
te projecteren. Wij zijn dan de rechtvaardigen, wij hoeven de
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onmens in onszelf niet meer te zien en kunnen die zelfs niet meer zien, net zo min
als wij de mens nog in hen kunnen zien. (Het lijkt ondenkbaar dat ook de drie voor
de T.V. verschijnen). Vrijlating zou betekenen dat wij de projectie terugnemen en
oog in oog komen met onze eigen onmenselijkheid. Het is dan veiliger het beest
opgesloten te houden of ‘uit te stoten’. Het is vanuit deze sociaal-psychologische
zienswijze begrijpelijk, dat minister van Agt zich onder de druk van het verzet tegen
zijn plannen heeft laten verleiden zijn woordkeuze te veranderen van ‘vrijlaten’ naar
‘uitstoten’. In de collectief-onbewuste beleving van het volk is dit laatste veiliger,
maar het biedt uiteraard even weinig mogelijkheden om met het beest in onszelf
klaar te komen als wanneer het geprojecteerde beest opgesloten blijft.
Vanuit deze overwegingen gezien is dus die verandering van woordkeus een stap
terug, al was zij op dat moment uit oogpunt van politieke tactiek wellicht opportuun.
Geestelijk-hygiënisch zijn dit soort projecties namelijk bijzonder ‘ongezond’. We
kunnen nu wel denken dat we het beest opgesloten of uitgestoten hebben, maar in
feite is het er nog, in onszelf. Het blijft actief en - wat het ergste is - zonder dat we
ons daarvan bewust zijn (in onze bewuste beleving zit het in Breda). Het is
verantwoordelijk onder andere voor de ‘kleine concentratiekampen’ die we in onze
maatschappij in stand houden (bv. chronische onderdrukking van de een door de
ander in arbeidsverhoudingen of meer algemeen door economische of sociale
pressie) en waar een recente uitgave van de Nationale Federatie voor de Geestelijke
Volksgezondheid, getiteld ‘Leven na een oorlog’ over spreekt. En wie weet tot welke
rampzalige toestanden het beest in onszelf ons in de toekomst nog leiden zal, net
zoals het beest van Versailles, de wraak- en hebzucht van Clemenceau en Lloyd
George (en de zwakte van Wilson) geleid heeft tot de beestachtige manifestaties
van het Hitler-regime. Met andere woorden, als we blijven projecteren zullen we
nooit uit de cirkel geraken; voor de sanering van de verhoudingen, op welke schaal
dan ook, blijft een confrontatie met onszelf de eerste vereiste.
Wat zou de hier ontwikkelde gedachtengang, indien hij hout snijdt, nu inhouden
voor het verdere beleid ten opzichte van de drie? Er is mijns inziens maar één
conclusie: we zijn niet klaar, dus de discussie, inclusief de mogelijkheid tot ontlading
van emotie, moet voortgaan, maar dan met maximale opvang van degenen die het
meest geleden hebben. Het is in dit verband opvallend, dat allen die op 4 maart
1972 commentaar leverden op het kabinetsbesluit, het betreurden dat de discussie
niet gesloten kon worden. Ook de ministers vonden dit een nadeel, al toonden zij
meer oog voor het feit, dat verdere discussie onvermijdelijk was, ongeacht de inhoud
van hun besluit. Ik zou als geestelijk-hygiënist willen wijzen op de gunstige werking
die van een voortgezette discussie kan uitgaan, voor alle betrokkenen, mits
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men niet begint zich in eigen stellingen te verschansen. Het kabinetsbesluit biedt
het grote voordeel, dat er nu op een wat langere termijn aan het probleem gewerkt
kan worden. De ‘groep van deskundigen’ zou in de discussie misschien een
belangrijke rol kunnen spelen, mogelijk zelfs een brugfunctie kunnen vervullen, al
zitten hier nog veel onduidelijkheden en haken en ogen, waar onder andere van
Mierlo en Hugenholtz op geattendeerd hebben in hun eerste commentaar op het
kabinetsbesluit.
De in dit artikel naar voren gebrachte geestelijk-hygiënische bespiegelingen leiden
mij er toe de wens uit te spreken, dat het Nederlandse volk, zonder schade aan
doch met voordeel voor de oorlogsslachtoffers, deze drie gevangenen zal kunnen
vrijlaten, voordat zij oog in oog staan met de dood.
5 maart 1972
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De taal der liefde
Ben Hemelsoet
Lelijk en slecht proza is er al genoeg op de wereld, net als oorlog en narigheid... Dit
staat te lezen in het boek van Gerard Kornelis van het Reve: de Taal der Liefde. Hij
schrijft het aan zijn kunstbroeder op 29 september 1971. Deze briefwisseling in het
midden van het boek zou als contra-boek gelezen kunnen worden dat de Taal der
Liefde, Liefde Zonder Naam, Wie Zijn Vriend Liefheeft... Spaart de Roede niet, nodig
heeft om compleet te kunnen zijn. De schrijver wil dat zijn boek compleet is. De
brieven zijn niet afgedrukt om tussen de regels van de andere stukken door te
kunnen lezen, maar ter ondersteuning, bevestiging van wat anders elders is
geschreven. Daarom waart er weemoed, een melancholie door deze brieven heen,
een rat zonder kop in een autobus op reis, en de Dood wenkt, de Doodsdrift drijft.
De lange vraag van eeuwen her: Hoe lang nog, Heer, hoe lang nog, dringt tot in het
zogenaamde alledaagse. ‘Helemaal op het eind komt het weer goed, bij de
Wederkomst van de Mensenzoon: dan zal Satan zich vrijwillig onderwerpen.
Wanneer. (Als de huisbaas de verrotte vloer laat repareren: “volgende week”). Een
hele tijd, en vele, vele “kilobalen” T.V.-pindaas van de mensenvriend A.H. kan het
nog duren, reken daar maar op. Een gewoon mens kan dat allemaal niet begrijpen.
Ik houd heel veel van de lieve Here Jezus maar ik voel toch ook een warme
genegenheid jegens zijn Broer...’.
Dit huiveringwekkende van alle dag, ‘want buiten God bestaat alleen maar de
Satan’, wordt bezworen in de Taal der Liefde; ongelukkig de lezer die de brieven
als een hoofdstuk apart zou pogen te qualificeren.
De schrijver die nu een stuk land in eigendom verworven heeft, wil beschrijven,
schrijven waar hij staat, waar zijn taal geworteld is, en welke mogelijkheden moeten
worden blootgelegd, om iets tot klinken te brengen dat nog nooit eerder in het
Nederlands geklonken heeft. Hij schrijft onthullend, ontmaskerend, borend naar het
nutteloze en hij denkt ‘dat, wanneer maar overal voldoende nutteloze bouwsels of
voorwerpen zouden staan, al het leed zich daarin zou kunnen begeven’. Maar ‘in
de gehele zaal van het Aquariumhuis bevond zich niets, dat nutteloos genoemd kon
worden’.
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In het Aquariumhuis kan eenvoudig niets nutteloos genoemd worden ‘Dat is het
beangstigende van deze tijd: dat niemand meer bereid is, terwille van een ander
iets na te laten, of ergens van af te zien. We zijn het Pisces (Vissen) tijdvak en gaan
dat van Aquarius binnen. Een wezenskenmerk van Aquarius is: het naar zich
toerekenen. Daarom is dit nieuwe tijdperk mij ook zo vreemd. Ik kan het leven
namelijk niet zien als zinhebbend in zichzelf...’.
Dan zou alles zijn plaats hebben gevonden, alles zou al zijn zoals het wezen
moet, niets nutteloos zou aanwijsbaar wezen. Alles zou letterlijk al terecht gekomen
zijn. De schrijver durft te weten dat het nog niet zo is, daarom moet iedere letterlijke
interpretatie worden uitgesloten. De geloofsinhouden zijn immers tegen elke
vertolking bestand, behalve tegen de letterlijke. Deze nutteloosheid maakt in
schrijvers geschrift Kunst mogelijk. De Kunst, die geeft houvast, door hare volstrekte
nutteloosheid. Zo brengt zij zijn boek op weg naar het einde. Als die jonge matroos
lang genoeg onder handen genomen is, is de mensheid Verlost, en het boek af, of
althans een hoofdstuk ervan.
Men kan geen leesbare tekst maken, als men de goddelijkheid van de liefde en het
sacramentele van de seksualiteit loochent. Taal der Liefde is een leesbare tekst!
De Goddelijkheid der Liefde spelt een Voltooiing, kondigt zo'n Verlossing aan,
dat met dit uitzicht alle uitingen van Liefde te kort schieten; over Liefde kan per
definitie niet geschreven worden in termen van nuttigheid en functie. ‘Alweer was
het de Dood, met wie ik in de stad wandelde, al behoefde men het niet altijd zo
ernstig op te vatten, en was er eigenlijk niets anders aan de hand dan dat Tijger uit
het Aquariumhuis een buitenlandse jongen had medegenomen en deze bezeten
had, en dat ik nu in de stad voor die jongeman een paar plaatboekwerken over
Amsterdam had gekocht’. Deze buitenlandse jongeman is Verlost uit het
Aquariumhuis, losgemaakt uit het nut van het algemeen. Aan het einde van deze
passage staat een treurwilg, wuivende. ‘Het scheen ongehoord moeilijk ergens een
zin in te ontdekken’. Het zinloze, het nutteloze schuiven ineen, de vraag naar zin
van dit alles moet verstillen, de vraag naar wat er achter ligt, om het zo te kunnen
beschrijven, omschrijven, om het zo zijn plaats te kunnen geven is overbodig, op
zijn minst voorbarig. Deze vraag weet nog niet van het hijgende, het jachtende
‘wanneer’, als het einde komt (‘Volgende week’). Wie het leest, lette er op...
Taal der Liefde is een ego-document. De schrijver wil zo schrijven dat Hijzelf en
anderen in ontroering raken, er weg van zijn. Hij siddert zo dat Hij bij herlezing
zichzelf erin kan herkennen. Zo kan Hij voorlezer zijn voor
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talloze andere lezers na Hem. Zo kunnen zij, Hij en Zijn medelezers herademen in
het nutteloze, om uit te zien boven het gangbare. Zo komen zij op adem in het
‘sacramentele karakter’ van hetgeen geschreven staat. Diepste eerlijkheid gebiedt
zo te schrijven.
Zo schrijvend kan Hij dankbaar zijn dat Hij begenadigd is, verlost uit de vestingstraf
waartoe Hij was veroordeeld. Zo wordt Hij de onderdanige dienaar van Haar die
Hem heeft begenadigd. Niet meer veroordeeld, verlost, zou Hij er altijd zo van willen
schrijven opdat alles voltooid, nieuw zal zijn. Het sacrament moet worden
beklemtoond, moet aan het licht worden gebracht, in woorden gevangen, in
stamelende verhalen in spanning worden gehouden.
Hij weet van de mensen, zichzelf, van het peilloze dat er geschreven staat: Gij,
Gij zijt Mijn Getuigen, zegt de Heer. Onze vermoeidheid betuigt de Zijne, onze
droefheid die van Hem, onze morsigheid getuigt van het vele waarin God bekleed
gaat; waar wij troost hopen te vinden komen wij de lieve Trooster tegen die ons is
toegezegd.
‘Er zijn paginaas bij die niet ik geschreven heb maar Iets of Iemand anders,
oneindig groter dan ik’. Hij schrijft ‘De kracht van mijn tekst zou wel daarin kunnen
schuilen, dat ik het uiteindelijke stelling nemen aan de lezer overlaat’. Gelukkig geeft
hij aanwijzingen, suggesties aan de lezer. De begenadigde, die begenadigt, zegt
het beter dan wie ook: een mensenboek.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Frankrijk
Als het in zijn kraam te pas komt grijpt de huidige Franse president, Pompidou,
graag terug op de gedachten van zijn voorganger, de Gaulle. Zo vond hij nu de tijd
gekomen om te profiteren van het in 1946 door deze ingestelde referendum als
hoogste uiting van de volkssouvereiniteit. De aanleiding vond hij in de beslissing
over het toetreden van Denemarken, Engeland, Ierland en Noorwegen tot de EEG,
daarmee totaal voorbijgaand aan het feit, dat de Engelse prime-minister, Heath,
tegen een felle oppositie in, die voortdurend aandringt op het houden van een
referendum in Engeland over de toetreding, vasthoudt aan een uitsluitend
parlementaire beslissing. Vanzelfsprekend heeft Pompidou het recht zijn land de
beslissing over deze nieuwe politiek van een nieuw Europa te laten nemen op zijn
eigen manier, maar is er hier geen sprake van misbruik van een referendum? De
Franse president weet, dat hij zowel in de Assemblée als bij het referendum een
stevige meerderheid voor aansluiting van de vier zal krijgen, maar hij verkiest een
referendum - en ook hier volgt hij zijn voorganger na - om zijn prestige in eigen land
en daarbuiten te versterken; hij rekent erop, dat vele Fransen, geplaatst voor het
alternatief - voor uitbreiding van de EEG of tegen Pompidou -, het eerste zullen
laten overwegen. De te verwachten meerderheid wil hij dan vertalen als een
goedkeuring van zijn totale beleid, waardoor hij tevens in staat zal zijn sterkere
aanspraken te doen gelden op de leiding van het nieuwe Europa.
Of dit zal lukken zal afhangen van de houding van de verschillende Franse politieke
partijen. De communisten zullen, zoals te verwachten was, tegen stemmen en de
socialisten denken erover het referendum te boycotten; verschillende andere
tegenstanders van Pompidou hebben echter al laten weten, dat zij voor de uitbreiding
van de EEG zullen stemmen. Het vervelende is, dat er op deze manier geen zuiver
beeld van de mening van het Franse volk wordt verkregen over het vergrote Europa;
een aantal kiezers zal zich laten leiden door interne Franse problemen en niet door
het belang van Europa.
Bij het bezoek van Pompidou aan Londen op 18 maart - het was een maand
eerder uitgesteld wegens de staking in de Engelse kolenmijnen, die zowat de hele
Engelse economie lam legde - is over bovengenoemde kwestie nauwelijks gesproken
daar het een Franse interne zaak is. Heath en Pompidou waren het met elkaar eens,
dat politieke en handelsbetrekkingen nauw met elkaar verbonden zijn en dat het
daarom noodzakelijk is ook de politieke betrekkingen te coördineren. Heath wilde
daarom de Europese commissie grotere zeggenschap

Streven. Jaargang 25

830
verlenen, hetgeen tevens zou betekenen, dat Brussel de politieke hoofdstad van
Europa zou worden. Pompidou bleef vasthouden aan de politieke en militaire
zelfstandigheid van de leden; het nieuwe politieke orgaan van de Gemeenschap
moet niet in de bestaande instellingen opgaan en zou in Parijs moeten worden
gevestigd. Deze kwestie en de vraag of er via directe verkiezingen een Europees
parlement zal worden gekozen werden aangehouden tot de geplande topconferentie
van de Tien in oktober van dit jaar.

Sovjet-Unie
Kennelijk heeft de reis van president Nixon naar Peking de Sovjet-leiders er toe
genoopt hun kijk op de internationale verhoudingen te herzien. Waren zij tot nu toe
nog vaag gebleven in hun beoordeling van de nieuwe situatie, nu heeft partijleider
Brezjnev een tipje van de sluier opgelicht. Op een congres van de Russische
vakbonden hield hij op 20 maart een rede waarin hij diverse aspecten van de
Russische buitenlandse politiek uiteenzette. Hij ging er hierbij van uit, dat de tijd
van twee supermogendheden voorbij is, en dat er nu drie n.l. Peking-China en zelfs
vier t.w. het vergrote Europa van de Tien zijn. Hij bleek weinig gerust te zijn op de
resultaten van het overleg tussen Washington en Peking en is waarschijnlijk bang
voor een twee-fronten-bedreiging van Rusland door deze twee, die niet veel goeds
in de zin kunnen hebben getuige een door Brezjnev geciteerde uitlating van Nixon
in Shanghai, dat de Verenigde Staten en Peking de toekomst van de wereld in
handen hebben.
Om deze suprematie te doorbreken of te voorkomen hecht hij groot belang aan
het in mei plaats hebbende bezoek van Nixon aan Moskou en wil hij graag zijn
bijdrage tot succes leveren door zeer duidelijk te pleiten voor een overeenkomst in
de S(trategic) A(rms) L(imitation) T(alks), die reeds twee en een half jaar aan de
gang zijn en waarvan men nu hoopt, dat tenminste een gedeeltelijke overeenkomst
tijdens Nixons bezoek zal worden ondertekend.
Dezelfde angst voor omsingeling deed hem ook de realiteit t.o.v. China onder
ogen zien. Hij ging in op een Chinees voorstel om op basis van vreedzame
coëxistentie hun problemen te bespreken, m.a.w. Moskou erkent dat de ideologische
meningsverschillen met Peking onoverbrugbaar zijn en dat China wel niet meer
behoort tot het socialistisch blok en niet meer aan het Russische leiderschap is
onderworpen, maar dat het daarom toch wel een respectabele mogendheid is,
waarmee net zo goed contacten kunnen worden onderhouden als met b.v.
kapitalistische landen, die ook een ander sociaal systeem kennen. Verbetering van
de betrekkingen met West-Europa is in dit kader ook van groot belang voor Moskou.
Daarom voor het eerst een duidelijke erkenning van het bestaan van de EEG; nu
alle vroegere bestrijding heeft gefaald, de Gemeenschap sterker geworden is en
zelfs tot tien landen dreigt uit te groeien is het onverstandig haar voortdurend te
negeren. Moskou kan blijkbaar niet geloven, dat de economische samenwerking
niet gevolgd zal worden door een politieke; eigenlijk heeft Moskou in dezen gelijk,
maar de onderlinge onenigheid tussen de tien b.v. over de hoofdstad - of is het
eerlijker om te spreken van het
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oersterke nationalisme bij diverse leden? - zou er toch wel eens toe kunnen leiden,
dat Europa haar kans laat voorbijgaan om een wereldrol te spelen. Onbegrijpelijk
voor Brezjnev!
Als de Russische partijleider denkt aan verbetering van de betrekkingen met het
Westen, ziet hij de Westduitse verdragen met Moskou en Warschau als een
noodzakelijke voorwaarde om tot de vurig gewenste Europese Veiligheidsconferentie
te komen. Zijn zorg over de moeilijkheden in de Bondsrepubliek bij de ratificatie van
deze verdragen is daarom te verklaren. Of het daarom verstandig is om door bedekte
dreigementen een meerderheid in Bonn te forceren is een andere vraag. Wij menen,
dat meer dan alle adviezen van bevriende mogendheden en dreigementen van
andere de openstelling van de muur in Berlijn voor bezoeken aan de DDR tijdens
de Paasdagen de mentaliteit van de Duitsers ten gunste van de ratificatie heeft
beïnvloed, zodat ook de CDU het zich mogelijk niet kan veroorloven het te laten
aankomen op nieuwe verkiezingen. Want als deze zouden plaats hebben dan is
Brandts Ostpolitik de inzet van de verkiezingen en zou de mogelijkheid van bezoek
aan bloedverwanten aan de andere kant van de grens het wel eens kunnen winnen
van ontevredenheid over de economische politiek van de huidige regering.

Midden-Oosten
Vier jaren lang heeft ambassadeur Jarring als speciaal gevolmachtigde van de
Verenigde Naties geprobeerd een regeling tot stand te brengen in het
Egyptisch-Israëlische conflict op basis van de resolutie van de Veiligheidsraad van
1967, waarin terugtrekking van Israëlische troepen uit de bezette gebieden en
verzekering van de rechten van alle betrokken landen alsmede van de Palestijnen
op de voorgrond werd geplaatst. Het is inmiddels ook al weer een jaar geleden, dat
Jarrings missie in een impasse raakte en hij voor de zoveelste keer - althans
voorlopig - zijn pogingen staakte.
Daarna ondernomen pogingen om een interim-regeling voor de heropening van
de internationale scheepvaart in het Suezkanaal tot stand te brengen, waarbij op
verzoek van de Egyptische president, Sadat, en met instemming van de Israëlische
regering de Verenigde Staten goede diensten verleenden, mislukten omdat de
voorwaarden van Egypte n.l. gedeeltelijke terugtrekking van de Israëlische troepen
van de oostelijke kanaaloever en bezetting daarvan door Egyptische troepen voor
Tel Aviv onaanvaardbaar waren. Ook verdere pogingen van de Verenigde Staten
om alsnog een interim-regeling te bewerken als inleiding tot een definitieve vrede
leden schipbreuk door een weigering van beide zijden om er op in te gaan, waarbij
Egypte zich echter wel indirect bereid verklaarde de missie Jarring weer te laten
optreden.
Nadat ook een poging van vier Afrikaanse staatshoofden om te bemiddelen geen
succes had gehad, kwam de kwestie ter sprake in de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties, maar ook hier kwam men niet verder dan een aansporing om
het begin 1971 afgebroken overleg via Jarring weer te hervatten.
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Inmiddels had Sadat in alle toonaarden beweerd, dat 1971 het jaar van de beslissing
zou zijn, liefst langs vredelievende weg, maar als het moest door geweld. Voor het
laatste had hij echter de steun van de Sovjet-Unie nodig en daarvoor bezocht hij
Moskou tot tweemaal toe n.l. in oktober '71 en februari '72. De Russische leiders
kunnen zich niet veroorloven Caïro in de steek te laten al was het alleen maar uit
angst, dat Peking de kans zou krijgen meer invloed in het Midden-Oosten te
verwerven; zij beloofden daarom wel steun bij de versterking van Egypte's militaire
macht maar terwijl Sadat verklaarde, dat alleen geweld een oplossing kon brengen
in het conflict, vond de Russische president dat de kwestie eerder langs politieke
dan langs militaire weg moest worden geregeld.
Het uitblijven van militaire acties tegen Israël was niet naar de zin van het
Egyptische leger en de studenten. Sadat verdedigde zich tegen deze aanvallen met
het verwijt, dat de Sovjets in gebreke waren gebleven de benodigde aanvullingen
van wapens te leveren en door te wijzen op de voor Egypte ongelukkige
omstandigheid, dat het in Zuid-Oost-Azië ontstane conflict rond Bangla Desj de
aandacht van de wereld zó opeiste, dat Egypte alle sympathie zou hebben verspeeld
als het eind '71 een oorlog was begonnen. Hij beloofde nogmaals naar de Sovjet-Unie
te gaan en deed dit ook in februari j.l., maar kreeg daar weer alleen maar de beloften,
die hij al zo vaak had gehoord. Met hetgeen hij tenslotte toch kreeg, bewerkte hij,
dat ook de Verenigde Staten uiteindelijk besloten hun militaire leveranties aan Israël
weer te hervatten.
In een redevoering voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
beweerde de Egyptische minister van buitenlandse zaken, dat Israël probeerde
door afzonderlijke tractaten te sluiten met Arabische landen de Arabische eenheid
te verbreken. Daarnaast waren er verschillende geruchten, dat er geheime
besprekingen tussen Jordanië en Israël plaats hadden. Het is aannemelijk, dat beide
waarheid bevatten. Koning Hoessein van Jordanië lanceerde n.l. in maart een
opmerkelijk plan om de impasse in het Midden-Oosten te doorbreken. Hij stelde de
vorming voor van een autonome Palestijnse provincie op de West-oever van de
Jordaan - nu in Israëlische handen -, waarbij zich andere bevrijde Palestijnse
gebieden - Gaza! - zouden kunnen aansluiten; met het huidige Jordanië zou deze
het Verenigd Arabisch Koninkrijk vormen; elk van de twee delen zou een eigen
gekozen Wetgevend Lichaam hebben met ieder een gouverneur-generaal; als
Palestijnse hoofdstad werd Jeruzalem genoemd. Boven de autonome regeringen
zou er een nationale regering zetelen in Amman, die belast zou zijn met de
behartiging van de buitenlandse politiek, de defensie en economische zaken.
Natuurlijk verwierp Israël dit plan; het is n.l. erg moeilijk voor Tel Aviv om Jeruzalem
op te geven. Maar achter de enigszins brute Israëlische reactie kan een hoeveelheid
tact verscholen zitten. Het is onwaarschijnlijk, dat Hoessein een dergelijk verregaand
plan opwerpt zonder vooroverleg met Israël; bovendien lijkt het plan in vele opzichten
op een door de Israëliër Allon geformuleerd voorstel in 1967 en genoemde Allon is
een ernstig kandidaat voor de
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opvolging van mevrouw Meir. Een al te gretige reactie van Tel Aviv zou Hoessein
nog meer dan nu reeds het geval is verdacht hebben gemaakt in Arabische kringen.
Ook de Verenigde Staten juichten het plan niet al te openlijk toe om de positie
van Hoessein niet nog meer in gevaar te brengen.
Terwijl in de Arabische wereld woeste kreten tegen Hoessein weerklonken, stelden
de regeringen zich aanvankelijk wat terughoudend op, maar tenslotte verbraken
Irak, Syrië en ook Egypte de diplomatieke betrekkingen met Amman in een poging
om Jordanië volledig te isoleren.
De Sovjetpers zag er een kapitalistisch complot in om de Arabische eenheid te
ondergraven, maar officieel laat Moskou zich hierover niet uit, daar het voor alles
prijs stelt op een vreedzame regeling en zich hier mogelijk een kans voordoet. Daar
Moskou steeds grotere interesse krijgt in de Middenoostelijke olie, Syrië en Irak
graag Russische hulp zien bij de ontwikkeling van hun oliegebieden en er pas een
vriendschapsverdrag tussen Rusland en Irak is gesloten, krijgt Moskou mogelijk de
kans beide regeringen tot matiging over te halen. Dit zou verdere vermindering van
Verenigde Staten-invloed betekenen, maar waarschijnlijk zou de vrede er mee
gediend zijn.
10-4-'72
J. Oomes

België

Relance zonder politiek
1. In de maand maart werd de politieke show gestolen door de ministers Simonet
en De Saeger, die met een plan voor de dag kwamen om de Belgische economie
opnieuw te lanceren, het zgn. ‘relanceplan’. Het werd bekend gemaakt op 15 februari
in het Nationaal Comité voor Economische Expansie, dat fameuze orgaan waar
regering en sociale partners rechtstreeks met elkaar onderhandelen. Werknemers-,
werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties mochten er eens rustig over
nadenken. Vijf weken later, op 23 maart, stelde Simonet in het Nationaal Comité
zijn plan nogmaals voor, ditmaal voorzien van een antwoord op de opmerkingen
van de sociale partners. En ondertussen was het ook besproken door vier ministeriële
werkgroepen.
2. Het plan omvat een gamma klassieke maatregelen, uitgedacht door economisten
die het economisch proces klinisch doorgronden zonder dat er waardeoordelen aan
te pas komen. Politiek als management. Aangezien de Belgische economie sterk
van de export afhankelijk is, zal deze natuurlijk bevorderd worden, vooral de sectoren
van de zeldzame metalen, de elektrische uitrusting, de huishoudapparaten, de
textielmachines, de synthetische vezels en stoffen, de fotografische produkten.
Vooral deze ondernemingen zullen dus op een bijzondere welwillendheid kunnen
rekenen als zij expansiekredieten aanvragen. Bovendien zullen er faciliteiten geboden
worden voor de vestiging van verkoop-
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kantoren in het buitenland, b.v. door de ondernemingen toe te laten de kosten in
één jaar fiscaal af te schrijven.
Nogal opvallend is, dat de Nationale Investeringsmaatschappij (die in feite
staatsaandelen neemt in ondernemingen, terwijl de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid leningen geeft) er een jaarlijkse dotatie van 250 miljoen
bij krijgt. De NIM wordt in haar bestaansreden fel betwist; vooral ondernemingen
op de rand van de afgrond doen er een beroep op. De maatregel kan verklaard
worden door de voorliefde van sommige socialisten (Simonet is er niet bij) voor een
financieringsvorm die, zij het zeer lichtjes, naar nationalisering ruikt. Een andere
verklaring luidt dat de ondernemers zo weinig trek hebben om te investeren - men
spreekt van een overinvesteren op wereldvlak - dat zelfs op de goedkope leningen
van de NMKN weinig aanspraak wordt gemaakt.
Verder zal de BTW op de investeringen worden verlaagd van 10 tot 7,5%.
Investeringen voor projecten tegen milieuverontreiniging krijgen speciale
tegemoetkomingen. Openbare werken en sociale huisvesting zullen als
conjunctuurstimulatoren worden gehanteerd. Bovendien wil de regering dat alle
beschikbare middelen van de financiële instellingen en holdings worden
gemobiliseerd. Hoe dat zal gebeuren, is niet zo duidelijk. Wel staat al vast dat de
kleine spaarder minder opbrengst krijgt van zijn geld, terwijl het beleggen op korte
termijn wordt gestimuleerd door het belastingvrij plafond op de spaardeposito's te
verhogen.
De regering wil de prijzenpolitiek voortzetten, maar o.m. ‘rekening houdend met
de rendabiliteitsproblemen van de bedrijven’, hetgeen klaarblijkelijk betekent dat de
gewraakte besluiten van Minister Cools van 24.12.71 versoepeld zullen worden.
Het privé-verbruik wordt gestimuleerd door de verkoop op afbetaling te
vergemakkelijken.
3. De eerste vraag is, of dit plan werkelijk nodig was. In januari stelden we hier de
vraag: ‘Komt er een economische crisis?’ Onze conclusie was toen dat er wel sprake
was van een minder snelle economische groei, maar dat er geen aanwijzingen
waren voor een werkelijke crisis. De minder gunstige conjunctuur werd o.i. door de
regering als een motief gebruikt voor een parlementsontbinding, waarvoor de
werkelijke redenen meer van partij-politieke aard waren. Er zijn op het ogenblik
geen aanwijzingen om die thesis te wijzigen. De regering voorziet inderdaad een
economische groei van 3%; mét de ‘relance’-maatregelen moet dat 3,8% worden.
Zonder die maatregelen zou de tewerkstelling dalen met 9.000 eenheden t.o.v.
1971, terwijl er met de maatregelen 4.000 arbeidsplaatsen meer worden beoogd.
De voorlopige index van de industriële produktie (Agefi) voor januari geeft een
stijging te zien van 4,5% t.o.v. december, d.i. 2,5% meer dan in januari 1971. De
bestellingen zouden echter gedaald zijn, maar, zegt Simonet, ‘deze vooruitzichten
zijn iets minder ongunstig dan voorheen’. In februari bedroeg het aantal volledig
werklozen met normale arbeidsgeschiktheid 42.675, d.i. 14.638 meer dan in februari
1971. Maar catastrofaal zijn die cijfers niet volgens economisten-normen. De
werkloosheid
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treedt echter vooral op in de bouwsector (15.696 volledig werklozen in februari) en
de bouw wordt door velen beschouwd als de barometer van het economisch leven.
Het lijkt er dan ook meer op, dat het relanceplan er gekomen is om eng politieke
redenen: als er een nieuwe regering moet komen ‘om het hoofd te bieden aan de
moeilijke economische situatie’, dan móet die inderdaad ook uitpakken met een
grootscheeps plan. Kwaad kan het niet, en al degenen voor wie economische groei
vanzelf synoniem is van vooruitgang, kunnen er moeilijk iets tegen hebben.
Bovendien past zo'n plan uitstekend in de strategie van de uitvoerende macht, die
wil doen geloven dat zij het is die het economische leven regelt en beheerst. Dit
komt erop neer dat de staat in dienst wordt gesteld van de privé-economie. De
socialist Simonet is de ideale man om dit te verwezenlijken.
4. Was Simonet zowat de vedette als het brain en de verdediger van het plan, voor
de uitvoering wist Minister De Saeger zich voor het voetlicht te plaatsen. Er worden
10 miljard extra uitgetrokken voor openbare werken, waarvan 3,5 miljard voor
huisvesting. Bovendien wil de minister dat supplementair de 5,9 miljard zouden
worden vrijgegeven die in 1971 werden geblokkeerd omdat het vastleggingsplafond
bereikt was. Er zullen 3.000 sociale woningen meer worden gebouwd. De
bouwpremie wordt met 4.000 F verhoogd, zodat deze thans 100.000 F. bedraagt,
plus 20% per kind ten laste.
De Saeger beloofde ook de grondspeculatie aan te pakken, die de beste
bouwpolitiek onuitvoerbaar dreigt te maken. Dat bouwgrond in België meer dient
om te speculeren dan om op te bouwen, wordt bewezen door het feit dat 84% van
de sedert 1962 toegestane verkavelingen onbebouwd bleven. Er wordt overwogen
de eigenaar te verplichten de verkoopprijzen te publiceren en een jaarlijkse belasting
te heffen op die prijzen. Met de opbrengst van die belasting zou een Fonds voor
Grondbeleid worden gevormd waarmee de overheid gronden zou kunnen aankopen.
De aangegeven prijzen zouden stabiel blijven. Alleen de indexering zou erop
toegepast mogen worden. Vrij verrassend is de idee van het opstalrecht. De
eigenaar-Belg bouwt natuurlijk op zijn eigen grond. Eerst moet hij deze afbetalen,
dan gaat hij sparen voor het nodige beginkapitaal voor het bouwen van zijn huis.
De Saeger zou de formule willen omkeren: eerst bouwen, dan de grond betalen.
Dit zou gebeuren op gronden die eigendom zijn van de overheid en door de
bouwheer op ieder ogenblik gekocht kunnen worden tegen de vóór het bouwen
vastgestelde prijs, gekoppeld aan de indexverhogingen.
5. Het relance-plan kreeg de instemming van de sociale partners, doch zij lijken het
meer te ondergaan dan het geestdriftig te steunen. En van sommige kanten rijst er
flink wat kritiek.
De sociale partners deden nuchter opmerken dat er dank zij het plan in de
bouwsector slechts 1.000 arbeiders meer tewerkgesteld zouden worden, althans
volgens de cijfers van het economisch budget. Minister Major bleek van die cijfers
niet op de hoogte; hij zou het eens nakijken. Men kan trouwens heel de
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opvatting in twijfel trekken dat een economische relance aangepakt moet worden
langs de bouwsector. ‘Als de bouw goed gaat, gaat alles goed’ kan even goed
omgekeerd worden: ‘Als alles goed gaat, gaat de bouw ook goed’. Als alles minder
goed gaat, denken gezinnen met een bescheiden inkomen niet aan bouwen. Een
verhoging van de bouwpremie zal daar niet veel aan verhelpen. Bovendien dreigen
dit soort maatregelen de mentaliteit te bevorderen, dat iedereen eigenaar moet
worden van zijn huis, liefst met zijn eigen tuintje. In een landje van 10 miljoen
inwoners kan dat toch niet blijven doorgaan. Er zijn andere woon- en leefvormen
denkbaar. Het blijft typisch voor België dat er geen eigenlijk huisvestingsbeleid wordt
gevoerd en dat de woningpolitiek dominerend conjunctuurregelend wordt gebruikt.
Het wetsontwerp dat het Plan 1971-1975 goedkeurt, spreekt daarover zijn
bezorgdheid uit en wil aan deze toestand een einde stellen. Maar bij de eerste
gelegenheid vervalt men opnieuw in de oude aanpak.
Hetzelfde geldt voor de politiek van openbare werken. Is het zo vanzelfsprekend
dat het autostradenet nog moet worden uitgebreid? En moet dit resulteren in het
achteraf financieren met staatsgelden van de projecten die de luchtvervuiling weer
ongedaan moeten maken? Moeten we de stad vol blijven stoppen met
personenwagens? Moeten we niet eerder het publiek vervoer stimuleren en van de
stad weer een woon- en leefmilieu maken? Kunnen de gelden voor openbare werken
niet gebruikt worden voor het bouwen van een collectieve sociale infrastructuur,
waar België toch een opvallend tekort aan heeft: kindercrèches, ziekenhuizen,
tehuizen voor ouden van dagen, zwembaden, enz.... Daar zijn geen plannen voor,
die zijn niet opgenomen in de begrotingen van de gemeenten en commissies die
ze zouden moeten uitvoeren. Als conjunctuurpolitiek helpt dit dus niet. Maar het feit
dat er geen planning is voor sociale infrastructuur, is een politieke kwestie. Christelijke
organisaties b.v. houden niet erg van het collectieve, al was het maar omdat de
betreffende ministeries gewoonlijk in handen zijn van socialisten.
Deze relancepolitiek zal alleszins een winstpunt zijn voor De Saeger. Voor hij
minister van openbare werken werd, had België de faam over het slechtste wegennet
van Europa te beschikken. De Saeger werd een groot autostradebouwer. Nu ziet
hij een nieuw werkterrein: groene zones, grondbeleid, woningbouw. Het ministerie
van huisvesting werd omgevormd tot een staatssecretariaat onder zijn beleid. Wordt
hij een tweede keer de redder des vaderlands?
6. De grondigste kritiek op het hele relanceplan is, dat het de bestaande economie
onvoorwaardelijk steunt. Economische groei zonder meer blijft de afgod, terwijl toch
het inzicht groeit dat een versobering noodzakelijk is. Wanneer de staat de middelen
van de gemeenschap rechtstreeks in het economische leven gaat inspuiten, mag
die gemeenschap ook verwachten dat er voorwaarden aan verbonden zijn, dat de
overheid de economie kan oriënteren naar de reële, in de eerste plaats de sociale
en collectieve behoeften. Tevens groeit de vraag naar de democratisering van de
economie en het bedrijfsleven. Niets daarvan is in het plan te bespeuren. En dat is
weer te begrijpen: als de overheid socialiseren-
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de eisen aan haar hulp verbindt, zullen de ondernemers er minder gebruik van
maken, en dan mislukt de relance. Zo kan men zeggen dat het relanceplan de fouten
van het economisch systeem des te scherper in het licht stelt en in de hand werkt.
Het kan een poging zijn de economische groei te stimuleren, maar een vernieuwde
politiek zit er niet in. Een periode van ‘afkoeling’ van de economie lijkt niet erg
geschikt om te vernieuwen. Dit zou moeten gebeuren in perioden van
hoogconjunctuur, of... tijdens een economische crisis.
Tenslotte is het interessant de kritiek weer te geven van sommige economisten
volgens wie het relanceren van de economie langs de producent om niet mogelijk
is. Dit komt neer op geschenken aan het privé kapitaal, rechtstreeks of
onrechtstreeks. Als alternatief stellen zij dat het relanceren van de economie moet
gebeuren langs de transferten: langs de lonen van de ambtenaren en de sociale
uitkeringen. Bepaalde sociale uitkeringen zoals de pensioenen kunnen in het huidige
stadium moeilijk als conjunctuurregelaar worden gebruikt. Maar de staat stelt 500.000
ambtenaren te werk op een totaal van 3,7 miljoen werknemers. Door een gedeelte
van de loonsverhogingen in periodes van hoogconjunctuur op te sparen en vrij te
geven bij afkoeling van de conjunctuur zou automatisch een zeer gedifferentieerde
stimulans ontstaan. Ook in het ACV, vooral in de Centrale van Hout en Bouw, voelt
men wel iets voor de formule van ‘investeringsloon’, maar bij de andere sociale
partners is de gedachte nog niet rijp.
Het hele plan van Simonet moeten we misschien minder zien als een poging tot
relanceren van de economie, dan wel als een gebruik maken van de gelegenheid
om de economische structuur verder uit te bouwen met de overheid erin vervlochten
als verkeersregelaar. Het komt er dan nog alleen op aan dit apparaat technisch
goed te beheersen, liefst zonder zuiver maatschappelijke ideeën.
10-4-'72
Ward Bosmans en Rita Jolie - Mulier

Streven. Jaargang 25

838

Forum
Eén Ierland
Rondom het tragisch conflict in Noord-Ierland is er een overleg gaande dat niet
uitblinkt door duidelijkheid. Aan dit overleg nemen drie partijen deel: Noord-Ierland
zelf, Engeland en de Ierse Republiek. Alle drie mogen zij hun vinger opsteken als
zij een oplossing weten, maar geen van drieën durft klaarblijkelijk die vinger erg
driftig te verheffen. Bij alle drie heerst aarzeling. Bij Ulster de aarzeling van de
verbijstering over de toenemende hartstochtelijkheid waarmee de strijd tussen twee
bevolkingsgroepen wordt uitgevochten. Bij Engeland de aarzeling van de
verantwoordelijkheid voor het opheffen van het Noord-Ierse zelfbestuur. Bij de
Republiek de aarzeling van de voorzichtigheid.
De staatkundige zelfstandigheid van Noord-Ierland onder een soort protectoraat
van Engeland is de Ierse Republiek altijd een doorn in het vlees geweest en Premier
Lynch staat dan ook, vooral in zijn eigen Labour Partij, aan sterke druk bloot om
van de gegeven omstandigheden gebruik te maken om de eenheid van het hele
groene eiland in één staatkundig verband te bewerkstelligen.
Hij zou dit zelf ook wel willen, maar hij is er zich maar al te goed van bewust dat
hij daarbij met uiterste omzichtigheid te werk moet gaan, wil hij de ellende van
Noord-Ierland niet in eigen huis halen. In het voor 95% katholieke Ierland speelt de
katholieke kerk een bijzonder belangrijke rol. Ook de Grondwet vertoont daarvan
de sporen. De kleine protestantse minderheid in de Ierse Republiek heeft geleerd
vreedzaam in dit bestel te leven. De Roomse soep wordt blijkbaar niet zo heet
gegeten als zij in de Grondwet wordt opgediend. Maar op de een miljoen protestanten
van Noord-Ierland werkt de binding van de Republiek met Rome als een rode lap
op de stier. De Ierse Republiek zal op dit punt water in de wijn moeten doen wil de
vorming van één staatsbestel voor heel Ierland voor de Noord-Ierse protestanten
zelfs maar aanvaardbaar worden. Maar water in de wijn betekent Grondwetswijziging
en Grondwetswijziging eist een referendum. En dit betekent dat Lynch, als hij ook
maar één stap te haastig zet, de kans loopt uit de kring van de katholieke
doordouwers een felle verzetsbeweging te ontketenen, die, ook als zij géén succes
heeft, de Noord-Ierse protestanten alleen maar nóg wantrouwiger kan maken dan
zij al zijn. Op het laatste congres van zijn Labour Partij heeft men hem verweten,
dat hij geen blijk heeft gegeven van een visie op het beleid dat hij zou moeten voeren
om de weg naar een vereniging van heel Ierland te bereiken. Hij heeft die
beschuldiging naast zich neergelegd, maar hij heeft óók geen beleidsplan op tafel
gelegd, evenmin als in zijn overleg met de oppositiepartijen. En dat zal hij wel laten
ook. Als hij ook maar even te vroeg zijn kaarten op tafel legt, kan hij zijn hele spel
bederven. Hij moet met de grootste omzichtigheid te werk gaan om de katholieke
intransigenten in zijn eigen land niet tegen de haren in te strijken.
Daar komt nog een heel belangrijke
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zaak bij. Niet alleen levensbeschouwelijk maar ook economisch gaapt er een wijde
kloof tussen Noord-Ierland en de Republiek. Dit blijkt vooral uit de cijfers van de
sociale voorzieningen in beide delen van het eiland. Noord-Ierland besteedt uit een
budget van 207 miljoen pond 48 miljoen aan onderwijs, 45 miljoen aan
gezondheidszorg en 6,5 miljoen aan woningbouw. De Republiek, met dubbel zoveel
inwoners, besteedde in 1968/69 uit een budget van 189 miljoen pond 49 miljoen
aan onderwijs, 44 miljoen aan gezondheidszorg en 11,5 miljoen aan woningbouw.
Dit betekent dat Noord-Ierland per hoofd van de bevolking meer dan dubbel zoveel
uitgeeft als de Republiek. Nu zeggen deze cijfers natuurlijk niet alles. In de eerste
plaats krijgt Noord-Ierland 33 miljoen pond steun van Engeland. In de tweede plaats
zijn de verschillen tussen wat de beide landen uitgeven aan sociale voorzieningen
sedert 1968 aanzienlijk kleiner geworden. In de derde plaats mag men deze cijfers
niet als maatstaf gebruiken voor het totaalbeeld van de sociale verhoudingen in
beide landen. In Noord-Ierland zijn bijvoorbeeld de premies die de arbeider voor
zijn sociale voorzieningen moet betalen, aanzienlijk hoger dan in de Republiek. Een
onderzoek van de Ierse vakverenigingen heeft uitgewezen dat al met al het
gemiddelde netto-loon, waar de gehuwde arbeider in de Republiek mee naar huis
gaat nét even hoger ligt dan dat van zijn collega in Ulster. De Republiek verwacht
bovendien, dat haar economie zich in stijgende lijn zal blijven bewegen met name
door haar aansluiting bij de Europese Economische Gemeenschap. Zij verwacht
dat, zodra die aansluiting haar beslag heeft gekregen, de Amerikaanse industrie
grote belangstelling voor Ierland als vestigingsplaats van eigen bedrijven binnen
het territoir der Gemeenschap zal gaan tonen.
Met andere woorden: die thans nog bestaande economische verschillen hoeven
geen doorslaggevende rol te spelen. Lynch schijnt de oplossing te zoeken in de
richting van een vereniging der beide Ierlanden op basis van ten eerste het
aanbrengen van een aantal wijzigingen in het grondwettelijk bestel van de Republiek
en ten tweede van een voorlopig - voor een jaar of tien - voortgezette steun van
Engeland.
Alleen: het blijft gissen. Een idee is het wel maar of hij ermee voor de dag kan
komen en wanneer, dat is afwachten.
H.H.

Moralisme in het buitenlands beleid
Engeland zit met de kwestie Rhodesië in zijn maag.
Een kwestie die eigenlijk neerkomt op de vraag in hoeverre men moralistische
overwegingen in het buitenlands beleid moet betrekken.
Monarchen, dictatoren, aristocratieën en plutocratieën hadden weinig moeite met
die vraag. Moralistische overwegingen speelden in hun beleid nauwelijks een rol.
Zij hielden zich aan Machiavelli en aan hun eigen portemonnaie. Een autocraat als
Frederik de Grote van Pruisen mocht in een lijvig boekwerk de stellingen van
Machiavelli al met veel misbaar van verontwaardiging verwerpen, in de praktijk van
zijn beleid had hij er even weinig last mee als een Hitler, wiens redevoeringen niet
minder van ‘morele’ verontwaardiging trilden. De Hollandse kooplieden van de
zeventiende en achttiende eeuw trachtten wel een rechtvaardiging voor hun beleid
te vinden in de leer dat welstand een teken is van Gods welbehagen, maar in hun
optreden hadden zij het meer op die welstand dan op dat welbehagen begrepen.
De democratie had het van den beginne af aan moeilijker met dat moralisme.
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De ervaring van de Franse Revolutie toonde maar al te duidelijk waar het toe
leidde. De leiders van deze revolutie trokken ten oorlog. Niet, naar zij zeiden, uit de
imperialistische overwegingen waar de Franse koningen zich door lieten leiden,
maar uit overwegingen van moraal. Andere volken moesten ‘bevrijd’ worden uit de
tirannie van vorsten of
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plutocraten. Doch waar het allemaal op uitliep was het puurste imperialisme van
Napoleon. En op een débacle voor Frankrijk, dat een oorlog verloor, die door de
andere volken van Europa óók weer uit ‘morele’ verontwaardiging tegen de dictatuur
van de Corsicaan werd aangespannen.
Iets dergelijks zien wij vandaag de dag in Vietnam. Wat de achtereenvolgende
Presidenten en Ministers van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten in
werkelijkheid heeft bewogen tot het voeren van een oorlog tegen Noord-Vietnam
mag men in het midden laten, maar zij hebben deze oorlog aan het Amerikaanse
volk ‘verkocht’ met moralistische argumenten: verdragstrouw en bescherming van
onschuldige volken tegen de opdringende dictatuur van het communisme. Het eind
van het lied is echter één en al ellende. En nu keert zich ditzelfde moralisme tegen
de oorlog. Het Amerikaanse volk moet er niets meer van hebben.
Wat moet Engeland nu met Rhodesië? Het racisme van Smith en de zijnen is de
moralisten in de buitenlandse politiek uiteraard een doorn in het vlees. Zij willen,
zoals het parlementslid Julian Critchley onlangs in The Times opmerkte, de
buitenlandse politiek aanwenden als een middel tot het ten toon spreiden van
deugdzaamheid. Maar wat zijn de consequenties daarvan ten aanzien van Rhodesië?
Een kruistocht? Een oorlog à la Vietnam?
Critchley is van mening, dat moralisme in de buitenlandse politiek niet thuis hoort.
In de buitenlandse politiek gelden niet de normen van moreel goed of moreel slecht;
alleen normen van verstandig of onverstandig. Buitenlands beleid hoort zich te
richten op het belang van het eigen land. Met morele verontwaardiging komt men
alleen maar in de immoraliteit van een oorlog terecht.
Met andere woorden: Machiavelli heeft niet alleen voor de Vorst geschreven maar
ook voor de Democratie.
Als dit de mening weergeeft van de meerderheid der conservatieven in Engeland,
gaan wij dan in een botsing tussen Wilson en Heath een reprise tegemoet van de
botsing tussen Gladstone en Disraeli in de vorige eeuw? Dat kan interessant worden.
H. Hermans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
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Prof. Dr. Carl Rogers
Leren in vrijheid
De Toorts, Haarlem, 1971, 304 pp., f 32,50.
De maatschappij verandert. Dan moeten ook de scholen en andere leerinstellingen
veranderen. Niet alleen in datgene wat zij te leren hebben, maar vooral in de manier
van leren in een steeds veranderende maatschappij. Maar dit nieuwe Ieren vereist
een grotere wijsheid om te leren. Teneinde die vrijheid te ontwikkelen, bij de
leerlingen te stimuleren en in het praktische onderwijs hanteerbaar te maken heeft
Carl Rogers dit boek geschreven.
Sympathiek begint Rogers bij hen die bij het onderwijs zijn betrokken: hij toont
aan de hand van drie uitvoerige voorbeelden van de onderwijspraktijk aan dat men
niet zonder meer gebonden is aan het conventionele leerpatroon met voorgeschreven
leerprogramma's, gelijke standaardopgaven en de onvermijdelijke rapportcijfers.
Aangestoken door deze voorbeelden worden enige antwoorden gegeven op de
vraag door welke methode men dit vrije leren kan bevorderen.
Dan wordt het tijd de onderliggende principes en vooronderstellingen te leren
kennen, die aan deze methode ten grondslag liggen. Deze zienswijzen van Rogers
over hoe studenten leren, hoe het hedendaagse onderwijs er in werkelijkheid uitziet
en hoe het onderwijsbestuur zou kunnen zijn, lopen uit op zeer leesbare bladzijden
over levensbeschouwing en waardebepaling van deze vrije mens bevrijd tot leren.
Tenslotte eindigt de schrijver met een model voor een onderwijsrevolutie waar
de volledig functionerende persoon tot zijn recht kan komen.
De lessen die Rogers geeft, kunnen inderdaad voor diegenen die zo vrij willen
zijn bij hem school te gaan, een grotere gevoeligheid bijbrengen voor het leren in
vrijheid als een manier om de vrijheid te leren kennen.
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De indeling, de wijze van behandeling, de rake typeringen en het weinig schoolse
in zijn beschrijvingen van praktijk en leer in het onderwijs ondersteunen dit soms
persoonlijk pleidooi voor leren in vrijheid.
Een aanvullende bibliografie over de behoeften aan onderwijsvernieuwing, de
mens in zijn waarden en zienswijzen en herzieningen in de wetenschap van de
hand van Alice Elliott verhogen de bruikbaarheid van deze studie.
G. Wilkens

Theoretische Aspekte der
Religionssoziologie (I) und (II)
Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen,
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1966-1967, resp. 255-222 pp., DM. 40 per deel.
Wie nog mocht denken dat godsdienstsociologen zich voornamelijk zouden
bezighouden met het in statistieken en categorieën onderbrengen van kerkelijke
organisaties, zal bij het lezen en vooral bestuderen van deze twee, reeds weer enige
jaren oude, delen Internationale Jahrbücher für Religionssoziologie snel tot de
verrassende ontdekking komen hoezeer de godsdienstsociologie zich in haar
theoretische en methodologische aanpak heeft ontwikkeld. De godsdienstsociologie
nadert de volwassenheid en wordt daarmee niet alleen meer zelfstandig qua
methodiek, theorie en onderzoeksgebied, maar ook relevanter voor het wijder veld
van de Algemene Sociologie.
In het korte bestek van een boekenrecensie is het ondoenlijk zelfs de inhoud aan
te geven, laat staan een terzake en redelijk uitgewerkte beoordeling te geven.
Daarvoor is het aantal onderwerpen te groot en zijn de studies tezeer verschillend
van optiek en probleemgebied. Dat zou dan ook de enige kritiek kunnen zijn, dat
het de samenstellers van deze jaarboeken niet gelukt is meer eenheid in de
onderwerpen te krijgen.
Uiteraard krijgt het secularisatieverschijnsel de nodige aandacht en roept het de
vraag op naar het wezenlijke van de sociale dimensie van godsdienst. Namen als
Sorokin, Berger, Luckmann, David Martin en Larry Shiner kan ik slechts noemen.
Schreuder en Vernon beschrijven theoretische modellen in de godsdienstsociologie.
Methodologische problemen, raakvlakken met marxisme, enige empirische studies,
alsmede een lezenswaardige studie over Frans von Baader als een ‘religioser
Soziologie der Soziologie’ geven een staalkaart van de inhoud.
Het is duidelijk dat deze jaarboeken thuishoren in de boekenkast van elke
godsdienstsocioloog en dat ze ook niet misstaan op de boekenplanken van de
algemene theorethische sociologie.
G. Wilkens

Frank Böckelmann
Bevrijding van het dagelijks leven
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 172 pp., f 14,90.
De ondertitel geeft de inhoud van dit boek goed aan: modellen van een samenleving
zonder prestatiedwang, frustratie en angst. Mogelijkheden en gedachten worden
er geopperd ten aanzien van een bevrijding op centrale terreinen van het bestaan,
zoals daar zijn: het wonen, het consumeren, het werken, het met elkaar omgaan.
Verschillende auteurs analyseren ‘de verlammende kracht van de bestaande situatie,
die op louter willekeur berust’, teneinde zich in daaropvolgende gedachten hiervan
te bevrijden. De voornaamste auteur, Frank Böckelmann, proeft en toetst de analyses
en ideeën aan bovengenoemd ideaal van een bewerking van het dagelijks leven.
Wie zich door het soms moeizaam marxistisch jargon heeft heengeworsteld en
daarbij volgens de bedoeling van deze studie tot denken is aangezet, kan zich
daarna bevrijd voelen. Er worden geen prognoses gegeven, geen empirische
analyses naar voren gebracht, niet alle mogelijke ontwikkeling en tendensen
verdisconteerd noch met de onvermijdelijke werkelijkheid rekening gehouden. Deze
modellen, ter bevrijding aangeboden, willen, zo zegt het opschrift, niet afleiden,
maar ontevreden maken. Het is bevrijdende lectuur voor wie daarmee vrede neemt.
G. Wilkens
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C.B. Broderick
Kind, jeugd en seksualiteit
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 155 pp., f 4,50, BF. 73.
Overzichtelijk wordt in drie achtereenvolgende fasen van zuigeling en kleuter, van
het schoolgaande kind en tenslotte van de puber en adolescent de ontwikkeling van
het seksuele gedrag nagegaan.
Een ontwikkeling waarbij reeds vanaf het begin duidelijk is dat deze niet zonder
meer biologisch vastligt, maar tevens, voor een groter deel dan men vermoedde,
gereguleerd wordt door de sociale context, waartoe op de allereerste plaats het
gezin, maar ook de school en de vriendengroep behoort.
Dit overzicht wordt voornamelijk geschetst aan de hand van sociologische, soms
sociaal-psychologische onderzoeken, waarvan de resultaten grotendeels verkregen
zijn door middel van interviews en enquêtes. Weinig komt de innerlijke verwerking
van de seksualiteit aan bod, hetgeen een beperking is van deze studie. Eveneens
heeft het iets eenzijdigs wanneer de grondteneur van het overzicht is, dat seksualiteit
slechts in de beperkende zin wordt gereguleerd door de maatschappij ‘om jonge
mensen het huwelijk in te manoevreren’, zoals op de achterflap wordt gesteld. Het
kan de mens ook goed doen het bij deze beperking te laten. Wanneer de lezer de
beperkingen van dit boek voor lief neemt, weet hij de gegevens die dit boek
aandraagt, op de juiste waarde te schatten.
G. Wilkens

Streven. Jaargang 25

843

Gedragswetenschappen
Dumont, Dr. J.J. en Dr. H. Cammaer, red. - Kind en jeugdige vandaag of
morgen. - De Toorts, Haarlem, 1972, 235 pp., f 32,50.
Enomiya Lasalle, H.M. - Inleiding tot de Zen meditatie. Praktische aanwijzingen.
- Ambo, Bilthoven, 1972, 110 pp., f 7,90.
L'érotisme. - Edit. Universitaires, Paris, 1971, 142 pp..
Gennep, A.T.G. van - Leer- gedragsmoeilijkheden tussen zes en twaalf jaar.
- Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1971, 2 delen, 207 en 134 pp., BF. 265
en 205.
Grabner-Haider, Anton und Kurt Lütki, Hrsg. - Der befreite Eros. - Matthias
Grünewald Verlag, Mainz, 1972, 212 pp., DM. 19,80.
Grieswelle, Gerhard - Sozialarbeit, Pädagogik und Jugendstrafrecht. - Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1972, 177 pp., DM. 29,70.
Heyward, Harold & Mireille Varigas - Une antipsychiatrie. - Edit. Universitaires,
Paris, 1971, 143 pp..
Hostie, Raymond - Vie et mort des ordres religieux. - Desclée De Brouwer,
Paris, 1972, 381 pp., BF. 320.
Kriekemans, A. - Genetische psychologie. 2. Het eerste levensjaar. - Lannoo,
Tielt, 1972, 612 pp., BF. 590.
Mallac, Guy de & Margaret Eberbach - Barthes. - Edit. Universitaires, Paris,
1971, 139 pp..
Ruimte in het drugbeleid. Rapport van een werkgroep van de stichting Algemeen
centraal bureau voor de geestelijke volksgezondheid. - Boom, Meppel, / Denis,
Borgerhout, 1971, 68 pp., BF. 78.
Straver, J.G. - Zieken thuis. - Ambo, Bilthoven, 1972, 214 pp., f 14,50.
Zutt, Jürg, Hrsg. - Ergriffenheit und Besessenheit. - Francke Verlag, Bern /
München, 1972, 179 pp., SF. 28, -.

Dr. P.A. de Ruyter
De ‘volgende’ groepsleidster
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1971, 189 pp..
In deze, in een handelseditie uitgegeven dissertatie behandelt de auteur, pedagoog,
het tussenmenselijk verkeer van de bij de kinderbescherming werkende
groepsleidster met de aan haar in internaatsverband toevertrouwde kinderen.
Op basis van een strak opgezette observatiemethode aanlyseert deze studie het
gedrag van de groepsleidster, die de kinderen volgt in toegenegenheid. Uit een
schat van empirische gegevens worden hanteerbare conclusies getrokken, die van
pas komen voor de dringend gewenste methodiek-ontwikkeling in het beroep van
groepsleidster in residentiële centra.
Deze studie heeft twee verdiensten. Allereerst op het specifieke terrein van de
Nederlandse kinderbescherming, waar men uit het veld de vraag naar een
wetenschappelijke schets van een efficiënt werkende groepsleidster in eerste aanzet
beantwoord krijgt.
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Vervolgens komt aan dit werk een tweede verdienste toe die van wijdere strekking
is en berust op de gevolgde onderzoeksmethodiek. De auteur heeft namelijk niet
een studie geschreven uitgaande van theoretisch verworven inzichten en eventueel
gericht op het in praktijk brengen van deze inzichten, maar hij heeft een ander
vertrekpunt genomen. Uitgaande van het feitelijk gedrag van de werker in het veld
en op basis hiervan komend tot hanteerbare aanwijzingen voor de nodige
professionalisering van de groepsleidster weet hij beter de kloof te overbruggen die
bestaat tussen de ‘experts’ in de leer en de op deze manier vaak misverstane en
zich niet begrepen voelende groepsleidster. Deze studie is derhalve niet alleen een
studie over de ‘volgende’ groepsleidster, maar is verdienstelijk verricht door een
haar ‘volgende’ expert.
De woorden van de opdracht, vóór in deze studie, kunnen in dank aan de auteur
worden teruggegeven: aan allen die meer aan het welzijn van anderen dan aan
zichzelf denken.
G. Wilkens

Drs. Hugo van den Enden
Abortus pro / contra; een critische analyse
(Anatomie van de toekomst), Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 134 pp.,
f 12,50.
De schrijver noemt zich aan het begin van het werk een ‘vertegenwoordiger van
een sociaalwetenschappelijk en logisch-empiristisch geïnspireerde ethiek’ (p. 17).
Daarmee is dan meteen de teneur van het boek aangegeven; het is een theoretische
en kritische analyse van de argumenten voor en tegen abortus, zonder zelf ethisch
stelling te nemen. ‘Theoretische’ en ‘critische’ analyse moet dan wel worden
begrepen als reductie tot sociaalwetenschappelijke gegevens en logisch-empirisch
verifieerbare data. De slotconclusie van het boek, waarin de auteur stelt dat abortus
moreel toelaatbaar is als

Streven. Jaargang 25

844
een curatieve noodoplossing, moet dan ook worden beschouwd als een persoonlijk
standpunt en niet als een verifieerbare uitspraak.
Het boek heeft in het eerste gedeelte al te veel ‘geloofsbelijdenis’ in het
empiristische standpunt om de lezer niet wantrouwig te maken. Het verwondert dan
ook niet dat alle theologische, metafysische, natuurrechtelijke,
speculatief-psychologische, juridische, schijnjuridische en deontlogische argumenten
van de hand worden gewezen. Dat wil niet zeggen dat er geen zinnige opmerkingen
in het boek staan; maar wel, dat deze argumenten soms wel wat snel zijn
geformuleerd en wat haastig worden gekritiseerd, soms zelfs al in de eerste zinsnede
als fout worden bestempeld.
Dialectisch denken is de schrijver uiteraard vreemd. Wonderlijk genoeg doet hij
er op bladzijde 45 een beroep op als hij zegt, dat de norm van eerbied voor het
menselijke leven geherinterpreteerd moet worden. Daar raakt de lezer
geïnteresseerd; interpretatie en herinterpretatie zijn categorieëën die stammen uit
een denkwereld die zeker niet die is van het logisch-empirisme. Maar als we willen
weten hoe deze herinterpretatie zich voltrekt, worden we toch in de steek gelaten.
Want deze norm wordt niet opgenomen in de zichzelf verantwoordende keuzen en
beslissingen, maar gerefereerd aan empirische data. Tenzij we deze data als
‘interpretatie-princiepen’ zouden moeten nemen, wat me vreemd lijkt in deze context.
A.J. Leijen

Bruno Schlegelberger S.J.
Vor- und auszerehelicher Geschlechtsverkehr
St. Paulus-Mission, Remscheid, 1970, 244 pp., DM. 18, -.
Dit boek bevat de resultaten van een onderzoek naar de motieven op grond waarvan
sinds het einde van de 19e eeuw buitenechtelijk geslachtsverkeer als ongeoorloofd
werd afgewezen. De seksuele handeling zelf, steeds minder als een noodzakelijk
kwaad opgevat, wordt gaandeweg meer beschouwd als een integrerend deel van
het huwelijk. T.a.v. het huwelijk zelf heeft echter blijkbaar ook een evolutie
plaatsgehad. De moraaltheologie, aldus S., kan slechts dan praktisch relevant zijn,
wanneer zij bereid blijft alle empirische gegevens in haar onderzoek te betrekken
en rekening weet te houden met de authentieke intermenselijke relaties en de
feitelijke bewustzijnsinhouden die de weerslag zijn van elk menselijk streven naar
zelf-actualisering.
S. De Smet

Geschiedenis
Albertini, Rudolf von, Hrsg. - Moderne Kolonialgeschichte. - (Neue
Wissenschaftliche Bibl., Geschichte), Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin,
1970, 470 pp., DM. 26, -.
Geschichte der sowjetischen Aussenpolitik 1945 bis 1970. - Verlag Marxistische
Blätter, Frankfurt/M., 1971, 656 pp., DM. 19,80.
Halliday, F.E. - An illustrated cultural history of England. - Thames and Hudson,
London / Denis, Borgerhout, 1968, 320 pp., geïll., BF. 350.
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Kampner, Robert M.W. - Le IIIe Reich en procès. - Casterman, Tournai, 1972,
252 pp., BF. 280.
Luyckx, Theo - Geschiedenis van de internationale betrekkingen sedert het
congres van Wenen. - Elsevier, Brussel, 1971, 608 pp., geïll., BF. 795.

Richard M. Watt
Het einde van een keizerrijk.
De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie
Boom, Meppel, 1970, 390 pp., geïll., BF. 435.
In deze historisch-politieke monografie wordt gezocht de sfeer te beschrijven
waarmee het zo gesmaalde verdrag van Versailles een eindpunt meende te plaatsen
achter de op 11 november 1918 eindelijk bedongen wapenstilstand. De schrijver,
een Engels autodidact, ontving veel waardering voor een vroegere studie waarin
de muiterij in het Franse leger van 1917 werd behandeld (Dare it call Treason). Ook
dit recent werk getuigt van eruditie en kritische zin voor politieke evoluties, op
nationaal en internationaal niveau, bekeken dan vanuit diverse Duitse
machthebbersgezichtspunten. Juist in deze optiek, ofschoon angel-saksisch
geprismeerd, ligt de rijkdom en zo men wil, ook de eenzijdigheid van Watt's werk.
Versailles, zo betoogt hij, draagt de sporen van Amerikaans idealisme dat vermoeid
raakt; van Brits flegma, geïncorporeerd in een ervaren Smuts maar verongelijkt
toeziend hoe de Duitse vloot zichzelf tot zinken brengt in Scapa Flow terwijl de Navy
even een dagje uit was; van Franse theatrale voortvarendheid waarin arrogantie en
vrees om beurten toonaangevend zijn; van een uitgeput en verhakkeld Reich
tenslotte,

Streven. Jaargang 25

845
dat met tegenzin toch zijn prestigieuze handtekeningen zet, vast overtuigd dat teveel
en te diepe kwetsuren de onmacht van het logge lichaam aanvaardbaar maken.
Onmacht kan geen eer herstellen en nog minder vermeend geluk bestendigen. De
laatste restanten van het afbrokkelend Versailles Vredesverdrag zullen door Hitler
weggeveegd worden en uitgebuit.
Wapenstilstand en Vredesverdrag zijn twee verschillende aangelegenheden,
waarin vechters en tactici, politici en denkers in de onoverzichtelijkheid der
ineenstorting en in de beroering van de triomf er eerder op uit zijn willekeur te
beknotten dan echte vrijheid mogelijk te maken.
Van dit vierdelig werk lijkt het derde, ook het kortste, meest belangwekkend (blz.
267-300). Tegen een brede historische achtergrond (de kruisridderorden en de
Baltische kolonisering) wordt daar verhelderend de Ost-Politik besproken.
Een lezenswaardig boek dat inzicht kan bieden in ‘The making of Europe’.
S. De Smet

H.P.H. Jansen
Kalendarium
Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen
(Prisma), Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 263 pp., f 4,50.
Nut noch bruikbaarheid van dit boekje behoeven verdedigd te worden. Voor ieder
die van tijd tot tijd moet weten wanneer precies een gebeurtenis plaats vond, zal dit
werkje uitkomst bieden. Het lijkt me niet zinnig een discussie te beginnen over de
jaartallen die er ook nog in hadden kunnen staan en jaartallen die weg hadden
kunnen blijven. Die keuze hoort nu eenmaal tot de souvereine rechten van schrijvers
van dit soort boeken.
Verdienstelijk zijn de inleidende overzichten bij ieder hoofdstuk. Zij vormen een
beknopt verslag van de stand van zaken van het onderzoek op bepaalde punten.
Bij een boekje vol details is het gerechtvaardigd kritiek op details te leveren. P. 55:
Aleid van Poelgeest wordt opgevoerd zonder vermelding wie deze dame is; p. 105:
de Winterkoning kan onmogelijk op ‘Huis ten Bosch’ geresideerd hebben, omdat
met de bouw ervan pas in 1645 begonnen werd, dus na zijn dood (1632); p. 184:
er wordt gesproken over ‘Lotisico’ zonder vermelding van wat dit is; p. 230: de
echtgenote van Koning Albert I der Belgen was niet hertogin ván, maar hertogin ín
Beieren. Drukfouten die me opgevallen zijn: p. 42 ‘Bonvines’ i. pl. v. ‘Bouvines’; p.
157 ‘Brennickmeijer’ i. pl. v. ‘Brenninkmeijer’; p. 230 ‘Mora Y Aragon’ i. pl. v. ‘de
Mora y Aragon’ en ‘Calabri’ i. pl. v. ‘Calabria’. Het selectieprinciep gehanteerd bij
de samenstelling van het register is me niet duidelijk geworden; wél dat het
aanhangsel daarbij niet opgenomen is. Een volgende druk kan een verrijking brengen
door de toevoeging van enige overzichtskaartjes.
Marcel Chappin

Otto Nübel
Mittelalterliche Beginen- und Sozialsiedlungen in den Niederlanden.
Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Fuggerei
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1970, 335 pp., 6 ill., DM.34 -, Ln.
DM. 39,50.
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Aanleiding tot deze dissertatie vormde de overeenkomst tussen de te Augsburg
door Jakob Fugger gestichte ‘Fuggerei’ en de hofjes, begijnhoven en vrijwoningen
in de Nederlanden, die voor de eerste model gestaan schijnen te hebben. Niet alleen
gelijken zij alle vier uiterlijk op middeleeuwse steden in ‘zakformaat’, maar bovendien
zijn zij van oorsprong charitatieve instellingen, althans waar het de organisatievorm
betreft. Deze kan teruggevoerd worden tot het middeleeuwse gasthuis, met dien
verstande dat daarin niet de geest van vrijheid aanwezig was, die de armen elk de
inrichting van hun eigen leven toestond. Met de aanvang van het begijnenwezen te
leggen in het middeleeuwse hospitaal geeft Schr. een geheel nieuwe zienswijze op
het reeds eeuwen omstreden probleem ten aanzien van de begijnen. Hun
geschiedenis wordt in de eerste twee hoofdstukken uitvoerig beschreven, vanaf het
ontstaan tot aan de reformatie. Daarbij wordt o.m. ingegaan op de rol van Lambert
li Beges, de relaties tussen begijnen en premonstratensers en cisterciënsers, de
verbreiding van de religieuze vrouwenbeweging in Europa, het ontstaan en de
inrichting der begijnhoven, en de problemen met de kerkelijke overheid. Het derde
hoofdstuk behandelt de Hollandse vrijwoningen uit de veertiende eeuw, en het
ontstaan en de geschiedenis van de hofjes waarbij die uit Leiden ten voorbeeld
dienen. Een van de conclusies uit het onderzoek hierover is, dat de beweging van
het Gemene Leven eigenlijk haar wortels heeft
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in een door Geert Grote te Deventer gestichte vrijwoning.
Alles tezamen vormt deze dissertatie een zeer zorgvuldige bijdrage tot de sociale
en kerkelijke geschiedenis der Nederlanden in de middeleeuwen. Wel dient
uitdrukkelijk opgemerkt te worden, dat de Nederlandstalige vaklitteratuur uit de
laatste tien jaar bijzonder slecht vertegenwoordigd is.
P. Begheyn

A.J.P. Taylor
The struggle for mastery in Europe 1948-1918
Oxford University Press, London, 1971, 638 pp., krtn., £ 1,40.
Een onveranderde uitgave in pocketformaat van het in 1954 verschenen boek van
Taylor. De schrijver heeft zich louter en alleen beperkt tot diplomatieke geschiedenis.
Na lezing van dit boek wordt duidelijk dat het niet voldoende is alleen maar
diplomatieke geschiedenis te bedrijven; maar ook wordt duidelijk dat de diplomatieke
geschiedschrijving niet gemist kan worden. Welke krachten iemand ook achter het
geschiedgebeuren mag zien, in het internationale politieke gebeuren zien we het
kader waarbinnen het gebeurt - en medegevormd wordt.
De beschreven periode - gekozen omdat het gaat over de laatste decennia waarin
Europa het centrum van de wereld was - is uitermate rijk aan bronnenmateriaal (in
een uitvoerige bibliografie goed en geestig besproken). Niet minder is de periode
rijk aan verwikkelingen en verschuivingen in de internationale verhoudingen. Tot
1848 is er de ‘rust’ van het systeem van Metternich, na 1918 de constante van twee
grootmachten die over Europa en zonder Europa het politieke beeld kunnen
beheersen. Door het nagaan van alle verwikkelingen en ontwikkelingen heeft schr.
een handboek, men kan zeggen een naslagwerk geschreven, waarin men snel de
politieke situatie in een bepaald jaar kan achterhalen.
Dit boek nodigt eigenlijk uit tot een grafische voorstelling: de wisselende
betrekkingen tussen de grote machten en kleine landen zou men plastisch voor
ogen moeten hebben. Voor een weergave zouden er wel moeilijkheden zijn: teveel
dimensies zou men nodig hebben om tot een duidelijk overzicht te komen.
Maar ook zo al geldt: met Taylor heeft men wel iets goeds in zijn boekenkast
staan. Marcel Chappin

Theologie
Kasper, Walter - Einführung in den Glauben. - Matthias Grünewald Verlag,
Mainz, 1972, 176 pp., DM. 19,80.
Manaranche, André - Dieu vivant et vrai. - Ed. du Seuil, Paris, 1972, 190 pp..
Rahner, Karl - Theological Investigation, n 8. Further Theology of the Spiritual
Life II. - Darton, Longman & Todd, London / Herder, New York, 1972, 273 pp.,
£ 3,50.
Schaefer, Peter - Die Vorstellung vom Heiligen Geist in der rabbinischen
Literatur. - Kösel, München, 1972, 186 pp., DM. 55, -.
Tenbruck, Friedrich H. u. A. - Spricht Gott in der Geschichte? - Herder, Freiburg
/ Basel / Wien, 1972, 197 pp., DM. 26, -.
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Wijngaards, Dr. J. - Deuteronomium. - (De Boeken van het O.T.), Romen &
Zn., Roermond, 1971, 360 pp., f 49,50.

Drs. C. Aalders, e.a.
Luisterend leven.
Studies over evangelische spiritualiteit op instigatie van de Raad voor
de zaken van Kerk en Theologie
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1971, 290 pp., f 17,50.
Het zou volkomen onjuist zijn deze semiofficiële bundel studies over geloofsbeleving
en spiritualiteit niet hoog te waarderen als een ernstige poging ons de weg te wijzen
naar een verantwoorde geloofspraktijk in onze hedendaagse wereld. Toch leest
men de eerste drie bijdragen in een zekere berusting: Heren, U hebt gelijk; maar
hoe moet dat nu in de praktijk van de daagse dag?! Dr. P. Jonges opent met een
pleidooi voor een open, ‘vragend’ leven, dat de dreigende ‘eendimensionaliteit’ in
ons bestaan kan voorkomen (aardig is de voorstelling van dit ‘eendimensionale’
leven in een vertelling van Franz Kafka). Volgen studies van Dr. C. Graafland en
Prof. Dr. P.J. Roscam Abbing, die de theologische achtergrond blootleggen van een
christelijk geloofs- en gebedsleven. Met veel begrip en ruimhartig geschreven
opstellen; maar die de onrust niet kunnen wegnemen: alles goed en wel, maar hoe
moet ik dit in gebed en leven omzetten?! Voor mij persoonlijk slaat de vlam pas in
de pan in de boeiende studie van Dr. G. van Leeuwen met als titel: ‘Storende
tegenstem’, waarin de moei-
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lijkheden behandeld worden die het beantwoorden van de vraag naar een authentiek
christelijke spiritualiteit zo bijzonder moeilijk maken. Hier wordt alles uitgesproken
wat er vaag aan vragen opgeroepen was in de voorafgaande opstellen. Ook de
bescheiden verwijzingen naar een antwoord op deze moeilijkheden - ‘vermoedens
van perspectief’ -, doen echt goed. Het idee dat van het gemeenschappelijk gebed,
‘als een nieuwe positieve ervaring beleefd’, kan uitgegaan worden om weer te komen
tot het ‘eenzame, persoonlijke gebed’, lijkt mij uiterst waardevol. Deze studie moet
beslist gelezen en... overwogen worden. Het boek sluit met enige opstellen van
meer direct praktische aard: Dr. J.M. Hasselaar en drs. C. Aalders geven een aantal
voorbeelden van luisteren naar Psalmen om te vernemen wat deze over
geloofsbeleving te zeggen hebben; Dr. P.A. Elderenbosch tracht duidelijk te maken,
hoe geloofsleven en spiritualiteit in verschillende levensgebieden gestalte kunnen
krijgen; ook hier valt op, dat liturgie en wat daarbij hoort - geloven en bidden in
gemeenschap - het leeuwenaandeel krijgen. Een belangrijk boek, dat aan het denken
zet.
S. Trooster

Dr. J. Sperna Weiland
Voortgezette oriëntatie.
Nieuwe wegen in de theologie
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 134 pp., f 10,50.
In 1966 heeft Prof. Sperna Weiland zijn boek Oriëntatie geschreven, een studie
over de na-oorlogse theologie en de ontwikkeling in het begin der 60er jaren. Dit
boek (in Streven besproken, april 1967, p. 722) heeft niet ten onrechte ruime
verspreiding gekregen; het heeft al een 5e druk gehaald. Intussen is er weer het
nodige gebeurd in de verdere ontwikkeling van het theologisch denken. Terecht is
deze ontwikkeling in een nieuw boek samengevat. Was het vorige boek in 3 delen
ingedeeld: Het landschap, Verkenners, Het begin van een kaart -, in dit nieuwe boek
ontbreekt het laatste deel. Het lijkt hier ook overbodig, omdat in het werk van de
‘Verkenners’ (H. Cox, P. van Buren, D. Sölle, J. Moltmann, R. Shaull en de theologie
van de revolutie, J.B. Metz en de ‘politische Theologie’) de gedachtengang veel
gemeenschappelijks heeft. Trouwens, ook het 1e deel, ‘Het landschap’, houdt zich
vooral bezig met de neo-marxistische tendensen van het ogenblik, die in de nieuwe
‘politieke theologie’ gretig ingang gevonden hebben. ‘Entprivatisierung des Glaubens’,
verantwoordelijkheid ten aanzien van de huidige politieke structuren, van
gerechtigheid, menselijkheid en vrede in onze samenleving e.d. vormen de bindende
elementen in deze nieuwste ontwikkeling van de theologie. Dat het hier niet gaat
over een ‘kerkelijke statistiek’ (pp. 129-132) lijkt vanzelfsprekend, gezien de aarzeling
van de kerken om het op te nemen tegen politieke structuren die onrecht en onvrede
in onze wereld handhaven. Een uiterst nuttige aanvulling op het eerste boek
‘Oriëntatie’.
S. Trooster

Raymund Schwager
Das dramatische Kirchenverständnis bei Ignatius von Loyola
Benziger Verlag, Einsiedeln, 1970, 199 pp..

Streven. Jaargang 25

Hebben de Geestelijke Oefeningen nog een plaats in de Kerk van nu? Dat wilde de
auteur, een Zwitserse jezuïet, onderzoeken. Hij ordent alle bezwaren die van de
kant van de moderne theologie, psychologie en sociologie tegen de Geestelijke
Oefeningen ingebracht kunnen worden. De teneur van zijn betoog wordt een requiem
voor de Exercitia. Hij gaat verder: bovendien heeft het mysterie van de Kerk een
maar zeer secondaire rol in de Geestelijke Oefeningen, die op een individuele
ervaring van het heil betrekking hebben, ook al heeft de hiërarchische kerk de
Geestelijke Oefeningen steeds van een lovend imprimatur voorzien. Geen
kerkgeheim in de Geestelijke Oefeningen, maar hoe wordt dat gezien en beleefd
bij de auteur van de Geestelijke Oefeningen, Ignatius van Loyola? Weliswaar heeft
deze de Geestelijke Oefeningen geschreven, maar dat was in een tijd waarin hij
zelf persoonlijk zoekende was. Weliswaar is hij bekend als een man van de kerk,
maar dat was de hiërarchische kerk. Weliswaar heeft hij voor zijn orde de
gehoorzaamheid ten zeerste aanbevolen en die ook laten uitoefenen, maar
verrassend blijven dan toch teksten over de werkzaamheid van de geest in de kerk
en vooral Ignatius' omgang met de kerkelijke en wereldlijke overheden van die tijd.
Weliswaar wordt die omgang getekend door het monarchale denken van zijn tijd,
maar zijn gerichtheid op de steeds grotere dienst aan de mensen en de steeds
grotere vrucht van het apostolaat laten toch zien waarom de kerk voor Ignatius niet
alleen de hiërarchische kerk van de letter is en kan verklaren waarom hij zich soms
hardnekkig kon verzetten. Weliswaar is veel aan Ignatius’ optreden en
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uitingen tijdbepaald, maar toch de aanzetten die de schrijver vindt ten aanzien van
het geheim van de kerk, die groter is dan wat gelovend wordt voorgehouden door
de hiërarchische kerk in leer en gedrag, zijn van belang. Hierin ziet de schrijver het
verstaan van de Kerk dat de gelovigen in de kerk van nu nodig hebben. Zo ligt
Ignatius ook meer in de lijn van de moderne theologie en het ontluikende kerkbegrip
van Vaticanum II.
Wanneer Ignatius zelf wordt verstaan als meer dan men algemeen vermoedt,
krijgen de traditionele begrippen van gehoorzaamheid en de hiërarchische kerk
minder alleenrechten en wordt Ignatius meer onze man in een pastoraal-theologie,
waarvoor het van niet zoveel belang is wat ‘zich door fijnzinnige en moeizame
deducties uit de Exercitia laat onthullen’ (p. 58). ‘Dramatisch’ noemt de schrijver het
door hem bij Ignatius gevonden verstaan van de Kerk. Dat betekent: ‘weil sie ihrem
Diskurs nicht bloss rationale, sonderd auch affektive und willensmässige Elemente
integriert’ (p. 186). Men schept zo de condities dat Ignatius weliswaar meer bevat
dan men vermoedt, maar toch minder wordt dan men voor waar wil hebben. Ook
dat is ‘dramatisch’ in bovengenoemde zin.
G. Wilkens

Claus Westermann
Schöpfung
(Themen der Theologie) Kreuz-Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 175 pp.,
DM. 14,80.
Ook dit TT-boek (de serie is onze lezers reeds bekend door werken van E. Jüngel,
U. Wilckens, G. Bornkamm) is weer van uitzonderlijke klasse. Nu is de auteur, Claus
Westermann, al enige jaren bezig aan een uitvoerig commentaar op het boek
Genesis, waarvan de scheppingsverhalen het begin vormen. De man is dus bij
uitstek deskundig. Maar zijn - soms zelfs wat eigenzinnige - wijze van interpretatie
is dermate boeiend, dat men, eenmaal met lezen begonnen, het boek niet meer
kan wegleggen tot men de laatste bladzijde gelezen heeft. In zijn uitleg van beide
scheppingsverhalen (Gen. 1, 1-2, 4 en 2, 4-3, 24; waartoe hij zich noodgedwongen
beperken moet, ook al toont hij eerst in het kort aan dat ze niet losgemaakt mogen
worden uit het geheel van de bijbelse ‘oergeschiedenis’, tot en met hfdst. 11 van
Gen.) hanteert hij voornamelijk wat hijzelf noemt: ‘die traditionsgeschichtliche
Methode’; d.w.z. hij verklaart de inhoud der bijbelse scheppingsverhalen vooral
vanuit in een ver verleden overgeleverde parallellen, die uit godsdienstgeschiedenis
en etnologie bekend zijn. Uitgangspunt daarbij is, dat degenen die deze geweldige
beginhoofdstukken van de Bijbel gecomponeerd hebben, zich bewust geweest zijn
dat ze erfgenamen waren van een reeds eeuwenoude traditie (pp. 167-171). Een
echt ‘geloof’ in God, ‘Schepper van hemel en aarde’ kent het Oudtestamentische
Credo dan ook niet (pp. 161-163; cf. p. 14): de schepping is geen voorwerp van
openbaring, maar vanzelfsprekend voorgegeven. De originele prestatie van de
bijbelse overlevering bestaat daarin, dat men de reeds lang algemeen bestaande
religieuze overtuiging geïnterpreteerd heeft vanuit het eigen geloof in de reddende
God van Israël, het geloof in Jahweh (pp. 169). Maar juist omdat Westermann de
inhoud van deze verhalen verklaart vanuit de voorbeelden uit de vóór-bijbelse traditie,
wordt deze van fundamenteel menselijke betekenis. Het is echt onmogelijk hier op
details in te gaan: men moet zelf lezen! Hoogtepunten: ‘God zag... dat alles zeer
goed was’ (Gen. 1, 31): de mens hoeft niet ten onder te gaan aan zijn
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levensproblemen; God heeft zijn leven - met al zijn problematiek - gezegend; het
enige antwoord van de mens kan vreugdevol aanvaarden zijn (pp. 88-93). Ja,
God-Schepper trekt zijn zegen niet terug van de mens die tegenover Hem
tekortgeschoten is (p. 149, n.a.v. Gen. 3, 21-22), Hij zegt ja op de mens zoals hij
nu eenmaal is, tot in zijn versagen toe (cf. p. 172). Soms wat eigenzinnig - en daarom
vragen oproepend - is de poging met deze methode van verklaring - soms tot in
details - de kloof te overbruggen tussen wetenschappelijke verklaring van de wereld
en de wijze van voorstellen in de bijbelse scheppingsverhalen (mogelijk ingegeven
door een structuralistische opvatting van etnologie à la Cl. Lévi-Strauss). Van de
andere kant moet toegegeven worden, dat juist oer-mythen als de
scheppingsverhalen eenheid zien waar later intellectualistisch denken scheidingen
gemaakt heeft. Maar genoeg: lees dit bijzonder boek. Het zal niet eens zoveel moeite
kosten, omdat de auteur alle striktwetenschappelijke rompslomp in het achterhoofd
gehouden heeft en alleen de resultaten van jarenlang onderzoek en meditatie in
een goed leesbaar boek aanbiedt.
S. Trooster

Karl Rahner, e.a.
Services de l'Eglise et action pastorale.
Fondements théologiques pour
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l'action pastorale par un groupe de théologiens et de pasteurs allemands
sous la direction de K. Rahner. III
Desclée, Paris, 1970, 320 pp..
In 1964 liet de uitgeverij Herder te Freiburg een Duits handboek voor
Pastoraaltheologie verschijnen. Zoals in het voorwoord betoogd werd, wilde de
werkgroep van Duitse theologen en zielzorgers, te midden van de toenmalige
conciliaire vernieuwing, op samenhangende wijze reflecteren over de wezenlijke
wortels van de pastoraal in al haar aspecten. De tijden staan niet stil. Daarom paste
de Franse uitgeverij Desclée vijf jaar later deze publikatie aan de postconciliaire
vernieuwing aan, zo nochtans dat de grond-inzichten bewaard bleven. In plaats van
een compact woordenboek werd de uitgave er nu een van acht boekdelen, waarvan
dit het derde is. De diensten van de Kerk welke er in behandeld worden zijn: de
verkondiging van het woord, (K. Rahner, V. Schurr, R. Padberg), de liturgie (M.
Lehrer), de sacramenten in het algemeen (K. Rahner), de kerkelijke discipline (K.
Rahner, L. Hofmann), het christelijk engagement en de caritatieve actie (R. Völkl).
S. De Smet

Renè Metz, Jean Schlick
Le lien matrimonial. Colloque du Cerdic, Strasbourg, 21-23 mei 1970
(Coll. Homme et Eglise, 1)
Cerdic, Strasbourg, 1970, 244 pp., FF. 25,-.
Kan de Kerk blijven vasthouden aan de onverbreekbaarheid van het huwelijk? Het
wetenschappelijk documentatie- en informatiecentrum Cerdic van de universiteit te
Straatsburg heeft aan de bespreking van deze kwestie een driedaagse bijeenkomst
gewijd. In de referaten zijn drie delen te onderscheiden. In het eerste worden feiten
geconstateerd en gecommentarieerd (echtscheidingsstatistiek) en het standpunt
uiteengezet van andere geloofs- (joden, moslims) of cultuurgemeenschappen (b.v.
Afrikaanse gewoonten). Meteen wordt duidelijk dat de kerk t.a.v. het huwelijk en
zijn onverbreekbaarheid, met verloop van tijd een niet geringe evolutie moet hebben
gekend. Deze gedachtegang wordt toegelicht door J. Gaudemet, G. Franssen en
P. Huizing in het tweede deel. Tenslotte handelt het laatste gedeelte over de actuele
perspectieven m.b.t. de onverbreekbaarheid van het huwelijk in het protestantisme,
de orthodoxie en het katholicisme.
S. De Smet

Godsdienst
- Evangelie volgens Alessandra e.a., Het -. Ambo, Bilthoven, 1972, 206 pp., f
10,-.
Zaal, Wim - Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen. - Meulenhoff,
Amsterdam, 1972, 150 pp., f 12,50.
Zink, J. - Het nieuwe woord. - Ambo, Bilthoven, 1972, 223 pp., f 9,75.

Streven. Jaargang 25

Henri Bourgeois
Mais il y a le Dieu de Jesus-Christ
Casterman, Tournai, 1970, 228 pp., BB. 120.
Een dicht gedrukt boek met als inhoud: geloof is niet de uitkomst van een redenering,
maar een algehele oriëntatie van het christelijke bestaan. S. probeert dit aan te
tonen door van Jesus Christus de Godservaring te omschrijven, zijn zicht op de
Geest Gods en op het goddelijk vaderschap. In het geloofsproces onderscheidt hij
parallel met dit analytisch onderzoek een initiaal, een kritisch, en een overstijgend
moment. ‘God is niet degene die men denkt dat hij is, evenmin datgene wat over
hem gezegd wordt; hij is degene over wie Christus spreekt’.
S. De Smet

Hooglied
Callenbach, Nijkerk, 1971, 125 pp., f 15,-.
In een uiterst verfijnd boekje heeft Callenbach de tekst van het Hooglied volgens
de N.B.G. vertaling afgedrukt naast magnifieke illustraties van de Zweed Ake
Gustavsson. De verzameling liefdesliederen die wij onder de naam Hooglied kennen
- de benaming is van Luther - is zowel in de oudheid als in de huidige tijd een
bijbelboek waarover de meningen verdeeld zijn.
De ene groep geleerden ziet er een weerspiegeling in van een gebruik zoals dat
ook bijvoorbeeld in Syrië in zwang was: tijdens de huwelijksplechtigheden beschrijven
bruid en bruidegom elkaar in liederen als koning en koningin; aan het einde van het
feest danst de bruidegom een zwaarddans voor zijn bruid.
De andere groep ziet dit Hooglied als een cultisch feest dat men viert ter ere van
het huwelijk van de vegetatiegod Tammuz met de godin Isjtar. Maar hoe dit laatste
dan binnen de geloofskring van het Jodendom (met de éne JHWH) is kunnen
inburgeren, blijft een open vraag.
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Gezien de tere en vaak sensuele woorden is het Hooglied zowel in het Jodendom
als in het latere Christendom met schroom benaderd. Uiteindelijk is het toch in het
Oude Testament terecht gekomen; in de synagoge wordt het op de sabbat van de
paasweek voorgelezen.
In dit werkelijk fantastische boek staan de illustraties, die perfect kunstenaarschap
afstralen, naast de vertaling van het N.B.G. En eigenlijk gezegd: de tekst past niet
helemaal bij de illustraties, ze is te plechtstatig, te stijf. Een tekst zoals die onlangs
van Judith Herzberg (27 Liefdesliedjes) is verschenen, zou mijns inziens beter bij
deze illustraties passen. Maar dit laatstgenoemde werk heeft als groot bezwaar dat
het geen letterlijke vertaling uit het Hebreeuws is, maar een zeer mooi poëtisch stuk
werk, dat meer let op het Nederlands dan op het Hebreeuws. Hier laat zich de
problematiek van het vertalen weer eens zien.
Het boek is zeer de moeite van het lezen, maar vooral van het kijken waard!
P. Beentjes

Joseph Masson s.j.
Quel missionnaire? Rapports, échanges et carrefours de la 41e semaine
de missiologie de Louvain 1971
Desclée De Brouwer, Bruges, 1971, 317 pp..
Een keurige bundel bijdragen over de missionaris in Afrika, de islamitische wereld,
het Aziatisch Continent en Eilanden; twee prospectieve lezingen over de
hedendaagse vorming van de missionaris. Het geheel wordt ingeleid en samengevat
door de secretaris van de missiologische week, J. Masson, die ook de
belangwekkende bibliografie heeft samengesteld. Van de basisrapporten wezen de
bijdragen gesignaleerd van Y. Congar, Les missions aux service du salut, van P.
Hertsens, Les perplexités des jeunes devant la fonction missionaire, en van J.
Rossel, Le rôle du missionnaire occidental dans les églises du Tiers-monde.
S. De Smet

Karl Rahner
Ik geloof in Jezus Christus
Desclée De Brouwer, Brugge, 1971, 66 pp., BF. 66.
Deze plaquette bevat niets meer en niets minder dan de herwerking van toespraken
welke Rahner op uitnodiging van de katholieke studentengemeente drie
achtereenvolgende dagen heeft gehouden in de dom van Münster i.W.. S. noemt
ze meditaties en wijst erop dat de drie fraaie gebeden achterin de bundel aan het
einde van de bezinningsavonden effectief als gebed werden uitgesproken. Behandeld
worden: Christus, een mens om onvoorwaardelijk te vertrouwen; Jesus Christus als
de niet te overtreffen heilbrenger; de concrete verhouding tot Jesus. Door zijn tekst
te laten publiceren brengt Rahner o.i. zijn ietwat celebrale raadgeving zelf in praktijk:
‘Wil je Jesus Christus gelovig ontmoeten, ga dan de weg van de zichzelf aan de
ander radicaal toevertrouwende liefde’ (pp. 24).
S. De Smet
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Angelus Silesius
Zwerver tussen hemel en aarde
Ingeleid en vertaald door Jacques Benoit. N. Kluwer, Deventer, 1971,
100 pp., f 12,-.
‘Ik ben zo groot als God, hij is als ik zo klein, / Hij kan niet boven mij, ik onder hem
niet zijn’; ‘De mens moet toch wat zijn: God neemt zijn wezen aan, / Om aller engelen
wil heeft hij dat niet gedaan’. Ziehier twee citaten uit de 247 vertaalde disticha die
zijn opgenomen in deze bloemlezing uit de Cherubinische Wandersmann, geschreven
door Angelus Silesius (1624-1677) na diens overgang tot het katholicisme. Zij tonen
enerzijds de literair geringe kwaliteit van het uitgezegde - in het oorspronkelijke
Duits zijn de rijmen even onbeholpen -, anderzijds de incidentele gedurfdheid waar
het op de inhoud aankomt. Deze inhoud kan, indien men aan de vaak wat
moralistische toon ervan voorbijziet, als zodanig enigszins wedijveren met de sterkste
staaltjes van mystieke schrijvers als Meister Eckehart. Aan hem en aan auteurs als
Suso, Tauler, Ruusbroec, Hendrik Herp en Ludovicus Blosius is Silesius trouwens
in grote mate schatplichtig. Hen heeft hij leren kennen via de Rijnsburger
Collegianten, Jakob Böhme, Abraham von Franckenberg en vooral Daniel Czepko.
Voorafgaand aan de bloemlezing, die zich allerminst vlot laat lezen maar ‘stille
beschouwing’ (p. 30) vergt, treft men een (soms te) summiere inleiding op Silesius’
leven, mystiek en dichterschap. Eerlijk gezegd valt daarop nogal wat aan te merken.
Vooreerst is de tekstcompositie nogal rommelig en werd er beslist niet de meest
recente literatuur betreffende Silesius geraadpleegd. Fundamenteler bezwaren zijn
in te brengen tegen de inhoud. In de levensbeschrijving ontbreekt o.m. de vermelding
dat hij in belangrijke mate beïnvloed is door
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het zestiende eeuwse mystieke Nederlandse geschrift Die Evangelische Peerle,
waarvan hij in 1676 de eerste Duitse vertaling uitgaf! Ook het hoofdstukje over
mystiek laat wel te wensen over, zeker betreffende de spiritualiteitsgeschiedenis;
zo wordt ‘geheime Theologie’ achtereenvolgens ingevuld met ‘gnosis’ (p. 22) en
‘neoplatonisch getinte mystiek’ (p. 25).
Jammer, dat bij een hernieuwde belangstelling voor mystiek, een boeiende
bloemlezing gepaard moet gaan met een zwakke inleiding, die bovendien opvalt
door het verbluffend groot aantal drukfouten.
P. Begheyn

H.M. Enomiye Lassalle
Zenmeditatie
Ambo, Bilthoven, 1971, 191 pp., f 12,50.
Het jarenlange verblijf in Japan en de nauwe betrokkenheid waarin deze Duitse
jezuiet staat tot het Japanse godsdienstig en cultureel klimaat, geven een zekere
garantie voor de deskundigheid waarmee hij zijn onderwerp: Zen-meditatie voor
Christenen, aan de orde stelt.
De studie valt uiteen in twee delen: een uiteenzetting van het wezen en de
betekenis van het Zen en een beschouwing, vergelijking en waardering van het Zen
vanuit de christelijke mystiek. Christelijke schrijvers als Jan van Ruysbroeck,
Johannes van het Kruis, Eckhard, Tauler, de Victorijnen en de schrijver van de
‘Cloud of Unknowing’ vormen de gidsen aan de hand waarvan het gebied van de
christelijke mystiek wordt betreden en het uitzicht wordt gegeven op het naburige,
toch vreemde én intrigerende land dat het Zen heet. Verschil en overeenkomst
worden overzichtelijk vastgesteld.
Deze studie is met genoeg kennis en vooral ervaring van zaken geschreven om
de Zenmeditatie niet te over- noch te onderschatten, bezit verder het juiste gevoel
voor wat van gelding is in de christelijke mystiek en brengt het nodige begrip op
voor degene die wil leren mediteren, maar niet weet hoe. Het is een aantrekkelijk
boek voor degenen die in de wolk van het niet-weten een werkelijke aanwezigheid
niet uit de weg willen gaan en stelt de nodige eisen van ernst, trouw en een
deugdzaam leven in het vooruitzicht voor degenen die zich aan de meditatie willen
overgeven. Als een goede leermeester in de meditatie geeft de schrijver meer mee
dan men oppervlakkig vermoedt en hoort men minder dan een snelle, modieuze
aandacht wil weten.
G. Wilkens

Biografie
Six, lean François - La veritable enfance de Thérèse de Lisieux. - Ed. du Seuil,
Paris, 1972, 286 pp..

David A. Seeber
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Paul, Papst im Widerstreit
2,
Herder, Freiburg / Basel / Wien, 1971 256 pp., DM. 14,80.
De schrijver, hoofdredacteur van de Duitse, objectieve berichten verstrekkende
‘Herderkorrespondenz’, onderwerpt de rol en het optreden van de huidige Paus,
Paulus VI, in zijn optreden in en tegenover kerk en wereld aan een zorgvuldige en
voorzichtige beschouwing.
De vele vraagtekens die het optreden van deze paus in veel kringen oproept, en
die vaak evenvele uitroeptekens van beschuldigingen en verwijten zijn, worden
helder geformuleerd en op hun waarde getoetst.
Daarna geeft de schrijver een goede documentatie van zeer vele pauselijke
woorden, gesproken bij verschillende gelegenheden en met verschillende reikwijdte
en bestemming. Tenslotte worden deze woorden geanalyseerd op de sleutelwoorden
die de Paus gebruikt en de doelstellingen die hij er mee beoogt te bereiken. Spreker
laat zien hoe deze Paus de tekenen van de tijd wil onderkennen en daarbij met
onderscheiding te werk wil gaan, nooit de zorg om het geloof verliezend en daarom
tevens een kerkhervorming nastrevend die vooral ontspringt aan een
geloofsvernieuwing. Belangrijke velden van de pauselijke aandacht bestrijken de
oecumene en de verhouding van de kerk tot de wereld en andersom.
Een deskundige manier van het lezen van pauselijke teksten en een nauwkeurig
wegen openende geldingskracht van het pauselijk woord kunnen de lezer de ervaring
bijbrengen meelevend toeschouwer te zijn van een belangrijk stuk kerk- en
wereldgeschiedenis. Het siert deze documentatie dat het een bijzondere objectiviteit
weet te bereiken, die men nauwelijks voor mogelijk houdt waar de afstand tot de
geschiedenis zo klein is. Karl Rahner schrijft in het voorwoord over de moed tot
eenzijdigheid binnen de kerk. Men kan de samensteller van deze documentatie en
analyse met zo'n moed tot eenzijdigheid gelukwensen, waar hij de veelzijdigheid
van deze paus aantoont en de problemen waarvoor hij staat, niet eenzijdig be-
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licht en eenzinnig oplossingen suggereert. Waar de samensteller een ‘Widerstreit’
in de Paus soms veronderstelt, kan dit de lezer ten goede komen om een eigen
‘Widerstand’ in zichzelf niet te verdringen of te overschreeuwen.
G. Wilkens

Ida Friederike Görres
Sohn der Erde: Der Mensch Teilhard de Chardin
Josef Knecht Verlag, Frankfurt, 1971, 184 pp..
René d'Ouince
Un prophète en procès: Teilhard de Chardin
I. dans l'Egise dans son temps, 261 pp. II. et L'avenir de la pensée
chrétienne, 269 pp..
Aubier - Montaigne, Paris, 1970.
In de zeer brede stroom Teilhard-literatuur duiken twee studies op van auteurs die
bijzonder gekwalificeerd lijken de persoon van Teilhard de Chardin in de juiste
dosering van licht en donker te belichten.
Het zijn een Duitse psychologe en een Franse jezuïet.
Ida F. Görres heeft reeds enige psychologisch markante biografieën op haar
naam staan en wie gezien heeft hoe zij het ‘verborgene Antlitz’ van Theresia van
Lisieux weet te onthullen, is terecht bijzonder geïnteresseerd in een studie van haar
over de nog steeds in nevelen gehulde figuur van de Franse paleontoloog en denker
Teilhard. Ook René d'Ouince, medebroeder van Teilhard de Chardin en gedurende
enige jaren religieus overste van hem en nog lange tijd directeur van het Franse
tijdschrift ‘Etudes’, lijkt een geprivilegieerde getuige geweest te zijn van de mens
en priester Teilhard, van diens geloof en wetenschap, van zijn aanvoelen van de
alomtegenwoordigheid van Christus en zijn lief en leed in en buiten zijn orde.
Is het beiden gelukt de mens en gelovige Teilhard naar voren te halen vanachter
zijn ideeën, hartstochtelijk verworpen en nog meer bejubeld, om de ‘zoon der aarde’
en de profeet, gewikkeld in een proces met zichzelf en anderen,
werkelijkheidsgetrouw naar voren te halen?
Ida F. Görres tracht in een drietal schetsen, ‘Versuche’ genaamd, het ‘labyrintisch
Antlitz’ van Teilhard te ontraadselen. Drie opstellen die achtereenvolgens de
briefwisseling van Teilhard in de eerste wereldoorlog analyseren toen deze
hospitaaldienst deed, een beschouwing over de dubbelheid in Teilhards persoon,
die van de ene kant steeds onopvallend blijft, vooral tijdens zijn vormingsjaren, en
van de andere kant de steeds grotere radiatie die zijn ideeën kregen ondanks
pogingen deze onopvallend te houden; tenslotte een schets gewijd aan de invloed
van verschillende vrouwen die met Teilhard in contact kwamen.
Wellicht dat de overvloedige Teilhardliteratuur de schrijfster parten heeft gespeeld,
waar deze veel irrelevante persoonlijke details naar voren brengt, of het feit van het
ontbreken van relevante uitingen t.g.v. het nog niet volledig uitgegeven dagboek,
die overigens moeilijk te ontcijferen zijn, of wellicht de persoon van Teilhard zelf,
die onbenaderbaar lijkt, staan blijft dat de schrijfster in deze laatste publikatie voor
haar dood slechts geeft wat ze in alle bescheidenheid aankondigt met: ‘drei
Versuche’.
Weliswaar richt zij de aandacht van de lezer op wat nu aan het licht komt, maar
teveel blijft de persoon van Teilhard in schaduwen van esoterische taal verhuld. Te
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grote woorden, te royale contouren worden er geschilderd om Teilhard tot die zoon
der aarde te maken die binnen het goddelijk milieu ons als mens nabij komt.
René d'Ouince heropent het dossier dat T. met zijn leven en leer heeft aangelegd,
teneinde de gedane uitspraken dit proces te relativeren en zo voldoende vrijspraak
van de verzwegen profeet te verkrijgen om zijn woord tot volle geldingskracht te
laten komen, en zelfs eventueel gelijk alsnog aan eigen zijde te krijgen.
Zijn studie van dit proces valt uiteen in twee, afzonderlijk uitgegeven delen. Het
eerste deel behandelt T. tegen de achtergrond van zijn tijd, vooral die van zijn kerk
en orde, het tweede gaat over de ideeën van T. geprojecteerd op het scherm van
de moderne tijd en toekomst.
Doordat de schrijver zowel het leven als de ideeënwereld van T. te onmiddellijk
en te absoluut in functie zet van de tijd waarin deze heeft geleefd, is hij te weinig in
staat het vrije levensontwerp van de priester en jezuïet Teilhard van een
onvermijdelijk procesmatig karakter te ontdoen en meer de geloofshouding, die zich
gebonden weet in gehoorzaamheid, naar voren te laten komen.
Was dat teveel gevraagd voor een religieuze overste van Teilhard? De
gehoorzaamheid van de religieuze onderdaan, die Teilhard was, wordt er niet minder
om.
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Datzelfde uitgangspunt, dat de kerkelijke oversten van Teilhard in het onverbiddelijke
coördinatenstelsel drijft van een gedetermineerd tijd- en mensbeeld, belet d'Ouince
het gedrag van het gezag begrijpelijk en invoelbaar te maken. Te snel worden er
excuses naar voren gehaald voor wat men toch ook werkelijk kan hebben gewild.
Wil men echt Teilhard vrijuit laten spreken en zelfs tot een profeet maken, en
‘hoopvol teken voor de toekomst van het christelijk denken’, dan zou een apologie
voor de toekomst minder bevochten moeten worden op een theologie die vanwege
haar ‘archaische culturele context’ te weinig de christelijke boodschap heeft uitgeput.
Het proces rond Teilhard loopt pas werkelijk uit op vrijspraak, als Teilhard minder
noodzakelijk wordt gebonden aan een te duidelijk voorgestelde toekomst van de
‘moderne wereld’ en minder in de boeien van ‘de kerk van zijn tijd’ wordt geslagen.
In het pleidooi van deze pleitbezorger van Teilhard blijkt dat de profeten in eigen
stad niet zo gewaardeerd worden.
G. Wilkens

Daniel Berrigan
Pas de chaînes pour l'humanité
Casterman, Tournai, 1971, 184 pp..
No bars to Manhood, zoals de Amerikaanse titel luidt, heeft het karakter van een
autobiografie en van een manifest. Stijl en boodschap zijn van een auteur die meer
dan tien boeken over verschillende onderwerpen op zijn naam heeft staan, maar
vooral bekend is geworden door zijn pacifistisch-politieke activiteit. Eerst verhaalt
hij een stuk van zijn leven. In 1939 wordt hij jezuïet, is daarna een tijdlang leraar,
studeert theologie en doet een soort reis om de wereld. Terug in Amerika in 1968
verbrandt hij, samen met enkele pacifistische vrienden, een stapel militaire
oproepingsbrieven van een recruteringscentrum. Veroordeling en gevangenisstraf
volgen. Het tweede deel van het boek bevat losse notities en heftige kreten naar
aanleiding van lectuur en bezinning over profetische figuren zoals Jeremias, de
geboeide Paulus, de in gevangenschap terechtgestelde Bonhoeffer, de gestorven
maar nog steeds levende Gandhi en B's wondere land- en geloofsgenoot Eldridge
Cleaver. Hier is een getuige aan het woord die niet geaarzeld heeft zijn naam en
zijn leven op het spel te zetten. Ontstellend en inderdaad ontwapenend!
S. De Smet

Letterkunde
Andries, Marc - De dulle Grieten. - Brito, Antwerpen, 1971, 150 pp..
Bailey, Paul - Zonden. - Bruna, Antwerpen / Utrecht, 1972, 190 pp., BF. 190.
Berghmans, Jan - Hoe groen was mijn gal. - Brito, Antwerpen, 1971, 173 pp..
Bloch-Michel, Jean - Daniel et Noémi. - Gallimard, Paris, 1971, 233 pp..
Brems, Hugo - De brekende sleutel. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1972, 128 pp., BF. 150.
Claeys, André - Onder het teken van de regenboog. - De Clauwaert, Leuven,
1972, 415 pp..
Gaverne, Marnix van - Voorbij de tijd. - (Poëtisch erfdeel der Nederlanden),
Heideland, Hasselt, 1971, 79 pp., BF. 50.
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Genestet, P.A. de - Lachen wij den hemel tegen. - (Poëtisch erfdeel der
Nederlanden), Heideland, Hasselt, 1971, 79 pp., BF. 50.
Handke, Peter - De angst van de doelman voor de strafschop. - Bruna, Utrecht
/ Antwerpen, 1972, 95 pp., BF. 130.
Hannelore, Robin - De zaak Matys. - Brito, Antwerpen, 1971, 127 pp..
Helderenberg, Gery - Ante terminum. - (Poëtisch erfdeel der Nederlanden),
Heideland, Hasselt, 1971, 79 pp., BF. 50.
Hern, Nicholas - Peter Handke. - Wolff, London, 1971, 122 pp., £ 1,15.
Kerckhoven, Pieter Frans van - Liefde 1843. - Brito, Antwerpen, 1971, 162 pp..
Mussche, Achilles - Onvoltooide symfonie. - (Poëtisch erfdeel der Nederlanden),
Heideland, Hasselt, 1971, 79 pp., BF. 50.
Raddatz, Fritz J. - Traditionen und Tendenzen. - Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.,
1972, 696 pp..
Ritchie, J.M. - Gottfried Benn. - Wolff, London, 1972, 126 pp., £ 1,15.
Rutten, M. - De interludiën van Karel van de Woestijne. - Les Belles Lettres,
Paris, 1972, 754 pp., FF. 81.
Vercammen, L. - Felix Timmermans. - Heideland, Hasselt, 1971, 235 pp., BF.
195.
Vinkenoog, Simon - Aan het daglicht. - (Open kaart), Orion, Brugge, 1972, 250
pp..
Weghe, Jan van den - Moord in het viermeisjeshuis. - Brito, Antwerpen, 1971,
213 pp..
Xenakis, Françoise - Zij zou op het eiland tegen hem zeggen. - Bruna, Utrecht
/ Antwerpen, 1972, 75 pp., BF. 110.
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Mej. Dr. S.A.P.J.H. Iansen
Verkenningen in Matthys Casteleins Const van Rhetoriken
Van Gorcum, Assen, 1971, 694 pp., f 79,50.
De Const van Rhetoriken is een rederijkerspoëtica, in versvorm geschreven door
de priester Matthijs Castelein, die in de eerste helft der 16e eeuw factor was van
de rederijkerskamer te Oudenaarde, zijn geboorteplaats. Hij heeft daar geleefd van
± 1490 tot 1550.
Het boek verscheen postuum in 1555. Het is, na enig ‘voorwerk’, ingedeeld in
twee helften: theorie en praktijk. Het theoriegedeelte bestaat uit 182 strofen waarin
een toespraak tot de leerling-dichters, een lofrede op de Rhetorica, algemene
dichtvoorschriften, voorbeelden van rijmschema's, etc. Het praktijkgedeelte bestaat
grotendeels uit refreinen, balladen en rondelen, enige specifieke gedichten en het
beruchte scaecberd. Deze voorbeeldgedichten zijn voor het grootste gedeelte ook
eigen werk van Castelein.
Met de Const van Rhetoriken als uitgangspunt en ontginningsveld stelt Dr. Iansen
in deze lijvige studie een onderzoek in naar de bronnen die aan de literaire theorieën
van Castelein en andere late Middeleeuwers ten grondslag liggen. Hij komt dan
terecht bij de klassieke rhetorica-traditie. Tot in onze eeuw heeft men gedacht dat
de contacten van de Middeleeuwen met de klassieke oudheid hoogstens van
incidentele aard zijn geweest. Volgens de schrijver is dit aantoonbaar onjuist. Behalve
de oude rhetorica als een soort handboek voor de poëzie ontdekte de auteur nog
andere bronnen: de Franse rhétoriqueur Jean Molinet.
De methode die Dr. Iansen, op zoek naar de bronnen, gebruikt, is een
systematische inventarisering van alle namen, feiten etc. die in de C. v. R.
voorkomen.
In negen hoofdstukken ontvouwt de auteur ons, uitvoerig met voorbeelden en
lijsten toelichtend, zijn theorie. Na een inleiding over schrijver en boek neemt hij
eerst de inleiding van Castelein op de Const van Rhetoriken onder de loep; daarna
gaat hij de relatie tussen Castelein en Jean Molinet (en andere Franse rhétoriqueurs)
na. In hfst. V komen dan de klassiek-rhetorische invloeden op de rederijker uit
Oudenaarde ter sprake. Vervolgens worden de rijmsystemen in de C. v. R.
onderzocht en uitvoerig en systematisch geïnventariseerd. Wat heeft Castelein
gedaan met allerlei cultureel erfgoed uit oudheid en middeleeuwen, is de vraag die,
wederom uitvoerig, beantwoord wordt in hfst. VII. In ‘Castelein en de christelijke
traditie’ (hfst. VIII) speurt de schrijver naar bijbelteksten, bijbelse namen, namen
van heiligen, gebeden en aanroepingen, om zo op het spoor te komen van Casteleins
denkpatroon en de bronnen van zijn eruditie.
Het boek wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies, alsmede een
sommaire in het Frans. Toegevoegd zijn een ruime literatuurlijst en een register.
Voor zover een niet in dit onderdeel der Neerlandistiek gespecialiseerd lezer dit
kan beoordelen, meen ik te mogen opmerken dat dit omvangrijk wetenschappelijk
werk (dissertatie van Utrecht) een leemte in onze kennis op het gebied van de
bronnenstudie der Rederijkerij heeft opgevuld.
Jan van Sleeuwen

Literatur der Arbeiterklasse
Aufbauverlag, Berlin / Weimar, 1971, 800 pp..
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Dit is het eerste deel van een serie die zich bezig zal houden met de geschiedenis
van de Duitse socialistische letterkunde. Bij de huidige stand van de esthetica in de
volksdemocratieën is het verschijnen daarvan een logische zaak. Kagan schreef
daar nog onlangs, in een betoog waarin wetenschappelijke arbeid, economische
bedrijvigheid en kunst met elkaar werden vergeleken, dat de kunst als de wetenschap
de wereld erkent, maar tegelijkertijd zich een nieuwe schept. In wezen een vrij
kantiaans standpunt. Om nu van dit standpunt uit te komen tot een waardering van
de kunst als proletarische kunst zal men een catalogus van dit soort kunst moeten
opstellen. Dat er alleen plaats kan zijn voor een proletarische kunst spreekt in een
wereld die nog in een overgangsfase is, van zelf; de nieuwe wereld die ook in de
kunst geschapen moet worden, is de klassenloze maatschappij.
Dit boek biedt nu in een negentiental opstellen een dergelijke beredeneerde
catalogus. Hoofdfiguren zijn natuurlijk weer Brecht, Bredel, Egon Kisch, Anna
Seghers en vooral Johannes R. Becher. De moeilijkheden die er voor westelijke
interpreten van deze expressionistische dichter, die de Stalinprijs won en minister
van cultuur in de DDR werd, bestaan, komen echter niet tot uiting. In de latere
werken van deze dichter, die als revolutionair zeer vrije vormen gebruikte, komt
later een totaal overwegen van zeer strenge vormen zoals het sonnet. Men krijgt
de indruk dat de schrijvers zijn opgenomen niet in de eerste plaats op grond van
de vorm en inhoud van hun werk zelf, maar op grond van hun politieke
geloofsbelijdenis voorzover die in hun werk voorkomt. Bij de beoordeling van de
vraag wat
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literatuur voor de arbeidersklasse is, zal men toch mijns inziens een strakkere norm
moeten aanleggen. In een recent gedicht van Wolff Biermann bijvoorbeeld, ‘Gesang
für meine Genossen’, dat helemaal in de traditie van Brecht geschreven is, wordt
de arbeider niets onthuld van zijn eigen bestaan. Anders is het met Marianne
Herzog's ‘Akkordarbeiterinnen bei AEG Telefunken’. Daarin kan een arbeider die
een dergelijk leven leidt, een verslag lezen van zijn bestaan op een manier dat hij
zal zeggen ‘ja zo is het inderdaad en het is toch wel gek dat ik dat neem’. Dat
ondanks het feit dat er geen oproerig woord wordt gebruikt. Dit laatste zou men met
recht literatuur van de arbeidersklasse kunnen noemen, voorzover ze werd
geschreven door personen die zelf actief bij het zo beschreven produktieproces
betrokken zijn.
C.J. Boschheurne

Dieter Bänsch
Else Lasker-Schüler.
Zur Kritik eines etablierten Bildes
Metzier, Stuttgart, 1971, 270 pp., DM. 23,-.
E. Lasker-Schüler (1869-1945), dichteres en toneelschrijfster binnen de vooroorlogse
stijlkring van het expressionisme, werd in 1933 verboden en in de jaren 50 ontdekt.
Verkeerd ontdekt, meent D. Bänsch. Politieke omstandigheden legden alle nadruk
op haar Joodse afkomst; een oeuvre werd ideologisch nuttig gemaakt en
sentimenteel gevierd. De dichteres kreeg een aureool en haar inderdaad in-trieste
leven werd een schoolvoorbeeld van een zelfexpressie die van de
sociaal-maatschappelijke zieligheid naar de dichterlijke zaligheid leidde: leed loutert
blijkbaar, en produceert literatuur. Bänsch zet er zich aan, dit huisbakken idool te
schrappen en een lillende vrouw te voorschijn te halen. Dat gebeurt al biografisch
waar hij ontelbare onjuistheden rechtzet (zoals haar geboortedatum), ook literair
waar hij de invloed van de Berlijnse zonderling Peter Hille staaft. S. bevrijdt haar uit
de rol van een Joods-christelijke bevestigingszangeres en ontdekt een op opstandige
wereldcorrectie gerichte kracht, met veel zin voor humor. Tegelijk onderstreept S.
de ongelijke degelijkheid van het totale oeuvre, de ongerijmde traditie haar produktie
als harmonisch op te vatten, en hij analyseert breeduit het tot nog toe niet
gereleveerde messiaanse zendingsbewustzijn. Formeel doet hij dit aanvankelijk in
close-reading, daarna de deelresultaten aanvullend met biografische detaillering,
tenslotte beide verenigend in een moeilijk maar sluitend portret.
C. Tindemans

Theater
Burian, Jarka - The scenography of Josef Svoboda. - Wesleyan University
Press, Middletown, 1971, 201 pp., $ 25,-.
Denninghaus, Friedhelm - Die dramatische Konzeption George Bernard Shaws.
- Kohlhammer, Stuttgart, 1972, 280 pp., DM. 49,-.
Selden, Samuel - Theatre double game. - University of North Carolina Press,
Chapel Hill, 1969, 123 pp., $ 6,-.
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Szeliski, John von - Tragedy and fear. - University of North Carolina, Chapel
Hill, 1971, 257 pp., $ 10,95.

E. Freeman
The Theatre of Albert Camus.
A Critical Study
Methuen, London, 1971, 178 pp., £ 2,30.
Bestond er na de studie van R. Gay-Crosier (1967) echt zo'n dringende behoefte
aan een nieuwe studie? Freeman heeft het behoorlijk moeilijk om iets nieuws te
brengen. Hij maakt er geen geheim van dat Camus als dramatisch auteur meer
gebreken dan deugden bezit: hij vond geen geldige vorm voor het absurde, zijn
techniek is onzeker gebleven, zijn didacticisme haalt bestendig de bovenhand.
Daarom legt S. onverklaarbaar veel nadruk op Camus' vreemde theorie van de
tragedie. Dat hij conventie heeft getracht te koppelen aan metafysica en melodrama
aan Hegeliaanse tendensen, kan niet verhinderen dat niemand praat over een
Camustype van drama.
C. Tindemans

Hildegard Brenner, Hrsg.
Asja Lacis
Revolutionär int Beruf
Rogner & Bernhard, München, 1971, 132 pp., DM. 10,-.
Manfred Hubricht, Hrsg.
Shuji Terayama
Theater contra Ideologie
S. Fischer, Frankfurt, 1971, 99 pp., DM. 14,-.
In deze bescheiden boekjes komen twee anarchisten aan het woord, tegelijk zowat
elkaars antipoden. A. Lacis is een Letse da-
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me die als vroegrijpe communiste en actrice nagenoeg alle belangrijke theatermakers
in het linkse Rusland en agitatorische Duitsland tussen 1910 en 1930 heeft gekend:
Meyerhold, Majakowskij, Brecht, Piscator, en vooral W. Benjamin. Als echtgenote
van B. Reich is ze tenslotte naar Rusland teruggegaan en heeft er met name voor
de verspreiding van Brecht veel gedaan. Het is een nuchter terugdenken zonder
heimwee, een rustig natekenen van het historisch reliëf, zonder heldenrol, met
menselijk begrip. En terecht is er enige gerechtvaardigde trots als ze haar
jeugdidealen vrij druk in de huidige wereld gepraktiseerd ziet. De Japanner Terayama
(of is het Shuji?) gooit alle maatschappelijke behoeften ver van zich af en opteert
voor het erotiseringsproces van kunst en leven. De utopie als levenshouding, drug
en gay power als ideologie, doctrine als zwart schaap, ervaring als verfoeid bezit,
de shock en de kreet als idool en wapen, anti-intellectualisme als boodschap
(‘Verbrennt Benjamins Bücher!’): de synthese is niet aantrekkelijk. Even aanzien of
er ook toekomst in zit.
C. Tindemans

John Russell Taylor
The Second Wave. British Drama for the Seventies
Methuen, London, 1971, 236 pp., £ 2,50.
Glenda Leeming and Simon Trussler
The Plays of Arnold Wesker.
An Assessment
Gollancz, London, 1971, 222 pp., £ 2,-.
Sheridan Morley, ed.
Theatre 71
Hutchinson, London, 1971, 280 pp., £3,80.
Nu J.R. Taylor's veelherdrukte basiswerk Anger and After door een nieuw decennium
is achterhaald, heeft hij voor een vervolg gezorgd dat tracht vooruit te lopen op de
vaste waarden van straks. Opvallend onthoudt hij zich van een globale prognose
en hij behandelt de auteurs geïsoleerd of in kleine clubjes, dan vrij willekeurig
samengetroept; de relatie met tijdsbeeld, schrijfklimaat en theatersfeer blijft
smalletjes. Bovendien is er die ergerlijke kritiekloosheid die maakt dat we al deze
knapen (P. Nichols, D. Mercer, C. Wood, E. Bond, T. Stoppard, P. Terson, J. Orton
en D. Storey als dé grootheden) als grootmeesters in het vak moeten bekijken.
Prettig is het wel dat S. uitvoerig publiciteit bedrijft voor een nieuwe generatie, maar
dat helpt uiteraard geen enkele lezer aan fatsoenlijk inzicht en hanteerbare criteria.
Naar Taylors normen moet A. Wesker al een ouwe sok zijn en dus behandelt hij
hem niet meer. De criteria voor Weskers auscultatie zijn socialisme en realisme en
beide analisten pakken hem uiterst detaillerend aan. Methodisch is er geen lijn in
te bekennen, maar uiteindelijk blijft geen mogelijke vraag onbeantwoord.
Psychoanalytische knapheid en sociaal bewustzijn leiden tot autopsie en tot een
oordeel, zij het niet tot de wat pijnlijke bekentenis dat Wesker eigenlijk toch wel tot
de tweede garnituur is blijven behoren.
En dan heb je nog, om het Britse toneel van 1971 in te pakken, een
jaarboek-nieuwe-stijl. Dit keer niet de obligate prentjesshow maar een gewiekst
assortiment essays, waarin niet elk bijdragend opsteller machtig geïnspireerd is
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gebleken maar waarin de goede synthese (C. Marowitz, R. Bryden, J. Lahr, P.
Roberts, M. Billington b.v.) toch wel slagen in situatieschets en prognose. Zonder
dat het algemeen peil de doorsneebijdragen van de Britse zondagskranten te boven
gaat.
C. Tindemans

Eric Irvin
Theatre Comes to Australia
University of Qleensland Press, St. Lucia, 1971, 260 pp., £ 2,80.
In een semi-geromanceerd relaas vertelt S. de manier waarop het beroepstheater
zich geleidelijk in Sydney heeft opgebouwd en ontwikkeld. Het is artistiek geen
opwindend verhaal; het wordt hoofdzakelijk gestoffeerd door derderangsmensen
en zakenlui die er wel iets in zagen, terwijl de sfeer in en buiten het
schouwburgzaaltje nu ook niet zo erg fris wist te blijven. Barnett Levey, een koopman
met aspiraties, levert de rode draad van deze beginfase, die tussen 1820 en 1840
ligt en afgesloten wordt met een op melodrama en spektakelstuk (zoals overigens
ook in Europa en Amerika) afgestemd repertoire. Bronnen worden slechts heel
uitzonderlijk aangehaald en het resultaat is geen denderend document van accurate
historiografie. Maar het boek verspreidt het bedwelmende aroma van pionierswerk
en crinolinesociety, gelardeerd met de avontuurlijke misdadigheid waaraan Australië
nu eenmaal zijn ontstaan te danken heeft.
C. Tindemans
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binnenkant achterplat

Personalia
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.
Henry M.H. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politicke en diplomatieke
wetenschappen. Graduate van het Center for Strategie Studies van Je Georgtown
University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse blanden. Adres: Martelarenlaan 1. 3500- Hasselt.
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.
H. Jam 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: Minderbroedersstrant 11,
3000-Leuven.
Paul Claes, geboren 1943. Drs. in de klassieke filologie, gediplomeerde in de
audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde in vaktijdschriften over teksttheorie
en gedichten van Meleagros van Gadara en Hugo Claus. Adres: Dagobertstraat 61.
3000 - Leuven.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Frederik Muller Akademie 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 Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
Dr. J.L.J. Lumeij, geboren 1922. Studeerde medicijnen aan de Universiteit van
Amsterdam en van Edinburgh. Specialiseerde zich in psychiatrie en neurologie aan
de London University en de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij in 1957
promoveerde op ‘The Methods of Psychology and Psychiatry’. Was van 1957-1966
consulent-psychiater aan het O.L. Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Sinds 1957 is
hij directeur van de Utrechtse Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid. Heeft in
de geëigende vaktijdschriften regelmatig gepubliceerd over psycho-hygiënische
gezondheidszorg. Adres: Bovenover 178, Nieuwendam.
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Ben Hemelsoet, pr., geboren 1929. Studeerde theologie en bijbel in Warmond en
Rome. Is hoogleraar aan de KTHA te Amsterdam voor het Nieuwe Testament.
Adres: Ruysdaelkade 33″. Amsterdam 8.
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 1914. Doctor in de Rechten, Lid Hoofdbestuur C.V.P.,
Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56. 2540-Hove.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 9]
[Inhoud]
Verzuiling en ontzuiling, p. 859
Het boek van Prof. Thurlings, De wankele zuil, heeft volgens de auteur een
sociologische bijdrage geleverd aan de kerkgeschiedenis van Nederland, maar wat
de nieuwste tijd betreft, heeft het de tekenen niet geheel verstaan. Juist ten aanzien
van deze periode staat de schrijver een andere opvatting voor.

CDU/CSV-oppositie tegen de ‘Oostverdragen’, p. 866
Voor velen is de oppositie tegen de ratificatie van de ‘Ostverträge’ onbegrijpelijk.
Dit artikel schetst de achtergronden van de tegenstand en wijst o.a. op de gevaarlijke
polarisatie die er in bepaalde groepen in de BRD heeft plaatsgevonden.

Brecht is complexer dan wij dachten, p. 877
Verschillende nieuwe studies over Brecht worden hier synthetisch bijeengebracht.
Niet langer een elementair wapen in de ideologische koude oorlog, wordt Brecht
nu steeds meer het object van wetenschappelijke studie. En daaruit komt hij te
voorschijn als een veel complexer denker en stukkenschrijver dan wij dachten.

Claus' ‘Schaamte’, p. 885
Na een analyse van de belangrijkste aspecten van Claus' nieuwe roman volgt een
evaluatie, waarvan de criteria worden aangegeven. Alleszins getuigend van een
verbluffend vakmanschap, ontgoochelt de roman, omdat al dat talent weer eens
niet tot iets ‘nieuws’ leidt. De vele mystificerende allusies in de tekst moeten
misschien worden opgevat als ironiseringen van een auteur die niet helemaal meer
in zijn eigen schepping gelooft.

Nature knows best, p. 893
Cultuur moet de mens enerzijds zicht geven op meer vrijheid t.a.v. erfelijke
predestinatie, rassuperioriteit en zogenaamde biologische degeneratie; ander-
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zijds kan alleen de cultuur, en dus opvoeding, hem doordringen van zijn uiteindelijk
verworteld zijn in deze aarde, met dit water en deze lucht. Evolutie van de mensheid
rust niet meer alleen op ‘natuurlijke’ selectie, maar evenzeer op menselijke
beslissingen.

De vrijheid voorbij?, p. 899
Het boek van B.F. Skinner, ‘Beyond Freedom and Dignity’, heeft niet zo lang geleden
een cover-story gekregen in ‘Time’ en ‘Science News’ roemde het als ‘one of the
most important happenings in 20th-century psychology’. Maar het blijkt meer een
happening dan een gebeurtenis te zijn.

Geen nobelprijzen in de malariabranche, p. 910
Sinds Nederland veel minder betrekkingen heeft met de Indonesische Archipel, is
malaria hier hoofdzakelijk bekend als importziekte en dus van ondergeschikte
betekenis. In Afrika is de ziekte nog op veel plaatsen de belangrijkste doodsoorzaak.
Daarom wordt hier aandacht besteed aan de onderzoekingen op dit gebied.

Streven. Jaargang 25

859

Verzuiling en ontzuiling
De huidige kerk-crisis in historisch, godsdienst-sociologisch
perspectief
J. Auping S.J.
De Nijmeegse hoogleraar in de theoretische sociologie, J. Thurlings, merkt op dat
in de geschiedenis van de katholieken in Nederland sinds het einde van de
tachtig-jarige oorlog steeds twee factoren werkzaam geweest zijn, namelijk 1) de
behoefte aan sociaal-economische gelijkberechtiging, en 2) de beleving van het
1
gelovig-katholiek zijn . Hij gaat nu de werking van beide factoren na in vier perioden
van de katholieke kerk in Nederland.
De eerste periode van 1572-1795 kenmerkt zich door onderdrukking van de kant
van de orthodoxe calvinisten. Deze druk werd overigens van meet af aan verzacht
door de tolerantie van de kant der ‘rekkelijken’. Deze onderdrukking betekende voor
de rijkere katholieken bv. uitsluiting uit de bestuurlijke en academische functies,
waardoor zij het meer in de handel zochten. Voor de armen waren er ook schrijnende
kanten, bv. door de uitsluiting van de bedeling door de staatsarmenzorg. Onder
deze druk vond geloofsafval plaats waar de sociaal-economische behoeften de
geloofsbeleving verdrongen, zoals blijkt uit het katholieken-percentage benoorden
de grote rivieren. Dit daalde bv. in Zuid-Holland van 29% in 1656 tot 18% in 1775,
en in Noord-Holland van 45% in 1656 tot 22% in 1775 en in Overijssel van 43% tot
37% in dezelfde periode. De druk riep echter ook tegendruk op, welke vaak
samengaat met sterkere groepsbinding en sterker vasthouden aan de eigen
overtuiging: de schuilkerken bloeiden! Onder de bekwame leiding van
apostolisch-vicaris Neerkassel kwam het tot coëxistentie; hij leidde tot ‘solidariteit
van zijn geloofsgenoten t.o.v. Rome’ én tot ‘solidariteit t.o.v. de nationale zaak’ (p.
65). De kracht van de geloofsfactor blijkt ten dele hieruit dat het
katholieken-percentage in Nederland nooit verder zakte dan tot 34%.
2
De tweede periode is die van ‘de uittocht’ van 1795 tot 1860. Profiterend

1

2

Dr. J. Thurlings, De wankele zuil, Nederlandse katholieken tussen assimilatie en pluralisme,
(Publicaties van het Katholiek Documentatie Centrum, 1). De paginacijfers tussen haakjes
verwijzen naar Thurlings' boek. - Dekker & van der Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen,
1971, 209 pp., ing. f 18,-, geb. f 21,-.
Deze en de volgende bijbelse typeringen zijn niet van Thurlings.
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van de buitenlandse revoluties van 1789 en 1848 en van een kortstondig verbond
met de opkomende liberalen kwam een voor de katholieke eredienst weldadige
scheiding van kerk en staat tot stand, welke haar bekroning vond in het herstel van
de kerkelijke hiërarchie van 1853. In deze periode riepen De Tijd - het eerste
katholieke dagblad in Nederland - en Le Sage ten Broek op tot politiek universalisme,
vanwege de relatieve autonomie van ‘den godsdienst zelven’ en ‘de godsdienstige
geloofsleer’ op zich (p. 87). Het grote gewicht van de geloofsfactor in de beleving
van het gelovige kerkvolk bleek o.a. in de opkomst en bloei van allerlei devotionele
verenigingen en gebruiken in de veertiger jaren van de 19e eeuw. De Derde Orde
van Franciscus, de Broederschap van het Heilig en Onbevlekt Hart van Maria, de
Broederschap van de Heilige Rozenkrans, het Instituut der Eeuwigdurende
Aanbidding en de Aartsbroederschap van de Heilige Familie kregen een grote
populariteit, ‘de onmiskenbare symptomen van een godsdienstige herleving’ (p. 90).
‘Geheel in overeenstemming daarmee... is het toenemende getal van roepingen
voor priesterschap en kloosterstaat dat in dezelfde tijd gesignaleerd kan worden’
(p. 90). Het ontstaan van deze groeperingen is natuurlijk niet alléén te verklaren uit
de sterkere geloofsbeleving. Thurlings bedoelt dit ook niet te zeggen, dacht ik. Het
gaat er hem om, te laten zien dat hier de geloofsfactor mede een rol speelt, naast
de sociale factor van de differentiëring van godsdienst en politiek. Nog andere
factoren kunnen een rol gespeeld hebben, zoals de toen alom heersende positieve
waardering van het gevoel op zich, of het medelijden met de misdeelden, bij het
3
ontstaan van resp. de devotionele groepen of de broeder- en zustercongregaties .
De derde periode is die van de ‘vestiging in het land’, waarvan de verzuiling een
sociale indicator was: 1860-1960. Aanvankelijk had de emancipatie een defensief
karakter, tegenover de agressie van anti-klerikale liberalen en aanvankelijk
atheïstische socialisten. Maar van meet af aan en in toenemende mate was de
maatschappelijke realisering van de geloofsbeleving

3

‘Echter, hoezeer dit alles voor het gros van de gelovigen ook gelden mag, binnen de kring
der elitaire katholieken heerst tezelfdertijd een tweespalt die voor deze periode minstens
evenzeer typerend is. Zo waait er in het eerste deel der negentiende eeuw nog hier en daar
een oostenwind, die vanuit Duitsland via het Warmonds seminarie een verlichtingskatholicisme
binnenbrengt dat sterk rationalistisch is gekleurd en op vrij ongenuanceerde wijze een pleidooi
voert voor een irenisch interconfessionalisme. Uit deze kring stammen de eerste geluiden
van kritiek tegen de roomsdevotionele praktijken die wij hierboven beschreven. Hoe weinig
vruchtbaar die beweging was, blijkt evenwel het duidelijkst uit het feit dat zich mede onder
haar invloed in die tijd onder de Hollandse clergé relatief veel apostasie heeft voorgedaan,
vermoedelijk zelfs meer, zo zegt Rogier, dan sinds Sasbout Vosmeer's dagen (eind 17e eeuw,
J.A.) ooit vertoond was. De celibaatsproblematiek schijnt aan die geloofsafval, zoals in onze
dagen, niet geheel vreemd te zijn geweest’ (p. 91).
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ook opbouwend. Een enkel gegeven kan dit illustreren: in 1888 zien we de eerste
katholieke vakbond door Ariëns opgericht en in 1909 het nationaal katholiek
vakverbond bisschoppelijk goedgekeurd; in 1909 waren er in het NKV 10 bonden
met 9.000 leden verenigd en in 1919 25 bonden met 120.000 leden; doel van de
vakbonden volgens Ariëns was ‘om het moderne kapitaal te houden binnen de
perken van christelijke gerechtigheid en liefde’ (p. 102): in deze doelstelling komen
beide genoemde factoren weer tot uitdrukking, zowel de geloofsfactor (‘christelijk’
en ‘liefde’) als de sociaal-economische factor (‘gerechtigheid’); in Limburg
organiseerde Poels de mijnwerkers en liet hij kleine woonkernen bouwen, aldus de
aanleidingen tot onkerkelijkheid effectief verwijderend; in 1883 publiceerde
Schaepman zijn eerste idee voor een katholieke volkspartij, die in 1904 als
kiesbondvereniging een feit werd: in 1901 hadden de RK 23 van de 96 kamerzetels
en in 1918 30; in 1878 hadden de liberalen het openbaar onderwijs voor iedereen
verplicht gesteld, maar de grondwetsherziening van 1887 - algemener stemrecht baande de weg voor de stembusoverwinning van katholieken en protestanten in
1888, in welk regeringsjaar de eerste wet tot subsidiëring van het bijzonder onderwijs
werd aangenomen: in 1889 volgde 20% van de jeugd bijzonder onderwijs, in 1917
40% en in 1945 70%; het aantal katholieke gymnasia groeide van 7 in 1901 tot 18
in 1923; het aantal katholieke academici (exclusief theologen) groeide van 0 per
10.000 katholieken in 1900 tot 28 per idem in 1930 tot 74 per idem in 1960. Deze
ontwikkeling en groei van katholieke organisaties wordt wel aangeduid met het
woord ‘verzuiling’. In deze ‘verzuiling’ blijkt duidelijk de werkzaamheid van de reeds
eerder genoemde factoren van geloof en emancipatie. Immers, als er alleen de
behoefte aan sociaal-economische emancipatie geweest was, zou men zich zonder
meer hebben kunnen aansluiten bij het liberale streven naar openbaar onderwijs
en bij het socialistische streven naar betere sociale omstandigheden. Juist omdat
echter de katholieke geloofsbeleving een waarde op zich was, gevoelde men de
behoefte aan katholiek onderwijs, katholieke vakbonden, enz.. Deze behoefte aan
confessionele organisaties hing dus ook samen met het confessionele karakter van
de liberale en socialistische organisaties, namelijk met de anti-kerkelijke belijdenis
die in beide laatste bewegingen werd hooggehouden! Dat in de katholieke
emancipatie ook de geloofsbeleving een stuwende kracht was, blijkt uit de groei
van de missies: het aantal priesterwijdingen in missie-congregaties steeg van 9 in
het decennium 1861-1870 tot 208 in het decennium 1911 tot 1920, en verder tot
387 in de jaren twintig en 886 in de jaren dertig. Werd men in de dertiger jaren
missionaris om de werkeloosheid te ontlopen? Thurlings meent van niet: ‘De opleiding
voor het priesterschap was een lange weg, het priesterschap zelf impliceerde de
aanvaarding van het celibaat en het bestaan van een
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priestermissionaris was meestal aanzienlijk zwaarder dan dat van de jonge
werkeloze’ (p. 110). Van Ginneken en Brom richtten in 1919 zelfs een ‘comité van
actie ter bekering van Nederland’ op teneinde het binnenlandse missiewerk te
stimuleren. Onder Van Ginnekens leiding ontstonden het ‘Gezelschap van de
Vrouwen van Bethanië’, ‘bestemd voor het aktief bekeringswerk onder de
niet-katholieken in de grote steden’ (p. 112), de ‘Kruisvaarders van Sint Jan’ ‘voor
de katechumene en de vakscholing onder de ongedoopte (!) schoolvrije jongens uit
de volksbuurten’ (p. 112) en bv. het ‘Genootschap der Ridders van Sint Willibrord’
‘voor het apostolaat in de hogere kringen’ (p. 112).
Men zou de jaren twintig ‘de tijd van David en Salomon’ kunnen noemen. Er was
soms ook triomfalistisch verval te bespeuren, bv. toen op 16 mei 1932 10.000
Graalmeisjes in het Amsterdamse stadion zang- en gymnastiekoefeningen deden
voor een publiek van 30.000 koppen. Maar dan waren er ook nuchter-kritische
geluiden, bv. Anton van Duinkerken's kritiek op deze Graal-manifestatie in het
tijdschrift Roeping: ‘Het massale is nooit een beginpunt, maar altijd een resultaat’.
En de soms triomfantelijke bisschoppen waarschuwden niettemin gedurende de
dertiger jaren ‘regelmatig en steeds stelliger’ (p. 115) tegen het gevaar van het
fascisme.
Ook na de tweede wereldoorlog zette zich de verzuiling nog door en wel tot 1960,
maar nu ten gevolge van de wet van de sociale traagheid: een eenmaal begonnen
en bloeiende beweging loopt langzaam uit, ook nadat de motieven die haar op gang
brachten, grotendeels zijn verdwenen. Overigens geldt voor gelovige katholieken
m.b.t. ‘verzuiling’ en ‘ontzuiling’ dat sommige katholieke instituties moeten blijven,
ook al is de sociaal-economische emancipatie voltooid. Voor deze gelovige
katholieken is blijkbaar de geloofsfactor op zích een reden om bv. katholiek onderwijs
voor hun kinderen te wensen. Thurlings vermeldt in dit verband de feiten die de
Margriet-enquête, God in Nederland, aan het licht gebracht heeft: het gaat hier om
de opinies in het jaar 1966, dus in een tijd dat de sociale ontbinding, waarvan straks
4
sprake zal zijn, al volop bewust geworden was. Gemiddeld 86% van de katholieken
(90% van de vrouwen en 82% van de mannen) was vóór een school op godsdienstige
grondslag (bij de hervormden was dit percentage 55%, bij de gereformeerden 96%
en bij ‘anderen’ 36%); 66% vond dat een jeugdvereniging van een godsdienstig
beginsel moest uitgaan; 64% voelde zich het meest tot de KVP aangetrokken; 50%
vond dat een omroepvereniging van een godsdienstig beginsel moest uitgaan; 40%
vond dat dit ook bij een vakvereniging zo moest zijn; en 27% vond dat het zelfs bij

4

Steekproefgrootte N = 1768; getrapte, a-selecte steekproef, 25% weigeraars;
betrouwbaarheidsmarges ± 1,8% tot ± 0,7%.
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een sportvereniging zo hoorde . M.a.w. een grote meerderheid van de katholieken
wenste katholiek onderwijs, wellicht juist om deze reden dat in het onderwijs, veel
meer dan in vak- of sportvereniging, de geloofsovertuiging op zich een directe invloed
heeft.
De vierde periode wordt in termen van Thurlings gekenmerkt door ‘vernieuwing
en ontbinding’. In bijbelse termen zou men kunnen spreken van ‘ballingschap’
enerzijds en ‘verdieping’ anderzijds. Thurlings laat deze vierde periode ná 1960
beginnen, maar dat komt omdat hij zozeer let op de verzuiling en ontzuiling. Immers,
de omslag van toenemende verzuiling naar ontzuiling ligt ergens rond 1960. Het
aantal ambtsverlatingen door (seculiere en reguliere) priesters steeg van 30 in 1960
tot 243 in 1970; het aantal priesterwijdingen daalde van 318 in 1960 tot 48 in 1970;
het aantal uittredende broeders en zusters steeg van resp. 54 en 72 in 1961 tot
resp. 156 en 268 in 1970; het aantal professies van broeders en zusters daalde van
resp. 155 en 396 in 1960 tot resp. 21 en 90 in 1970; en het weekend-misbezoek
van katholieken van 7 jaar en ouder daalde van 64,4% in 1966 tot 47,2% in 1970.
M.i. ontkomt Thurlings niet aan een zeker ‘sociologisme’, dus een te uitsluitend
sociologische benadering. Immers, zowel de ontbinding - waarvan hij feiten geeft als de vernieuwing - die hij wel noemt, maar niet met tabellen illustreert - zijn alleen
te begrijpen als men begint bij het begin: de periode rond de Tweede Wereldoorlog.
Duidelijk is in de periode van 1945 tot 1960 een tendens naar grotere
gewetensvrijheid zichtbaar. Ook in het maatschappelijk leven en in de kerkelijke
verhoudingen kan men in die periode een tendens waarnemen naar grotere
zelfstandigheid en mondigheid.
Men zou het einde van die periode kunnen dateren in 1963, toen mgr. De Vet,
bisschop van Breda, zijn priesters in een brief ‘de pastorale grondhouding’ voorhield,
waarbij dwang wordt vervangen door uitnodiging, vol eerbied voor de mens en
dienstbaar aan zijn geluk (april 1963). Deze houding van de geestelijkheid was als
een antwoord op een reeds veranderde houding bij de gelovige, die volgens mgr.
Bekkers, bisschop van Den Bosch, in een huis aan huis bezorgde brief in plaats
van ‘verplichting... iets wil ervaren van een uitnodiging en een voorrecht’ (september
1963). 1962 is het jaar van de Nederlandse vóórmis met gezangen van Huub
Oosterhuis SJ en

5

J. Thurlings, op. cit, p. 144, en God in Nederland, Amsterdam, 1967, tabellen in hst. 7, ‘De
Verzuiling’.
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1963 is het eerste jaar van het Tweede Vaticaans Concilie. Nogmaals: wat Thurlings
en wellicht velen met hem aanzien voor het begin van een beweging naar meer
mogelijke keuze-vrijheid in het persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke leven,
is in feite het punt waarop die beweging alom in de openbaarheid begint door te
dringen. Het is een vaak optredende vorm van verkeerde beeldvorming dat men
6
het hoogtepunt van een sociale beweging aanziet voor het begin ervan . Dat komt
omdat men ook zoveel moeite moet doen om achter de waarheid te komen. Het
begin van een sociale beweging is immers onooglijk en valt niet in het oog van
degenen die zich niet diepgaand informeren.
Het begin van de beweging in de katholieke kerk naar meer mogelijke
gedragsalternatieven ligt mijns inziens ergens rond en in de Tweede Wereldoorlog,
in contacten met andersdenkenden en uitgedrukt in artikelen van bv. Nic. Perquin
SJ: ‘Dwang in de godsdienstige opvoeding’ (Dux, 1947) en ‘Autoriteit en vrijheid’
(Dux, 1947); of van prof. W. Duynstee CssR: ‘De verdringing van
aristotelisch-thomistisch standpunt bezien’ (1935) en prof. W. Grossouw, die Paulus
inzette voor een herwaardering van de lichamelijkheid (1946), beiden van de RK
Universiteit te Nijmegen en beiden in de voor de geestelijkheid bestemde
Nederlandse Katholieke Stemmen. In het spreken en schrijven van deze mensen
ligt dus het begin van de beweging die in het begin van de jaren zestig in de
openbaarheid doorbrak en ook toen pas alom in de kranten doordrong.
Wat we na deze periode van 1940-1963 in Nederland in de jaren zestig te horen
hebben gekregen is mijns inziens de nagalm uit de mond van epigonen, die de
authentieke en écht-profetische geluiden uit de jaren veertig en vijftig hebben
overstemd en geïdeologiseerd. Ideologieën hebben altijd een rechtvaardigingsfunctie.
Maar wat wilde men rechtvaardigen? Of beter gezegd: wat wilde men ontvluchten
op de deun van een triomf mars? We constateerden, in aanvulling op Thurlings, in
de jaren na 1945 een groeiende mogelijkheid tot persoonlijker geloofsbeleving en
grotere gewetensvrijheid. Deze mogelijkheden werden in de jaren zestig nog groter
doordat een steeds toenemend aantal gedragsalternatieven in het beeld kwam, ook
via krant en t.v.. Hierdoor ontstond een ‘leven in meervoud’ (een term van prof. J.
van den Berg van de metabletica), met als keerzijde het door Thurlings gesignaleerde
wegvallen van sociale bindingen. In deze toenemende mogelijkheden tot
keuze-vrijheid en individuele geloofsbeleving lag als het ware een uitnodiging tot
7
‘onderscheiding der geesten’ , geloofsverdieping, daar immers de groepsgewoonten
minder houvast boden. Vanwaar nu de

6

7

Van de vernieuwing noemt Thurlings Fons Jansen's cabaret ‘De lachende kerk’ uit ‘de eerste
helft der jaren zestig’ (p. 153) en bisschop Bekkers' filosofie van ‘het volk Gods onderweg’
(p. 153). Door de ‘vernieuwing’ op dat tijdstip te laten beginnen, lijken de ontwikkelingen in
de jaren zestig onverwacht: ‘Wat in de bovenstaande alinea's werd beschreven, komt kort
gezegd hierop neer, dat katholiek Nederland in zijn bovenstroom zich binnen een kort
tijdsbestek op revolutionaire wijze heeft geheroriënteerd’ (p. 154).
Term van Ignatius van Loyola. Bedoeld wordt de christelijke gewetensacriviteit, dus de
verwerkelijking van de christelijke gewetensvrijheid, zie: P. Penning de Vries, Onderscheiding
der Geesten, Utrecht 1971.
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nagalm der epigonen? Wat sommigen wilden ontvluchten was juist deze
verwerkelijking van de mogelijkheden tot meer gewetensvrijheid en geloofsverdieping.
Een angst voor de vrijheid, verdrongen met grote woorden over de vrijheid! Dat het
verdrongene juist terugkeert in de rationalisatie van de verdringing is een normaal
psychologisch verschijnsel. Aan deze mogelijke interpretatie van de kerkelijke
ontwikkelingen in de jaren zestig schenkt Thurlings, m.i. ten onrechte, onvoldoende
aandacht. Of mijn interpretatie juist is, kan door survey-research geverifieerd worden.
Wel draagt Thurlings de harde feiten aan, die illustreren dat niet alle gelovigen de
toenemende mogelijkheden tot grotere vrijheid en diepte in het geloof hebben
aangegrepen. Waar immers enerzijds de sociale bindingen verzwakken en men
anderzijds op de daarin schuilende uitnodiging niet ingaat, ligt geloofsafval of
ambtsverlating voor de hand (zie hierboven).
Thurlings geeft alleen tabellen van de ‘ontbinding’ (hst. VIII) en niet van de door
hem wel genoemde ‘vernieuwing’. Misschien ziet hij de echte vernieuwing niet echt
zitten en valt daarom ook zijn conclusie wat pessimistisch uit. Ontbreekt in deze
vierde periode, vandaag de dag, nu de werking van de factor geloof die hij in de
geschiedenis tot 1960 signaleerde? Of is Thurlings te desolaat om ze te zien? Er
zijn immers ook wel indicaties van de behoefte aan een keer naar God, zoals bv.
blijkt uit de stijgende vraag naar boeken over gebed of gebedenboeken: ‘Een tijd
van spreken, gebeden en vooroefeningen’ van F. Cromphout (1969: Ie druk; 1972:
15e druk); ‘Bid om Vrede’ van Huub Oosterhuis (1966: Ie t/m 5e druk; 1972: 12e
druk); ‘Gebed en Leven’ van Piet Penning de Vries (1969: 1e druk; 1972: 10e druk).
Natuurlijk duidt de aankoop van zo'n boek niet per se op de behoefte aan God. Het
kan ook zijn dat men de schrijver via publiciteit of publikaties heeft leren kennen en
daarom het boek koopt.
Samenvattend kunnen we zeggen dat velen niet en weinigen wel zijn ingegaan
op de uitnodiging tot grotere geloofs-vrijheid en geloofs-verdieping, zoals die schuilt
in het zwakker worden van de sociale bindingen in kerk en maatschappij. De gelovige
die zich positief aansluit bij het gebed van de kerk in ballingschap (vgl. psalm 102,
2-12) zal op den duur die nieuwe vrijheid smaken en dan ook iets gaan zien van
het kerkelijk herstel dat te verwachten is (vgl. psalm 102, 13-18). Thurlings heeft
een sociologische bijdrage geleverd aan de kerkgeschiedenis van Nederland, maar
ergens kon hij kennelijk niet verder kijken dan zijn geloofstroost lang was. Het
wachten is op de kerkhistoricus, die, adequater door de bijbel voorgelicht, deze
geschiedenis zal schrijven met alle bijbelse momenten die het gebeuren typeren:
verdrukking; uittocht; vestiging in het land; profetische verkondiging van mogelijke
geloofsvrijheid; valse profeten en ballingschap; vernieuwing en herstel.
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De oppositie van de CDU/CSU tegen de ‘Oostverdragen’
*
L.L.S. Bartalits
‘Selten hat sich die aussenpolitische Rhetorik so stark engagiert wie in
der gegenwärtigen Periode der innerdeutschen Auseinandersetzungen
um die Ostpolitik der Regierung Brandt. Das höchstpersönliche
Engagement der Spitzenpolitiker Moskaus für die Sache des Vertrages
mit Westdeutschland weist in seiner Intensität ausser dem Kampf Lenins
mit den Gegnern des Friedens von Brest-Litowsk keine historische
Parallele auf’.
(Neue Zürcher Zeitung, 22 april 1972).
Sedert 1871 is de Duitse kwestie een internationale aangelegenheid van de eerste
orde. Bovendien speelde Duitsland gedurende de afgelopen vijftig jaar een
belangrijke rol in de ontwikkeling van de Oost-West betrekkingen. Vanaf de
ondertekening van het Rapallo-verdrag in 1922 tot 1933 als bemiddelaar tussen
Sovjet-Rusland en het Westen en sinds de totstandkoming van het Duitsland-verdrag
in 1952 als bondgenoot van de westelijke mogendheden tegen de Sovjet-Unie.
De Amerikaanse, Britse en Franse regeringen stelden zich in het Duitsland-verdrag
1
verantwoordelijk voor de hereniging van Duitsland . Anthony Eden bracht op de
viermogendhedenconferentie van Berlijn in januari 1954 een herenigingsplan ter
2
tafel . In oktober 1954 werd de Bondsrepubliek het recht toegekend om namens
geheel Duitsland te spreken. In aansluiting hierop aanvaardden op 22 oktober 1954
alle NATO-landen de vreedzame hereniging van Duitsland als hun
3
gemeenschappelijke doelstelling . Tijdens de topconferentie in juli 1955 te Genève
werd door de westerse regeringsleiders de hereniging van Duitsland verheven tot
4
garantie voor de Europese veiligheid .
In overeenstemming met Konrad Adenauer hebben de westelijke mogendheden
de herenigingspolitiek jaren lang ingezet als een instrument tegen de
Duitsland-politiek van de Kremlinleiders. Bovendien verklaarde Adenauer

*

1
2
3
4

Dit artikel was reeds in het bezit van de redactie op 27 april, toen de motie van wantrouwen
in de Duitse Bondsdag werd afgewezen. Vanwege de informatie die het bevat, brengen wij
het toch.
cf. W. Cornides, Die Weltmächte und Deutschland: Geschichte der jüngsten Vergangenheit,
1945-1955, Tübingen, 1957.
cf. Die Verhandlungen über das Sicherheitsproblem auf der Berliner Konferenz, in: Europa
Archiv, 8-9/1954, pp. 6496-6513.
cf. G.W. Ball, Atlantische Partnerschaft im Werden, in: Europa Archiv 8/1962, pp. 251-262.
cf. Neue Zürcher Zeitung, 25 juli 1955.
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dat het Duitse volk nooit zou berusten in de scheiding van Duitsland en nooit het
bestaan van twee Duitse staten zou aanvaarden. Wanneer de herenigingspolitiek
niet meer behartigd werd, zou volgens hem de toestand in Europa veranderen en
zou de Bondsrepubliek op den duur geen weerstand kunnen bieden aan de
5
Sovjet-Unie . Meer dan een beginselverklaring was dit echter niet. ‘Die deutsche
6
Einheit war nie das erste Ziel’ . Want Adenauers concrete politieke doelstelling was
een vervlechting van de Bondsrepubliek met West-Europa. Niet alleen omdat reeds
in de jaren vijftig de hereniging van Duitsland en zijn aansluiting bij de NATO niet
7
te verwezenlijken was , maar ook en vooral omdat Adenauer in een nieuwe
samenwerking met Frankrijk en Italië een christelijk-liberaal tegenwicht op het oog
8
had ter versterking van zijn binnen- en buitenlands politiek beleid . Hieruit volgde
dat Adenauer streefde naar een verzoening en harmonische samenwerking met
het Westen, maar hij wilde lange tijd niets weten van tactische veranderingen van
zijn buitenlandse politiek die op hun beurt tot een ‘Ausgleich’ van de Oosteuropese
9
landen met de Bondsrepubliek konden leiden .
Reeds in het begin van de jaren zestig, maar vooral sinds de machtsaanvaarding
van president Nixon rijpte in Oost en West het inzicht dat de Duitse kwestie geen
obstakel mocht blijven voor de dringende oplossing van de wereldproblemen. Tevens
werd in Washington, Londen en Parijs geleidelijk duidelijk dat de hereniging van
Duitsland, als garantie voor de Europese veiligheid, een normalisering van de
Oost-West betrekkingen in de weg stond. Hierna werd de aanvankelijk overheersende
rol van de Duitse kwestie in de NATO tot gematigder proporties teruggebracht. De
regering Brandt-Scheel moest dus bij het bepalen van haar ‘Ostpolitik’ van de nieuwe
realiteiten uitgaan, van de niet te evenaren rol van de Sovjet-Unie als Europese
supermogendheid en van de verminderde betekenis van Duitsland in het kader van
de algemene Oost-West politiek. Niettemin beschuldigde de CDU-CSU oppositie
Brandt dat hij de Duitse nationale belangen ten achter stelde bij een ontwikkeling
in Europa die de positie van de Sovjet-Unie versterkte en de nationale aanspraken
10
van Duitsland, met name de hereniging, verzwakte . In de tussentijd vond echter
een herverdeling van

5
6
7
8
9
10

cf. A. Baring, Aussenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen
Verleidigungsgemeinschaft, München, 1969.
Aldus Bahr in zijn recensie van de door E. Kosthorst gepubliceerde biografie Jakob Kaiser,
Stuttgart, 1972.
cf. A. Bergstraesser, Frankreich, Deutschland und Europa, in: Europa Archiv 1/1959, pp.
8509-8515.
cf. K. Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, Stuttgart, 1966.
cf. F. Erler, Disengagement und die Wiedervereinigung Deutschlands, in Europa Archiv,
9-10/1959, pp. 291-300.
cf. Neue Zürcher Zeitung, 7 augustus 1970.
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de kaarten in de Europese politiek plaats en werd steeds meer als politieke tendens
zichtbaar dat de voor Duitsland verantwoordelijke grote mogendheden de
Bondsrepubliek en de D.D.R. door middel van een viermogendhedenovereenkomst
11
inzake Berlijn zullen dwingen om hun betrekkingen te normaliseren .
Voor Bon was geen openingsveld ten aanzien van de D.D.R. mogelijk zonder
een normalisering, respectievelijk verbetering van de betrekkingen met Moskou.
Omgekeerd moesten de Kremlinleiders er rekening mee houden dat de
Bondsrepubliek de naoorlogse internationale statusquo in Europa alleen dan zou
kunnen aanvaarden indien de verhoudingen tussen Bonn en Oost-Berlijn
genormaliseerd zouden worden. Het verdrag dat Brandt en Kosygin op 12 augustus
1970 te Moskou ondertekenden, maakte het aanknopen van directe
onderhandelingen tussen de Bondsrepubliek en de D.D.R. mogelijk.
De verdragen met Moskou en Warschau vormen de grondslag van Brandts
‘Ostpolitik’. Tevens heeft de Bondskanselier zijn gehele politieke prestige in dit beleid
geïnvesteerd. Ook Brezjnev heeft zijn ontspanningspolitiek tegenover het Westen
op de samenwerking met de Bondsrepubliek gebouwd. ‘Das maximale Aufgebot
aller diplomatischen, prozeduralen und psychologisch-propagandistischen Mittel
scheint zu zeigen’, dat het Duits-Russische verdrag van 12 augustus 1970 ‘einen
Eckstein der landfristigen aussenpolitischen Planung des Kreml darstellt, die auf
12
die Erhaltung der gegenwärtigen Herrschaftsverhältnisse ausgerichtet ist’ . Dit
betekent naar alle waarschijnlijkheid dat het aanknopen van onderhandelingen
tussen Oost en West over wederzijdse, uitgebalanceerde vermindering van
strijdkrachten, en mogelijk ook de SALT-besprekingen, op losse schroeven zouden
komen staan, indien de Bondsdag de verdragen met Moskou en Warschau niet zou
ratificeren.

Barzel in Moskou
Een van de prominentste vertegenwoordigers van de door Brezjnev tijdens zijn
bezoek aan Oost-Berlijn in oktober 1971 genoemde ‘reactionaire en chauvinistische
kringen’, Rainer Barzel, bracht medio december 1971 een bezoek aan Moskou.
Voor wat betreft de betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie,
maakten de Kremlinleiders duidelijk dat het verdrag van Moskou niet op een nieuwe
manier geïnterpreteerd kon worden. Hierna zag de kandidaat-kanselier van de
CDU/CSU geen aanleiding zijn afwijzende houding tegenover het in augustus 1970
tot stand gekomen verdrag te veranderen. Wel legde hij de nadruk op de noodzaak
van een

11
12

cf. Politika (Belgrado), 17 oktober 1970.
Neue Zürcher Zeitung, 22 april 1972.
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vrije uitwisseling van mensen, informatie en meningen tussen de twee Duitse staten.
Vervolgens had Barzel er bij zijn gesprekspartners op aangedrongen de negatieve
houding van de Sovjet-Unie jegens de EEG te laten varen. Hij vond het van groot
belang, dat de Europese Gemeenschap zou deelnemen aan de voorbereiding voor
de Europese veiligheidsconferentie. Ook suggereerde hij de instelling van een
speciale commissie voor de contacten tussen de EEG en de Sovjetblok-landen. Hij
legde uit, dat binnen twee jaar de EEG een gemeenschappelijke handelspolitiek
zou hebben en als onafhankelijke eenheid kon optreden wanneer op de Europese
conferentie voor veiligheid en samenwerking handelsproblemen aan de orde zouden
13
komen . Gezien het feit dat de Russen de indruk wilden vermijden dat zij op
aandringen van de oppositieleiders in Bonn hun houding tegenover de EEG
14
veranderden, gaven zij op Barzels denkbeelden geen bevredigend antwoord .
Op 17 december j.l. bracht Barzel verslag uit van zijn reis naar Moskou aan de
CDU/CSU bondsdagfractie. Na afloop van de bijeenkomst werd een stellingname
gepubliceerd waarin werd gezegd dat de reis van Barzel naar Moskou de
doorslaggevende bezwaren van de fractie tegen het verdrag van 12 augustus 1970
alleen maar bevestigd had. Wel was de CDU/CSU bondsdagfractie voorstander
van een vredespolitiek met de socialistische landen, maar het verdrag in zijn huidige
vorm was onvolledig, omdat het de kern van de problemen, namelijk de toestand
van de Duitsers in Duitsland, regelt noch oplost. Ook ontbreekt, volgens de
stellingname, in het verdrag van Moskou de verplichting van beide zijden de
nagestreefde vredespolitiek te verbinden aan het herstel van de Duitse politieke
eenheid op grond van het zelfbeschikkingsrecht. Last but not least, onder verwijzing
naar de weigering van de Kremlinleiders de EEG te erkennen, werd gesteld dat het
verdrag, indien het geratificeerd werd, de Europese politiek in gevaar zou brengen,
15
benevens het Europese evenwicht veranderen .
Een maand later bracht Barzel een bezoek aan Washington. Bij zijn besprekingen
met Nixon, Laird en Rogers speelde echter de ‘Ostpolitik’ een ondergeschikte rol.
De president en zijn medewerkers achten de problematiek van de ratificatie van de
verdragen met Moskou en Warschau een binnenlandse aangelegenheid van de
Bondsrepubliek. Daar staat tegenover dat Barzel alle kansen heeft gekregen om
de redenen uiteen te zetten die de CDU/CSU bondsdagfractie ertoe brachten het
verdrag van Moskou af te wijzen. In aansluiting hierop stelde Barzel dat in geval het
verdrag van

13
14
15

cf. Neue Zürcher Zeitung, 18 december 1971.
cf. Magyar Szó (Novi Sad), 17 december 1971.
cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 december 1971.
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Moskou door de Bondsdag werd verworpen, men de ontspanningspolitiek tegenover
de Sovjet-Unie en de overige Oosteuropese landen zou voortzetten.
In tegenstelling tot de Amerikaanse terughoudendheid met betrekking tot een
discussie met de oppositieleider over de ‘Ostpolitik’ van de regering Brandt-Scheel
stond op de voorgrond van Barzels gesprekken in Washington het vraagstuk van
de Atlantische samenwerking. Zowel Barzel als zijn Amerikaanse gesprekspartners
achtten het noodzakelijk de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en
West-Europa te institutionaliseren. Barzel deed in dit verband het voorstel te komen
tot een verdrag voor coördinatie en consultatie tussen het ‘Europa van Tien’ en de
16
Verenigde Staten .

Politieke crisis in Bonn
Sinds de totstandkoming van de verdragen met Moskou en Warschau heeft de
CDU/CSU-oppositie alle in het verleden beproefde psychologische en demagogische
wapens tegen de bondsregering afgevuurd. Bij de parlementaire behandeling van
de verdragen heeft het onverminderd verzet van de oppositie bevestigd dat zij geen
verzoening met de Oosteuropese landen nastreefde op basis van de naoorlogse
internationale status quo. In dit verband hebben Barzel, Kiesinger en Strauss over
een beslissing gesproken die tot de meest riskante behoort die ooit in de Bondsdag
getroffen werden. Want de afgevaardigden moesten beslissen over een politiek die
verdragen sluit waarin het recht van zelfbeschikking evenmin als het recht op
17
hereniging wordt genoemd noch gegarandeerd .
Volgens Brandt is de noodzaak om de Bondsrepubliek met de Oosteuropese
landen te verzoenen dwingender dan zich vruchteloos te concentreren op de
18
onverzoenlijkheid van twee onderscheiden systemen . De oppositie schilderde
daarentegen de gevolgen die uit een ratificatie van de verdragen met Moskou en
Warschau zouden voortspruiten, dramatisch af. Naar de woorden van Schröder zal
de kloof tussen de beide Duitslanden dieper, de samenwerking met het Westen
19
losser en de veiligheid van de Bondsrepubliek bedreigd worden . De
rechts-nationalistische Springerpers ging echter veel verder en schreef dat het
Pentagon de Bondsrepubliek als een onbetrouwbare bondgenoot beschouwde.
Tevens werd betoogd dat de regering-Brandt in Amerikaanse ogen onder de
verdenking stond dat zij geleidelijk de NATO zal verlaten om over te lopen naar het
kamp van het Warschau-

16
17
18
19

cf. Neue Zürcher Zeitung, 31 januari 1972.
cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24, 25 en 26 februari 1972.
Idem, 24 februari 1972.
Idem, 25 februari 1972.
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pact, pact, omdat zij zonder dwingende reden door de knieën ging voor de pax
sovietica. Indien de binnenlandse politieke tendens niet omslaat, zal het eindpunt
onvermijdelijk een linkse dictauur zijn, die sterk zal worden gesteund door de
20
Sovjet-Unie .
Het fatale van dergelijke verdachtmakingen is, dat zij gebaseerd zijn op een
erfelijke politieke belasting, een historisch gemotiveerde, maar onbegrijpelijke schrik
voor links. De nationale uitverkoop, waarvan F.J. Strauss de regering-Brandt van
begin af aan beschuldigt, het ‘Superversailles’ zoals Barzel de ‘Ostpolitik’ van Brandt
tot voor kort noemde, impliceert dat de sociaaldemocraten in de Bondsrepubliek
per definitie de dienaren zijn van een communistische mogendheid en derhalve in
welke gestalte ook een bedreiging van het vaderland. Waartoe dergelijke politieke
praktijken leiden, hoeft geen betoog meer sedert de bestrijding van links een van
de belangrijkste argumenten werd om het nationaal-socialisme in Duitsland te
vestigen.
Onder deze omstandigheden had Willy Brandt alle reden om bezorgd te zijn over
de toekomst van zijn ‘Ostpolitik’. Bovendien heeft het overlopen van de
sociaal-democratische afgevaardigden Hupka en Seume naar de CDU de
parlementaire meerderheid van de links-liberale coalitie tot een minimum
teruggebracht. Einde 1969 beschikten de SPD en de FDP nog over 254 zetels. In
april 1972 nog slechts over 249, terwijl het aantal zetels van de CDU-CSU oppositie
van 242 op 247 kwam. Temidden van deze crisissfeer in Bonn lanceerde de Pravda
een felle aanval, waarin de Bondsdag werd gewaarschuwd dat verwerping van de
verdragen met Moskou en Warschau een terugkeer naar het tijdperk van de koude
21
oorlog inhoudt .

Politieke consessies
De politieke ontwikkelingen in de Bondsrepubliek hebben Moskou medio februari
gealarmeerd. Ambassadeur Walentin Falin reisde naar Moskou en

20

21

In dit verband is Richard von Weizsäcker wat genuanceerder en schreef dat de ‘Deutsche
Gewerkschaftsbund’ een onderwijsprogram heeft gepubliceerd en ‘zur Finanzierung gesagt,
die neue Ostpolitik werde den Rückgriff auf bisherige Mittel des Verteidigungsetats
ermöglichen. Ganz unverblümt geht der einer Mehrheit entgegenwachsende linke Parteiflügel
der SPD nach seinen Erfolgen in München, Frankfurt, Bonn, Köln und anderen grossen
Städten davon aus, der Moskauer Vertrag bringe die Entspannung, löse die
Sicherheitsprobleme, und dann sei man frei, unsere Gesellschaft nach Wahrhaft sozialistischem
Muster umzugestalten. Noch zögernd, aber wachsend und offen wird der Austritt aus der
NATO und überhaupt ihre Auflösung gefordert’. Cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18 april
1972.
In een officiële verklaring stelde de CDU/CSU vast dat zulke Sovjet bedreigingen beledigingen
zijn voor een soevereine staat. Zij onderstrepen de bezwaren die de oppositie tegen de
Westpolitiek van het Kremlin heeft. Cf. Elseviers Magazine, 11 maart 1972, p. 33.
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adviseerde Gromyko verdere ‘Vorschusskonzessionen’ aan de Duitse
verdragspartner. Op verzoek van het Kremlin hebben de D.D.R.-autoriteiten op 22
februari besloten de met de Bondsrepubliek overeengekomen regelingen betreffende
het interduitse verkeer reeds met Pasen en Pinksteren in werking te stellen.
Uit Oost-Berlijn reisde Erich Honecker naar Moskou. In het over de resultaten
van zijn gesprekken met Brezjnev gepubliceerd communiqué staat onder andere:
‘Die bevorstehende Ratifizierung der Verträge’ tussen de Sovjet-Unie en de
Bondsrepubliek, tussen Polen en de Bondsrepubliek en ‘des nachfolgende
Inkrafttreten des vierseitigen Abkommens’ tussen de D.D.R. en de Bondsrepubliek
‘über der Transitverkehr sowie der Vereinbarungen der Regierung der D.D.R. mit
dem Senat von Westberlin - all das muss zu einer vielseitigen, gegenseitig
Vorteilhaften Zusammenarbeit und zur weiteren Normalisierung der Beziehungen’
van de socialistische landen met de Bondsrepubliek bijdragen en ‘der Sache der
22
Festigung des europäische Friedens neue Impulse verleihen’ . Een reden tot
optimisme was ook dat de Sovjet-Unie in het recente handelsverdrag met de
Bondsrepubliek voor het eerst sedert negen jaar bereid was geweest een
23
Berlijnclausule te accepteren . Gromyko's redevoering op 12 april voor de
commissies van buitenlandse zaken van de Opperste Sovjet zou de
CDU/CSU-oppositie te denken moeten geven. Onder andere Barzel beweerde dat
de Sovjet-Unie een verwerping van de ‘oostverdragen’ niet al te zeer zou betreuren.
Moskou stelt een ontspanning in Europa zo sterk op prijs dat het heel spoedig zou
instemmen met nieuwe onderhandelingen voor een verdrag dat Bonn gunstiger
24
voorwaarden zou verschaffen . Gromyko wilde de christen-democraten deze illusie
ontnemen en verklaarde dat Bonn in mei 1972 zou moeten kiezen tussen vriendschap
of vijandschap met de Sovjet-Unie. Er zouden geen goede betrekkingen mogelijk
zijn indien de Bondsrepubliek niet het noodzakelijke begrip toonde voor de belangen
van de Sovjet-Unie waarvan ‘het minimum zijn neerslag vindt in het verdrag’. Met
andere woorden: na eventuele heropening van de onderhandelingen kan Moskou
geen gunstiger termen aanbieden. Gromyko zei voorts dat een nietratificatie door
de Bondsdag de relaties tussen de Bondsrepubliek en de Sovjet-Unie ernstige
25
schade zou berokkenen en de Berlijn-overeenkomsten zou ondermijnen . Een van
de invloedrijkste leden van het politburo, Mickail Soeslov, zei op de laatste
bijeenkomst van beide commissies van bui-

22
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cf. Aussenpolitische Korrespondenz, 12 april 1972.
De Sovjet-Unie demonstreerde ‘im Nervenkrieg um die Ratifizierung ihren guten Willen auf
eine geradene peinliche Weise’, aldus Günter Gaus. Cf. Der Spiegel, 10 april 1972, pp. 22.
cf. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24 februari 1972.
cf. Tass in English, 12 april 1972.
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tenlandse zaken van de Opperste Sovjet dat de Bondsrepubliek, indien het verdrag
van Moskou niet wordt bekrachtigd, niet alleen het vertrouwen van de Sovjet-Unie
zal verliezen, maar ook dat van andere Europese landen. Bovendien zou de
Bondsrepubliek ook zijn plaats als een van de belangrijkste economische partners
26
van de Sovjet-Unie verliezen .
De Kremlinleiders hebben zulke waarschuwingen al eerder laten horen, maar
nog niet zo openlijk. De CDU/CSU behoort Gromyko's verklaring ernstig te nemen.
De christen-democraten kunnen zich trouwens tevreden stellen met de constatering
dat een van hun belangrijkste argumenten juist is gebleken. Zij hadden namelijk bij
herhaling verklaard dat Brandt iets meer had kunnen bedingen wanneer hij, gezien
zijn kleine parlementaire meerderheid, niet vanuit zo'n zwakke positie met de Russen
had onderhandeld. Dat meerdere is in de laatste weken voorafgaande aan de
ratificatie te Bonn in feite verkregen, toen de Kremlinleiders de moeilijkheden voor
een ratificatie van de verdragen met Moskou en Warschau in de Bondsdag zagen
toenemen.
Moskou heeft zich gevoegd voor de wens dat men het recht van het Duitse volk
op zelfbeschikking (‘Brief zur deutschen Einheit’) zou erkennen; het heeft de D.D.R.
aangemoedigd meer bezoekers uit het Westen toe te laten; het heeft West-Berlijn
27
ingesloten in de handelsovereenkomst met de Bondsrepubliek . En Brezjnev is op
20 maart jl. in een rede op het congres van de Sovjet vakbeweging overgegaan tot
de erkenning dat de Europese Gemeenschap een niet te miskennen element is in
28
West-Europa . Laatstgenoemde verklaring kan als een direct antwoord op de klacht
van de CDU/CSU-oppositie worden geïnterpreteerd dat de Kremlinleiders hun
verdrag met Bonn als een hefboom tegen de EEG zouden kunnen gebruiken.
Na deze Russische concessies zullen de christen-democraten, indien zij in hun
tegenstand zouden volharden, de indruk wekken dat zij in werkelijkheid de hele
ontspanningspolitiek verwerpen en elk middel willen aangrijpen om Brandt en zijn
links-liberale coalitie ten val te brengen. Op 13 april volgde in Bonn de explosie. De
‘grote onbekende’ had weer eens toegeslagen. Een bloemlezing, samengesteld uit
uitlatingen die Duitse en Russische regeringspolitici tijdens de onderhandelingen
ter voorbereiding van het verdrag van Moskou zouden hebben gedaan, werd
gepubliceerd. Staatssecretaris Bahr zou aan Gromyko toegegeven hebben dat Bonn
af moet zien van pogingen zich op vreedzame wijze met de D.D.R. te herenigen.
Bovendien

26
27
28

Overigens was hij ingenomen met de realistische politiek van Willy Brandt. Cf. Tass in English,
18 april 1972.
cf. Th, Times, 13 april 1972.
cf. Pravda, 21 maart 1972.
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zou Bahr het verdrag met Moskou ‘een ander woord voor een grensverdrag’ genoemd
29
hebben .
Gromyko's redevoering voor de Opperste Sovjet was niet geheel bestemd voor
Bonn. Hij verdedigde zijn beleid ook voor zijn onmiddellijk gehoor. Hij had vele en
lastige vragen over het verdrag van Moskou met de Bondsrepubliek te
30
beantwoorden en er is geen reden om deze mededeling in twijfel te trekken. De
Bondsrepubliek is niet de meest populaire onder de mogelijke vrienden van de
Sovjet-Unie. Een onhandige toenaderingspoging tot Bonn was in 1964 een van de
oorzaken van Chroesjtsjovs val. Minister Gromyko verzekerde zijn gehoor dat de
Duitse oorlogsmisdaden niet vergeten waren. Ook dekte hij zich tegen een mogelijke
mislukking van de verzoeningspogingen tussen Bonn en Moskou door te zeggen,
dat de Kremlinleiders wisten dat in de Bondsrepubliek nog politieke groeperingen
zijn die de loop van de geschiedenis terug zouden willen draaien. Niettemin hebben
de commissies van buitenlandse zaken van de Opperste Sovjet met algemene
stemmen aanbevolen dat het niet-aanvals- en samenwerkingsverdrag met de
31
Bondsrepubliek wordt bekrachtigd .
Deze en dergelijke opmerkingen moeten niet op de laatste plaats de westelijke
publieke opinie er aan herinneren, hoezeer Brezjnev zich persoonlijk verbonden
heeft aan een politiek gericht op ontspanning in Europa. Indien de verdragen met
Moskou en Warschau door de Bondsdag niet geratificeerd zullen worden, zal de
secretaris-generaal van de CPSU bijna zeker aan kritiek van zijn partijgenoten
worden blootgesteld. Het is in elk geval duidelijk dat een vermindering van de
spanningen in Europa, verkregen na zorgvuldige en lange onderhandelingen,
momenteel zowel in het belang van het Sovjetblok als van het Westen is.

Duitsland-concept van de CDU/CSU
Daar staat tegenover dat de CDU/CSU-oppositie en vooral de Springerpers sedert
1969 suggereren dat als gevolg van de ‘Ostpolitik’ van de regering Brandt-Scheel,
de Bondsrepubliek de ondergang nabij is.
Het Duitsland-concept van de CDU/CSU: ‘het gehele Duitse volk door vrije
zelfbeschikking te herenigen’, is als gevolg van de veranderingen op het terrein van
de internationale betrekkingen achterhaald. In Adenauers concept gold de
Bondsrepubliek als de kern en het model voor geheel Duits-

29
30
31

Zie de tekst van de fragmenten uit de gespreksnotities die bij de onderhandelingen over het
verdrag van Moskou zijn gemaakt in: Der Spiegel, 17 april 1972, pp. 21-23.
cf. Tass in English, 12 april 1972.
Tass in English, 18 april 1972.
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land en de bondsregering als de legitieme woordvoerder tevens voor de zgn. DDR.
Voor een partij die geen rekening wilde houden met de wens van de overige
NATO-partners om de betrekkingen met de Sovjetlanden ten koste van de ‘legitieme
belangen van de Bondsrepubliek’ te normaliseren en die zich dermate vereenzelvigt
met heden en toekomst van de B.R.D. dat zij het verlies van haar heerschappij gelijk
stelt met nationaal verval, is de aantasting van haar Duitsland-concept door de
links-liberale coalitie een aan-slag op het nationaal bestaan. De invloedrijke ‘Duits
nationale’ vleugel van de CDU/CSU-oppositie streeft nog steeds naar de hereniging
van het gehele Duitse volk door middel van vrije verkiezingen. Zij willen deze, voor
de overige Europese landen allerminst ongevaarlijke, doelstelling verwezenlijken
door een politiek van kracht tegenover de Sovjet-Unie óf door de vorming van een
as Bonn - Peking.
Zij rechtvaardigen hun politiek, wellicht niet ten onrechte, door de bewering dat
verzoening een begrip is dat in het wereldbeeld van het communisme in het geheel
niet voorkomt en niet voorkomen kan. Concessies aan het communisme zijn niet in
staat om in de geest van toenadering en verzoening de spanningen tussen Oost
32
en West op te heffen . Naar het oordeel van de ‘Duits nationalen’ binnen de
CDU/CSU is de Sovjet-Unie van de jaren zeventig evenmin een statische
mogendheid, die wat machtsambities betreft verzadigd is, als Sovjet-Rusland veertig
jaar geleden. De Sovjet-Unie was en is per definitie de vijand, die zich bevoegd acht
33
om direct of indirect over geheel Europa te heersen .
Uitgaande van deze niet geheel ongegronde veronderstelling wordt beweerd dat
de links-liberale coalitie door haar ‘Ostpolitik’ niet alleen de rechtsbasis van de Duitse
politiek de rug heeft toegekeerd, maar ook het westen door haar beleid tegenover
het Sovjetblok ernstig heeft verzwakt. Met name wordt de regering-Brandt verweten
dat zij de verantwoordelijkheid voor geheel Duitsland van zich heeft afgeschud en
van de ‘Westdeutse rompstaat’ een doel op zich zelf gemaakt. Dit komt neer op een
formele erkenning van de verdeling van Duitsland. Tevens wordt de
regering-Brandt-Scheel verweten dat zij door de verdragen met Moskou en Warschau
de Bondsrepubliek wil verplichten, ‘de territoriale onschendbaarheid van alle staten
in Europa binnen de huidige grenzen zonder voorbehoud te eerbiedigen’, zodat de
Bondsrepubliek ‘alle annexaties van de Sovjet-Unie zou

32

33

‘Nur bewusste Revanchisten, die noch heute die Resultate des Zweiten Weltkrieges beweinen,
sind ausserstande, zu begreifen, dass es bei dem gegenwärtigen Kräfteverhältnis in Europa
keinerlei Alternative zu Schaffung eines verlässlichen Systems der Sicherheit und
Zusammenarbeit gibt’, aldus Poljanov, in: Isvestija, 23 april 1972; geciteerd in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 24 april 1972.
cf. W. Hôpker, Die Stunde der Wahrheit, Seewald Verlag, Stuttgart, 1972.
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bekrachtigen als zijnde definitief’. De eerbiediging van deze naoorlogse status quo
betekent volgens de ‘Duits nationalen’ dat de links-liberale coalitie ook bereid was
de Brezjnev-doctrine te aanvaarden en de onderdrukking van verschillende volkeren
aan de andere kant van het ijzeren gordijn. Ten onrechte worden de
sociaal-democraten ervan beschuldigd dat zij zich in Moskou heimelijk verplicht
zouden hebben te zorgen voor een herziening van de schoolboeken, voor de
ontbinding van organisaties die de Russen niet bevallen, zomede van
publiciteitsorganen en radio-inrichtingen, voor de vestiging van de Duitse
Communistische Partij als een binnenlands controle-orgaan, voor een revaluatie
van de Russische Ambassadeur in Bonn tot hoge commissaris van de Sovjet-Unie
34
en voor enorme herstelbetalingen .
Uit deze en andere ongegronde beschuldigingen aan het adres van de regering
Brandt-Scheel mag worden geconcludeerd dat de sedert 1969 plaatsgevonden
interne polarisatie van de Bondsrepubliek zorgwekkender is dan wat er volgens
Barzel en F.J. Strauss van worden zal indien de verdragen met Moskou en Warschau
door de Bondsdag worden geratificeerd. Als conclusie uit het bovenstaande volgt
ook dat de ‘Duits nationale’ vleugel van de CDU/CSU erin slaagde op het terrein
van de binnenlandse politiek een spanningsveld te maken dat herinneringen wakker
roept aan de laatste jaren van de Weimarse-republiek. ‘Pas op voor de bocht’,
35
waarschuwde Günter Gaus, ‘Weimar ligt in de Bondsrepubliek om de hoek’ . Niet
vanwege de verdragen van Moskou en Warschau. Daarmee zou men, zelfs volgens
Die Welt, nog kunnen leven indien een andere regering erover waakte. Het gaat
niet zozeer om de verdragen als wel om de gehele politiek van de sociaal-liberale
coalitie. De christelijk-democraten willen een eind maken aan de ‘door
links-extremistische infiltratie’ veroorzaakte verwarring in Bonn. Aangemoedigd door
hun overwinning in Baden-Würtenberg heeft de CDU-CSU voor 27 april een
constructieve motie van wantrouwen aangekondigd. In verband met de agitatie
tegen de regering-Brandt legde men de nadruk op het uitblijven van ‘werkelijke
hervormingen’, op het ‘gevaar van de links-extremisten’ en op het ‘mislukte’
economisch en financieel beleid van Karl Schiller.

34
35

Idem.
cf. Der Spiegel, 10 april 1972, p. 22.
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Brecht is complexer dan wij dachten
Carlos Tindemans
‘Realismus ist nicht, wie die wirklichen Dinge sind, sondern wie die Dinge
wirklich sind’.
B. Brecht
Brecht blijft ons bezighouden. Er wordt over hem op het ogenblik een overvloedige
vakliteratuur bijeengeschreven. Werd hij vroeger bijna uitsluitend gezien als een
ideologisch tendensauteur, nu is de exegese druk doende de herkomst, de vormtaal
en de nawerking van zijn theater in kaart te brengen. Max Frisch heeft hem de
‘durchschlagende Wirkungslosigkeit eines Klassikers’ toegeschreven. Enkele recente
detailstudies kunnen deze boutade misschien toch wel nuanceren.

Marxisme
Dat ook de marxistische ideologiekritiek Brecht niet gespaard heeft, vergeten we
wel eens; hem werd een ergerlijke tegenstelling tussen subjectieve intentie en
objectief effect verweten. Hans Mayer heeft Brechts marxisme nu eens nader
1
bekeken . De conclusies zijn nogal ambivalent: Mayer tracht zowel Brecht wit te
wassen als hem te betrappen op structurele afwijkingen. Brechts werk is geen
marxistische bijbel, geen stripverhaal van marxistische dogma's. Om het nooit te
vergeten: Brecht is een kunstenaar. Natuurlijk sluiten vele van zijn thema's nauw
aan bij de leer; hij ontwerpt denkmodellen van een leerzaam marxist. De concrete
waarde van de klassenstrijd nú brengt hij echter niet over. Tweemaal heeft hij het
motief van de revolutie behandelt (Die Mutter, de Russische revolte van 1905, en
Die Tage der Commune, de Parijse van 1871), maar latere revoluties komen in zijn
werk niet voor; Die Massnahme, een mentaal document van revolutionaire doctrine,
is slechts een abstractie die elke dialectische helderheid mist. Als hij historiseert,
behandelt hij alleen de aanlopen en nederlagen van de proletarische strijd; als hij
actualiseert, ontwerpt hij parabels.
Dat heeft uiteraard zijn redenen. Brecht belichaamt de paradox van de marxistische
auteur. Zijn marxisme is het resultaat van een intellectuele explo-

1

Hans Mayer, Brecht in der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 253 pp., DM. 8,80.
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ratie; van burgerlijke huize, is hij nooit een proletariër geworden, terwijl hij in zijn
dialectisch theater het bewustzijn wil vormen van de nieuwe strijders voor een
socialistische maatschappij. Dat heeft vooral problemen opgeleverd, toen hij na
1948 in de D.D.R. zijn theaterpraktijk zocht te realiseren. Brecht wil een nieuwe
2
theater-kijk-kunst uitbouwen : het zichtbaar maken van een dramatisch proces.
Daarin is hij in hoge mate mislukt. Hij botst op het basisconflict tussen zijn nieuwe,
socialistische theaterkunst (die een socialistisch bewustzijn onderstelt bij hen die
tot de kijk-kunst moeten worden opgevoed) en het bewustzijn van het (nog altijd
burgerlijke) publiek in het Theater am Schiffbauerdamm. Zijn concept, de
materialistische relatie tussen basis en bovenbouw, lost dit conflict niet vanzelf op.
Brechts dramatiek, zegt Mayer, loopt vooruit in de bovenbouw, terwijl juist die
bovenbouw, waarvan immers de basis veranderd diende te worden, zich bij de
toeschouwer erg moeizaam ontwikkelt. Brechts nieuwe kijk-kunst komt aldus terecht
3
in een vacuum .
Daardoor werd Brecht op zichzelf teruggeworpen: is zijn marxistisch theater niet
onafscheidelijk verbonden met het proces van de overgang van het kapitalisme
naar het socialisme? Emotie, waartegen hij lange tijd gereageerd had, werd weer
binnengehaald: als bewustzijn van een zich vernieuwende maatschappij. Zijn
Verfremdungs-effect, het technische beginsel voor een alert en kritisch kunstbeleven,
lost de Entfremdung niet op: die blijft ook in een socialistische samenleving bestaan.
Zijn de omstandigheden die het bijvoorbeeld Shen Te (Der gute Mensch vort Sezuan)
onmogelijk maken een goed mens te zijn, eigen aan een kapitalistische maatschappij,
4
of aan de menselijke aard zelf? . ‘Das Prinzip der Entwicklung ist anzuwenden in
5
allen Phasen’ . Daarmee is het probleem aangeduid waar de nieuwe D.D.R.- auteurs
voor staan, die in het spoor van Brechts dialectische discipline stukken schrijven
over een maatschappij die geen interne tegenspraak meer

2

3

4

5

Cfr. Hans Christoph Angermeyer, Zuschauer im Drama. Brecht - Dürrenmatt - Handke,
Athenäum, Frankfurt, 1971, 144 pp., DM. 28. Deze (moeilijke) studie tracht na te gaan met
welke middelen en tot welk effect de toeschouwers reeds vooraf door de auteur in zijn tekst
geïntegreerd zijn. Voor Brecht levert dit onderzoek nagenoeg niets nieuws op. Boeiender zijn
de stukken over Dürrenmatt en Handke.
Dit inzicht wordt bevestigd door de Oostduitser Werner Hecht, Aufsätze über Brecht, Henschel,
Berlin(-Ost), 1970, 221 pp., M. 8,50. Deze opstellen zijn vooral belangrijk omdat de auteur,
naast details over zijn persoonlijke omgang met Brecht, ook een uitvoerige verantwoording
geeft van zijn werkwijze als tekstediteur. Boeiend is ook een vergelijking tussen Brecht en S.
Beckett, met wiens werk Brecht zich de laatste maanden van zijn leven bezighield.
Cfr. E.M. Berckman, The Function of Hope in Brecht's Pre-revolutionary Theater, pp. 11-26
in Brecht heute - Brecht today. Jahrbuch der Internationalen Brecht-Gesellschaft, Jhg. 1.
Hrsg. R. Grimm, J. Hermand, W. Hinck, E. Bentley, U. Weisstein, J. Spalek - Athenäum,
Frankfurt, 1971, 204 pp..
W. Hecht, o.c., p. 10.
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6

beweert te bezitten . Terwijl de Brecht-invloed buiten de D.D.R. duidelijk een elitair
7
karakter heeft verworven .
Het Berliner Ensemble heeft Brecht geleerd dat de socialistische praktijk
onvoldoende nadenkt over de relatie tussen maatschappelijke functie en esthetisch
gehalte. De partij-esthetica van Oost-Berlijn begrijpt zijn dialectisch theater niet; de
Moskou-pressie en de Stanislavski-controverse hebben Brecht ontmoedigd. Zodat
in zijn laatste geschriften fundamentele twijfels binnensluipen: ‘Wenn man heute
über den Wert verschiedener idealistischer Konstruktionen urteilen will, so sollte
man eine Unterscheidung treffen zwischen der jeweiligen Konstruktion und dem
Konstruieren und sich lediglich mit dem letzteren befassen’. Bleef daarom de 5e
nacht in Der Messingkauf ongeschreven?

Traditie
Het is bekend dat Brecht de indruk heeft gewekt allen die hem vooraf zijn gegaan,
achter zich te hebben begraven; vele van zijn polemische uitspraken maken schoon
schip met de traditie. Tegelijk heeft hij veel uit de traditie gebruikt als springplank
voor eigen creativiteit; het begrip ‘Umfunktionierung’ is thans gemeengoed. Hans
Mayer heeft deze adaptatiemanie vroeger al keurig in het model van de marxistische
8
literatuurtheorie geperst . Maar deze sterk veralgemenende thesis, die in Brechts
totale oeuvre een antwoord ziet op het Duitse (idealistische) classicisme, moet
9
dringend worden gepreciseerd . Een keurige synthese van Brechts verhouding tot
10
de ‘Klassik’ is onlangs opgemaakt door Walter H. Sokel .
Brechts opstel Gespräch über Klassiker (1929) wordt doorgaans geciteerd als
een samenvatting van zijn iconoclastische opstelling tegenover het klassieke erfgoed.
Maar de kersverse marxist die hij op dat ogenblik is, valt niet zozeer het classicisme
aan als het leugenachtige gebruik ervan. Het

6

7
8
9

10

Cfr. H. Fehervary, Heiner Müllers Brigadenstücke, pp. 103-140 in Basis. Jahrbuch für deutsche
Gegenwartsliteratur, II. Hrsg. R. Grimm und J. Hermand. - Athenäum, Frankfurt, 1971, 313
pp., DM. 28.
Dat zegt althans over de V.S.L. Baxandall, The Americanization of Bert Brecht, pp. 150-167
in Brecht heute-Brecht today.
H. Mayer, Brecht und die Tradition, Pfullingen, 1961, thans herdrukt in H. Mayer, Brecht in
der Geschichte (nr. 1).
Dat is thans stilaan bezig te gebeuren. Cfr. K.-D. Müller, Die Funktion der Geschichte im Werk
Bertolt Brechts. Studien zum Verhältnis von Marxismus und Aesthetik, Tübingen, 1967; R.T.K.
Symington, Brecht und Shakespeare, Bonn, 1970; G. Schulz, Die Schillerbearbeitungen
Bertolt Brechts, Tübingen, 1972.
W.H. Sokel, Brechts marxistischer Weg zur Klassik, pp. 176-199, in Die Klassik-Legende.
Hrsg. R. Grimm und J. Hermand. - Athenäum, Frankfurt, 1971, 233 pp.. Dit boek bundelt de
referaten van een ‘workshop’ over het begrip ‘Klassik’: bij Goethe en Schiller, tussen Weimar
en Versailles, in het oordeel van het buitenland, als geestesgeschiedenis, in de marxistische
kritiek, bij B. Brecht en bij Th. Mann.
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burgerdom geeft niets om zijn klassiekers; het geeft ze zonder nadenken, onkritisch
door. Het humanistische ideaal is slechts een holle frase, een kapitalistische functie:
‘Einschüchterung durch Klassizität’.
Uit zijn Lehrstückperiode (‘Erst der neue Zweck macht die neue Kunst’) ontwaakt
Brecht met een paradox: echte revolutie is onmogelijk zonder traditie. Om in staat
te zijn tot een positieve breuk, heb je een traditie nodig die dialectisch ontwikkeld
moet worden. Hij gaat op zoek naar modellen van traditie; zo duikt het plan op van
11
een internationale Diderotvereniging en ontstaat zijn waardering voor het Chinese
12
theater . Het is dus bepaald onjuist dat Brecht, zoals H. Mayer beweert, als dé
klassiekers beschouwde de grondleggers van het marxisme. Brecht wil van zijn
theater overigens evenzeer een ‘moralische Anstalt’ maken als destijds Schiller. In
zijn eigen ogen zet hij, zij het met gewijzigde accenten, de grote lijn van Goethe en
Schiller voort; terwijl hij beiden in zijn premarxistische rage afwees, ziet hij hun werk
nu als de uitdrukking van de toen jonge en nog progressieve burgerlijkheid.
Dat Goethe en Schiller inderdaad progressief zijn geweest, bewijst hij niet zelf.
Hem houdt veeleer de vraag bezig waarom ze nu niet meer als zodanig worden
ervaren; niet de vraag, welk effect ze nu nog kunnen sorteren, maar hoe klassieke
stof nú kan worden gebruikt. En daar heb je dan de ‘Umfunktionierung’. Dit zonder
twijfel ook opportunistische procédé is het best af te lezen uit Brechts opstelling
tegenover het tragische. Hij is wantrouwig en skeptisch, heeft een voorkeur voor de
komedie en nog meer voor de satire, omdat die nu eenmaal maatschappijkritisch
is. Het maatschappelijke effect van de tragedie valt altijd negatief uit; zij stut en
rechtvaardigt altijd de bestaande orde in plaats van ze te kritiseren. Daar vooral zit
zijn verzet tegen de klassiekers: ze tonen de structuur van de maatschappij
(afgebeeld op de scène) niet als beïnvloedbaar door de maatschappij (aanwezig in
de zaal). Brecht redt zich met een dialectische salto: het tragische reduceert hij tot
een deelaspect, in Hegeliaanse zin. We moeten het classicisme ‘aufheben’, d.w.z.
achter ons laten op onze tocht naar een meer menselijke toekomst, maar ook
bewaren als een voorbeeldige fase van onze ontwikkeling, die ons, omdat ze telkens
weer tot positiekeuze dwingt, nog veel te leren heeft. Echte progressiviteit is een
samenspel van traditie en opstandigheid;

11

12

Theo Buck, Brecht und Diderot oder Ueber Schwierigkeiten der Rationalität in Deutschland,
Max Niemeyer, Tübingen, 1971, 152 pp., DM. 24, tracht de vergelijking, over alle tijdsverschillen
heen, tussen Brecht en Diderot evident te maken: vertegenwoordigers van een nieuwe tijd,
kritische agressiviteit, didactische intentie, afwijzen van het autonome kunstwerk, systematische
heroriëntering van esthetica en literatuurtheorie, affiniteit voor het principe van de ratio.
Deze aantrekkingskracht blijkt heel wat meer te zijn geweest dan een exotisch novum. Cfr.
A. Tatlow, China oder Chima?, pp. 27-47 in Brecht heute - Brecht today.
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beide samen leveren de voorwaarden tot ontwikkeling. ‘Verwandlung’ als toverwoord.
Ontwikkeling, verandering, metamorfose, al deze termen beschrijven Brechts
basisintuïtie, vanaf zijn debuut. Baal modelleert zijn bestaan op het ritme van de
natuur, wordt gestuurd door de wisselende grillen van zijn eigen metabolisme.
Kragler (Trommeln in der Nacht) onderwerpt zich aan de historische evolutie, al
weigert hij ze zelf mee te realiseren. Shlink en Garga (Im Dickicht der Städte),
ontdekken dat zij (en hun situatie) onherkenbaar veranderd zijn. Verandering van
13
de species staat thematisch centraal in Mann ist Mann . Dat zijn allemaal stukken
van vóór Brechts marxistische bekering. Verandering, gemeten aan haar effecten,
wordt gepromoveerd tot een dramaturgische methode. Niet ‘Anderswerden’: dat
14
zou slechts van voorbijgaande aard zijn ; niet ‘Wandlung’, de term van het
expressionisme, de anarchistische aanduiding van een innerlijke verandering; maar
‘Verwandlung’: de transformatie van een fenomeen en/of een functie tot een hogere
bestaansorde.

Dramaturgie
Brecht heeft zijn ideeën over zijn episch en dialectisch theater meestal ontwikkeld
in een agressieve discussie met Aristoteles' dramatische theorie. Maar W.H. Sokel
15
heeft nu overtuigend aangetoond hoe complex deze verhouding is geweest . Hij
onderzoekt drie traditionele basisbegrippen uit de dramaturgie: het karakter, de
handeling, het perspectief.
Brecht wijst het eenmalige, gesloten, in zichzelf bestaande karakter resoluut af.
De mens treedt bij hem niet op als een voltooid persoon: geen immanente eenheid
van inhouden, maar een verzameling van feiten, een som van zichtbare
gedragsvarianten. Geen motivering-vooraf, geen voorspelbare individualiteit. Een
gebaar moet beoordeeld worden naar zijn functie en effect, niet naar zijn oorzaak.
Niet het ‘schone’ of ‘lelijke’ (het ‘goede’ of ‘kwade’) interesseert Brecht, wel het
‘richtige’: ongemotiveerd-correct is belangrijker dan gemotiveerd-verkeerd.
Pragmatisme als principe. Het zo-

13

14

15

Cfr. Leroy R. Shaw, The Playwright & Historical Change. Dramatic Strategies in Brecht,
Hauptmann, Kaiser & Wedekind, The University of Wisconsin Press, Madison, 1970, 183 pp.,
$ 6,50. Een analyse die steunt op Mann ist Mann, Einsame Menschen, Von Morgens bis
Mitternacht en Frühlings Erwachen.
Dat is bijvoorbeeld de fundamentele fout in de nochtans heel bekwame studie van Charles
R. Lyons, Bertolt Brecht. The Despair and the Polemic, Southern Illinois UP,
Carbondale-Edwardsville, 1968, 165 pp., $4,95.
W.H. Sokel, Figur - Handlung - Perspektive. Die Dramentheorie Bertolt Brechts, pp. 548-577
in Deutsche Dramentheorien. Beitrag zu einer historischen Poetik des Dramas in Deutschland.
Hrsg. R. Grimm. - Athenäum, Frankfurt, 1971, 595 pp.. 2 Bde. De ernst, de degelijkheid, de
synthetische kracht, de horizon en de feitenkennis van deze bundel zijn moeilijk te
overschatten. Iedere dramatheoretische literatuur zal zich voortaan fundamenteel met deze
studies dienen te meten.
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doen vervangt het zo-zijn, het veranderbare het eeuwige, onbepaaldheid en paradox
de eenheid en het profiel. Dat betekent meteen ook: het theatrale vervangt het
ideële, het bekijkbare het gereflecteerde. Het ideeëndrama wijkt voor een ‘dialectisch’
theater, waarin de figuur een leerprobleem wordt. Brechts behaviorisme wordt een
maatschappelijke strategie.
Boven de ‘handeling’ (praxis) staat bij Aristoteles de ‘mythos’; bij Brecht treedt
deze op in een dubbele vorm: als ‘Geschichte’ (zowel verhaal als geschiedenis) en
als ‘Fabel’. De mythos blijft de kern, maar daarnaast werkt hij met het
montageprincipe: afzonderlijke, autonome taferelen, als een keten aan elkaar
gebonden. De montage heeft Brecht bij Piscator en Döblin geleerd, vooral echter
bij de clown Chaplin. Brechts idee: de herkenbaarheid van het afgebeelde is
belangrijker dan de schoonheid of interne consequentie van de afbeelding. Elk
tafereel moet bijgevolg op zichzelf verantwoord zijn; de eenheidsstructuur van de
gesloten handeling wordt opgegeven. Dat is het centrum van de beruchte
Anmerkungen zu Mahagonny (1930).
In de Anmerkungen zur Mutter (1932) daarentegen legt hij de klemtoon weer op
de mythos en dus op de gebonden structuur. Dat is een streng klassiek beginsel:
de betekenis, de functie, het effect van het werk liggen in de integratie van de feiten,
in de compositie, in de vorm. De fabel moet dus zichtbaar worden, alles moet in
dienst staan van de fabel. Hoe is dat echter te rijmen met het montageprincipe? Het
afzonderlijke tafereel heeft dezelfde finaliteit als het totale stuk; als een zelfde effect
wordt beoogd, treedt een tendens tot verzelfstandiging van de scène op: de fabel
is het verlengde tafereel, het tafereel is de vereenvoudigde fabel. Er is echter ook
het extreme causaliteitsdenken van Brecht. De fabel is zo belangrijk omdat ze de
toeschouwer inzicht verschaft in de maatschappelijk-relevante causaliteit. Die
causaliteit moet zichtbaar worden gemaakt in een reeks uitgebeelde gebeurtenissen.
Daartoe is een ketenstructuur nodig, die op aristoteliaanse wijze de handeling een
begin, een centrum en een slot geeft. In die mate is een gesloten handeling dus
onmisbaar! Het produceren van een bindketen van oorzaak en gevolg is dus nooit
een doel-in-zich. Het epische theater geeft de deelfeiten en details van de fabel een
relatieve autonomie: negatief, om te voorkomen dat het theatrale gebeuren als de
eigenlijke realiteit zou worden beschouwd, en positief, om de toeschouwer telkens
weer te verwijzen naar de wereld-buiten-het-spel. Dat wil zeggen: Brecht verheft
een buiten-artistiek, niet-esthetisch principe tot evaluatienorm van de dramatische
kunst. Correcte observatie van en inzicht in de realiteit vervangen schoonheid en
interne logica van het kunstwerk. Daarin vindt de ‘wetenschappelijkheid’ van het
epische theater haar verantwoording.
De aristoteliaanse structuureenheid wordt dus niet vervangen door een aan-
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eenrijging van revuenummers. Het is Brecht immers niet alleen te doen om de
correctheid van de na-beelding, maar evenzeer om de verbinding van de
gebeurtenissen. En die vereist een grotere artistieke eenheid. Voor de rijpe Brecht
is het epische juist het vormbepalende, het eenheidsproducerende beginsel. Het
doel van het epische theater bestaat erin, de knooppunten in een handelingsverloop
bloot te leggen. Pas zo kan de toeschouwer een gedemonstreerde causaliteit
bekijken, pas zo wordt hij gebracht tot na-denken. Epiek en montage vallen samen
in deze didactische bedoeling. Het fragment fungeert als knooppunt, maar krijgt zijn
betekenis en effect slechts door zijn plaats in de fabeleenheid. Om de knooppunten
opvallend te maken, heeft Brecht het Verfremdungs-effect bedacht. Het staat in
dienst van de causale keten van gebeurtenismomenten en schakelt tegelijk de
(aristoteliaanse) illusie van een gesloten handelingsverloop uit. Onderbreking,
tegenspraak, omlegging behoren tot het wezen van de mythos.
Brecht heeft zijn V-effect zelf gedefinieerd als het losmaken van een fenomeen
uit de samenhang waarmee de toeschouwer vertrouwd is, zodat het in een nieuwe,
ongewone samenhang verschijnt. Brechts opvatting van het epische theater blijkt
dus veel overeenkomst te bezitten met de vertelhouding in de auctoriale roman.
Emotie wordt niet uitgeschakeld, maar onderbroken. Het perspectief van de figuur
wordt gerespecteerd, zolang het nodig blijft de situatie voor te stellen vanuit het
standpunt van de figuur. Maar zodra die voorstelling een illusie dreigt te worden,
zodra de situatie niet langer wordt waargenomen met het eigen begrip van de acteur
of toeschouwer, alleen nog met de ogen van de dramatische figuur zelf, zodra m.a.w.
het begrijpen dreigt om te slaan in identificatie, moet het perspectief worden
omgeruild. Voor welk ander perspectief?
Voor een kritisch perspectief. En hoe gebeurt dat? De geïsoleerde uitingen van
de figuur worden episch voorgesteld. Door zijn intonatie geeft de acteur de
distantiëring aan tussen vertolker en figuur. Het leven-in-de-tijd wordt beschouwd
vanuit het einde van die tijd. De acteur en via hem de toeschouwer wordt rechter
over de figuur. Zijn oordeel beperkt zich niet tot de figuur als enkeling, maar strekt
zich uit tot de maatschappelijke context. Het perspectief, het einde van de speltijd,
van waaruit de auteur-acteur-toe-schouwer de figuur uitbeeldt en beoordeelt, is
maatschappelijk-moreel. Brechts theater is geen ‘moralische Anstalt’, evenmin een
‘marxistische Anstalt’, het is een ‘moralisch-marxistische Anstalt’.
Sokel interpreteert deze maatschappelijke horizon als een existentiële horizon.
Daarom gaat de acteur niet mechanisch-extern op zijn figuur af; vanuit een overzicht
van een voltooid bestaan neemt hij het niet-volbrachte onder ogen, van de
uitgebeelde beslissing uit reflecteert hij over het moment van het beslissen. Het
V-effect laat zien dat de beslissingen van de figuur
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slechts in schijn gedetermineerd zijn, dat ze ook anders hadden kunnen uitvallen.
Aldus lost de tegenstelling tussen de primauteit van het karakter en die van de
handeling zich uiteindelijk op. Het karakter is primair in deze zin, dat de acteur moet
tonen dat de figuur ook anders had kunnen handelen; het vermogen van de figuur
omvat meer dan wat ze reëel gedaan heeft. De handeling is primair in deze zin, dat
slechts door de som van de reële feiten de fabel tot stand komt. Maar uiteindelijk
wordt het karakter aan de fabel geslachtofferd, omdat de fabel, als produkt van de
beslissingen van de figuur, tevens een oordeel over haar insluit.
Toch blijft er een belangrijke nuance over. Het criterium van de beslissing ligt bij
Brecht niet, zoals bij Schiller bijvoorbeeld, in de bevrediging van een ethische wet
of, zoals bij Sartre en Camus, in een poging tot zelfrechtvaardiging of autonome
zingeving. Brecht staat erop dat de existentie van de mensen die hij uitbeeldt
praktisch-aards en rationeel getoetst wordt op haar maatschappelijke nut en op de
les die de toeschouwer eruit kan trekken. Brecht interesseert zich niet voor de
zuiverheid, de oorspronkelijkheid of de authenticiteit van een beslissing, niet dus
voor een esthetische waarde die moreel is uitgedrukt. Een beslissing wordt uitsluitend
beoordeeld naar de resultaten die eruit volgen voor anderen en voor de figuur zelf
in haar relatie tot anderen. Zelfs in dit karakterbegrip is Brecht bijgevolg meer
aristoteliaans dan aangenomen wordt. Ook bij Aristoteles immers is het niet de wil,
de motivering, maar de zich daarbij aansluitende handeling mét haar resultaten die
de morele evaluatie van de mens mogelijk maakt.
Het is niet zo dat de hier besproken studies allemaal nieuwe ontdekkingen inhouden
en het vertrouwde beeld van Brecht grondig wijzigen. Toch wordt stilaan de
complexiteit van deze stukkenschrijver zichtbaar; het monomane portret waartoe
voor- en tegenstanders hem gereduceerd hadden, vervaagt. De zorgvuldige
detailanalyse van motieven, omstandigheden, impulsen en invloeden is nog maar
pas begonnen, maar leidt nu reeds tot een verrassende nuancering van een oeuvre
dat één grote uitdaging betekent voor de vaste waarden van onze cultuur en
maatschappij, en van een auteur die zichzelf dit testament heeft toebedacht:
‘Ich benötige keinen Grabstein, aber
Wenn ihr einen für mich benötigt
Wünschte ich, es stünde darauf:
Er hat Vorschläge gemacht. Wir
Haben sie angenommen.
Durch eine solche Inschrift wären
Wir alle geehrt’.
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‘Schaamte’ van Hugo Claus
Paul Claes
1

Claus' jongste roman Schaamte is niet in één toon geschreven. In de tekst tekenen
zich grosso modo drie niveaus af: parodiërende vertelling, psychologische
beschrijving en mythische duiding. Wie de tekst slechts op één niveau leest, zal
bepaalde tekstgedeelten niet in zijn visie kunnen ‘plaatsen’. Daarom doet de criticus
er best aan de drie niveaus afzonderlijk aan te pakken en vervolgens hun relaties
na te gaan.
De gewone lezer zal Schaamte lezen als een verhaal. Claus werkt een dergelijke
lectuur in de hand door een vertelstructuur te kiezen met een spanningslijn erin: het
detectiveverhaal. Hiervoor zijn alle bestanddelen aanwezig: een beperkte groep
mensen (een aantal ‘creatievelingen’ van de Belgische televisie die het passieverhaal
komen verfilmen), een afgesloten ruimte (een niet geïdentificeerd exotisch eiland,
ergens in Midden-Amerika), een moord (gepleegd op het inlandse meisje Sonja),
een rechercheur (politiecommissaris Leon de Leon) en verdachten (de leden van
de groep en enkele eilandbewoners).
De structuur van een detective-story kan worden vergeleken met een zin waarvan
eerst het predikaat wordt gegeven (de moordenaar van S...) en pas na heel wat
bepalingen (die niet A, B, C... is, die dit en dat heeft gedaan...) het onderwerp (...
is V). Dit achterhouden van essentiële informatie tot op het einde - mogelijk gemaakt
door de lineariteit (het tijdelijk of ruimtelijk verloop) van de tekst - creëert de spanning.
Ook in Claus' roman wordt de identiteit van de moordenaar zolang mogelijk
verzwegen. Het gewone procédé, waarbij mogelijke daders een voor een naar voren
worden geschoven (als schijnonderwerpen), wordt hier op een originele wijze
toegepast. De commissaris komt met allerlei mogelijke en onmogelijke kandidaten
opzetten, de personages verdenken elkaar en het hoofdpersonage identificeert zich
in zijn dagdromen zelfs met de dader. Het raadsel is volledig.
De ontknoping werkt dan ook ontnuchterend. Als in een mislukte detective-

1

Hugo Claus, Schaamte, De Bezige Bij, Amsterdam, 1972, 190 pp., f 10,-.
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story blijkt de dader een personage te zijn dat in het verhaal geen enkele rol van
betekenis heeft gespeeld. Hoe de schuld van Velimir, de zwaargewichtkampioen
van het eiland, is komen vast te staan, wordt niet onthuld en de motieven voor de
moord zijn op zijn minst vreemd: Velimir, die een fanatiek vereerder van Christus
is, ziet in de onderneming van de TV-ploeg een heiligschennis, die slechts gewroken
kan worden door de vernietiging van de door hén vereerde Sonja.
Wie dit verhaal als een detective gelezen heeft, komt bedrogen uit: eerder dan
een imitatie van een detectiveverhaal, is Schaamte een parodie erop. Persiflerend
zijn vele scènes uit het boek. Men denke aan de première van het TV-spel, een
grijnzende parodie van de manier waarop een kunstwerk bij een ‘intellectueel’ publiek
wordt onthaald, aan het optreden van de alwetende bisschop van het eiland en de
citatenspuiende consul (‘kom sul’ zegt de bisschop), aan het would-be gedoe van
het artistiekerige gezelschap, aan het tuinfeest dat helemaal in de lullige sfeer van
La Notte en La Dolce Vita verloopt, met als ‘dernier cri’ de voorstelling van een
seks-film.
Hoe parodiërend deze scènes ook zijn, hun functie is vooral de realiteit van de
personages veilig te stellen, hun een kader te geven waarin hun handelingen
verklaarbaar zijn.
Wordt het uiterlijk gebeuren voornamelijk op het verhalend niveau van de
detective-roman beschreven, dan komen de innerlijke reacties van de personages
vooral op het psychologische niveau aan bod. Zo is de moord op het eerste niveau
een zoektocht naar de objectieve dader, terwijl ze op het tweede niveau een
aanleiding is om subjectieve schuldgevoelens uit te rafelen.
Schaamte is een bewustzijnsroman. De meeste gebeurtenissen worden erin
beschreven vanuit de visie van een van de personages, Roland. Het ‘hij’ dat dit
personage in de tekst aanduidt, is dus een objectivering van een ‘ik’ dat de
gebeurtenissen beleeft, wat al op subtiele wijze blijkt uit de voorstelling van de
personages: ‘De vier zijn: Servaes, Hofman, hij (Roland), en (...) Jacques’ (4). Soms
is de objectiverende transformatie niet doorgevoerd: ‘Ik, Roland’ (59). Slechts in
een paar scènes weet de verteller meer dan Roland (Hofman in het bordeel, de
gesprekken van de bisschop): dit zijn stijlbreuken. Claus buit de mogelijkheden van
de bewustzijnsroman ten volle uit. Rolands visie is als een gekleurde bril waardoor
het gebeuren wordt gezien. Zo heeft Roland als kostuumontwerper veel oog voor
modedetails: toiletten, pakken, cosmetica. Subjectieve indrukken vertroebelen echter
zijn waarnemingen: herinneringen (organisch verantwoorde flashbacks) aan zijn
minnares Daisy, een in het moederland achtergebleven actrice, die hij soms
typerenderwijs tot Desiree (begeerde) herdoopt, en
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dagdromen waarin zijn onbevredigde erotische verlangens naar objecten zoeken.
De relaties van Roland met de andere personages zijn voor een groot deel imaginair.
Vrouwen uit zijn omgeving identificeert hij soms met ‘Desiree’, het object van zijn
verlangen (112, 156) en een objectief gegeven als de verfilming van het
passieverhaal wordt in zijn overspannen verbeelding een lustmoord op zijn geliefde.
De reële relaties van Roland blijken uit het objectieve substraat van zijn
herinneringen en verlangens en vooral uit zijn constateerbare gedragingen. Lust en
haat (‘begeerte’ en ‘schaamte’ in de termen van de tekst) bepalen de houding van
het hoofdpersonage tegenover de vrouw: het Freudiaanse conflict tussen de
libidineuze strevingen van het Es (onbewuste) en de censurende repressie van het
Über-ich (geweten) dat ieders persoonlijkheidsstructuur bepaalt.
In Rolands gedragingen overheerst de ‘schaamte’. Ondanks zijn stijgende
lustgevoelens komt hij in het verhaal nergens tot seksuele bevrediging: de flirt met
de script-girl Charlotte eindigt voor hij goed en wel begonnen is, het liefdesspel met
Servaes' vrouw Sabine loopt op een mislukking uit, zelfs in zijn lustdromen komt hij
niet klaar met Daisy.
De klaarblijkelijke impotentie van Roland staat in tegenstelling met de potentie
van Hofman, de briljante Christus-vertolker van de ploeg. Deze Don Juan verovert
Sonja en is de enige die in het bordeel aan zijn trekken komt. Roland en de anderen
haten hem. Op de overeenkomst tussen Roland en de pornografische successchrijver
Jacques wordt herhaaldelijk gewezen (55, 57, 66, 155, 162). Ook over de potentie
van Jacques bestaat twijfel: zijn vrouw Marie heeft hem verlaten, hij is kinderloos
en vindt vrouwen gevaarlijk. Roland voelt zich intuïtief met hem verwant, cfr. zijn
Freudiaanse verspreking: ‘Hoe was de pik? De piknik?’ (75).
Het beroep van deze ‘voyeurs’ (90) is typisch voor hun karakter: Roland ‘drapeert
de kloten’ (66, 189) van hen die wel een (seksuele) rol spelen in het bestaan,
Jacques' schrijverij bestaat uit onmachtige wensdromen (cf. de titel van zijn boek:
‘Maggot's Desire’, de begeerte van de worm). Hun impotentie is een symptoom van
een algemene levensonmacht, waardoor beiden geen deel hebben aan het
‘schouwtoneel’ van de wereld. ‘Ik wou dat ik het gevoel had dat ik er was’, zegt
Roland (115).
De minderwaardigheidsgevoelens van Servaes, de regisseur van het Passiespel
(de gelijknamigheid met de schilder van de ‘Kruisweg’ is natuurlijk niet toevallig),
zijn minder op het seksuele toegespitst. Hij voelt zich een slecht regisseur (149).
Maar de schaamtegevoelens die hij zijn acteurs toeschrijft (80), worden door de
anderen als reden opgegeven voor zijn zelfverminking na de ruzie met Hofman,
waarbij zijn vrouw partij trok voor haar vroegere beminde. Waarschijnlijk is ook
Servaes' inferioriteit latent seksu-
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eel. Zijn ‘schaamte’ wordt gemotiveerd (95) door het hertrouwen van zijn moeder
(een hernieuwing van het Oedipus-complex). Zoals Roland (10, 25, 180) en Jacques
(156) heeft Servaes (8, 69) een moederbinding. Deze drie mannen vertonen dus
dezelfde persoonlijkheidsstructuur. ‘Schaamte’, d.i. vrees voor incest met de moeder,
doet hun relaties met de vrouw mislukken; ‘schaamte’, d.i. vrees om de rol van de
vader op te nemen, verminkt hun leven.
Hofman, die zijn Oedipus-complex overwonnen heeft, wordt door Sonja juist
aangetrokken, omdat zij op het Bevrijdingsfeest de rol speelt van Maria, ‘maagd en
moeder’. Deze inboorlinge is in het boek het prototype van de vrouw. Doordat zij
geen naam draagt, kunnen alle mannen hun liefdesobject in haar projecteren:
Hofman Sonja (het meisje uit Tsjechows Oom Wanja), Roland Desiree (135), Jacques
(onrechtstreeks) Marie (135, 155).
Op het psychologisch niveau van de tekst is de moord op Sonja een indicator die
de imaginaire relaties van de mannen tegenover ‘de’ vrouw aan het licht brengt.
Ofschoon Hofman de voornaamste verdachte is, laat de zaak hem verder koud.
Servaes kan niet reageren op het bericht van de moord, omdat hij in het ziekenhuis
ligt. Voor Jacques en Roland, die Sonja vereenzelvigd hebben met de gehate en
geliefde maagd-moeder, lijkt deze ‘moedermoord’ een vervulling van hun wensen.
Jacques, die in de erfzonde gelooft en vaak zijn handen (in onschuld) wast (134),
kan de schuldgevoelens niet meer verdragen en slaat op de vlucht. Het ritueel dat
hij als gevangene bij de stam van het meisje ondergaat, verdraagt hij gelaten als
een straf. Ook Roland wordt door schuldgevoelens gekweld terwijl hij in verbeelding
de moord overdoet (144), maar een katharsis als die van Jacques valt hem niet te
beurt. Zijn onvrede met het menselijk tekort blijft voortduren.
Zoals in de meeste werken van Claus is de hoofdfiguur een anti-held, die zijn
aspiraties niet vervuld ziet. De oorspronkelijke, als onverdraaglijk ervaren toestand
(het impotent verlangen) wordt door de gebeurtenissen (de moord op Sonja) niet
2
veranderd .

Mythisch duidend noemde ik het derde niveau van de tekst. Vele moderne auteurs
vergenoegen zich niet met het eenvoudig verhalen van de gebeurtenissen, maar
stoppen hun tekst vol elementen waardoor die gebeurtenissen worden
geïnterpreteerd. Deze tekstbeschrijvende (connoterende) elementen wijzen naar
andere betekenissystemen die de tekst of delen daarvan helpen

2

Cf. P. Claes, Claus-reading. Een ontleding van ‘Visio Tondalis’ in Forum der Letteren, XII,
1971, pp. 228-244.
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begrijpen (structureren). Zij doen dienst als sleutels of codes om de boodschap te
ontcijferen.
Twintigste-eeuwse schrijvers hebben vaak naar de mythe teruggegrepen als
tekstinterpreterend systeem. Men denke aan Joyce, Eliot en Butor. Claus' roman
maakt hierop geen uitzondering.
Tekstbeschrijvend is het motto van het boek: ‘The expense of spirit in a waste of
shame is lust in action; and till action, lust is perjur'd’. Het verbruiken van energie
in een verspilling van schaamte: dat is lust in actie, en vóór de actie is lust verraderlijk
3
vals . Op het gevaarlijk karakter van de passie wordt gewezen en ook op de
noodzaak de schaamte te overwinnen om tot lustbeleving te komen. Twee
hoofdbegrippen van de roman worden zo geïnterpreteerd, d.i. in relatie met elkaar
gebracht. Zoals ik heb gezegd, schieten de hoofdpersonages hier te kort: wegens
de schaamte komen zij niet tot actie.
De belangrijkste mythische duiding van de tekst heeft betrekking op de verhouding
Roland - Jacques. Op de terugweg van de stam van de Ram draagt Roland Jasques,
die zijn ‘Anteus van een vader’ wordt genoemd. Antaios was een zoon van Gaia
(de aarde) die onoverwinnelijk was zolang hij zijn moeder raakte. Herakles overwon
Antaios door hem van de aarde op te tillen en zo te wurgen. Roland herhaalt dit
mythisch voorbeeld gedeeltelijk. In dezelfde passage wordt Rolands familienaam,
Tijtgat, genoemd. Elders in de tekst is er ook over ‘tijd’ sprake in verband met Roland
(181, 188) en wordt ‘god’ tot ‘gat’ verbasterd: gatverdamme (40), gatverderrie (157).
‘Tijtgat’ moet dus gelezen worden als ‘tijdgod’. Chronos, de Griekse tijdgod, wordt
vaak verward met Kronos, de Titaan die zijn vader Oeranos op verzoek van zijn
moeder Gaia ontmande om aan de macht te komen. Als Roland Kronos is, moet
Jacques Oeranos zijn. Deze hypothese wordt bevestigd: Jacques wordt ‘de oudste,
verweg de oudste’ (7) genoemd (Oeranos is de oudste heerser over het heelal),
zijn familienaam is Kindt (Oeranos was het kind èn de echtgenoot van Gaia = Marie),
zijn bijnaam Malthus (Oeranos haatte zijn kinderen en stootte ze in de onderwereld).
Door deze allusies op de mythen van Antaios en Kronos suggereert de auteur
een Freudiaanse interpretatie voor zijn eigen verhaal. Roland ziet in de oudere man
Jacques een vaderfiguur die hij moet overwinnen om zijn moeder-vrouw te bezitten.
Maar de mythe is niet herhaalbaar: als hij met Sabine in het bed van de overwonnen
Jacques wil paren, komen ze niet

3

Claus veroorlooft zich een kleine mystificatie door dit citaat toe te schrijven aan de Engelse
‘metaphysical poet’ George Herbert, terwijl deze regels in feite de beginverzen zijn van
Shakespeares beroemde sonnet 129. Een grapje ten koste van bepaalde critici die de vele
abstruse allusies in het werk van Claus hebben geïdentificeerd zonder de functie ervan te
onderkennen? Een ander grapje is het opzettelijk ‘verkeerd’ betitelen van hoofdstuk 1 en 3.
Het boek is verschenen op 1 april.
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klaar (179). Roland is trouwens symbolisch gecastreerd; Hofman geeft Daisy in zijn
nabijheid een afgesneden vinger met een condoom erop.
Even is er ook sprake van een ‘Gespleten boom’ waar een ‘lokale Orestes’ in
kroop (179). Hier wordt op een mythische moedermoordenaar gealludeerd, zoals
Roland en Jacques er een vrezen te zijn. De overal in het boek rondzoemende
muskieten (47, 92, 93, 117, 148, 163) en vliegen (12, 25) refereren dus, zoals in
Sartres Les Mouches, symbolisch naar de wroeging die de moedermoordenaars
achtervolgt. Schuldgevoelens zijn een hoofdthema van het boek.
Naast de antieke speelt ook de christelijke mythologie hier een belangrijke
structurerende rol. De homonymie van ‘passie’ als resp. ‘lijdensverhaal’ en ‘hartstocht’
(76) en van ‘kruis’ en ‘stuit’ (25, 139) zorgt voor de verbinding tussen de verschillende
niveaus van de tekst. Op verhalend niveau is er sprake van de verfilming van de
Passie, op psychologisch niveau van de begeerte van Roland, op mythologisch
niveau van het blasfemisch vermengen van gewijde en profane woorden. Het
hoofdstuk waarin deze drie niveaus samenvloeien, is een magistraal moment in het
boek. Roland woont de opnamen bij van de passieverfilming en vermengt deze
indrukken met wensdromen van een paring met Daisy en herinneringen aan de
lustmoord op Sonja, waarbij bijna woordelijk het lijdensverhaal wordt geparafraseerd:
Daisy heeft een tuniek uit één stuk, valt driemaal, vraagt te drinken, enz..
Deze verwijzingen naar het passieverhaal helpen de ambiguïteit van Rolands
sadomasochistische passie te beschrijven. Daisy is zowel de almachtige godin als
het geslachtofferde lustobject. Het archetype van de vermoorde god-mens wordt
beeld van de paradox van de liefde. Op de bruikbaarheid van godsdienstige motieven
in profane context wijst de auteur zelf als hij het verjaardagsfeest van de moeder
van de Bevrijder beschrijft, waarbij de bevrijder van het eiland met de heiland wordt
geïdentificeerd en zijn moeder met Maria.
Andere bijbelse allusies zijn minder belangrijk: ‘In die tijd’ begint een hoofdstuk
(120), ‘Zalig zijn de welwillenden’ besluit een ander (34); de duif die bij de imaginaire
lustmoord aanwezig is, is wel de H. Geest als vader (142); een duif die op het
scheepsdek landt, wordt gewurgd (een parodiërende omkering van het verhaal van
Noach: er is geen hoop in deze wereld).
Alle culturele en literaire allusies analyseren is onbegonnen werk. Jacques wordt
een heilige (12) en een gewijde (77) genoemd en vergeleken met een
sint-bernardshond (30). De H. Bernardus was bekend om zijn passionele liefde voor
Maria. In de beeldende kunsten wordt soms zijn ‘lactatio’ voorgesteld, waarbij de
maagd Maria hem haar borst toont en hem laaft. Op dit beeld eindigt het boek, maar
de gelaafde is Roland: zoals zijn ‘vader’ slachtoffer van de vrouw...
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Laat ik nog wijzen op de allusies op de Provençaalse troubadours (91) (in een
bordeel!), op Ariosto's Orlando furioso (66, 71, 138), op Under the Volcano van
Malcolm Lowry (171, 172, vgl. 148), op de dierenriem (42, 43, 126). Rond de Ram
(dierenriemteken van Roland én Claus) wordt een hele mythe opgebouwd in verband
met de stam van de Ram die Jacques initieert, d.i. tot ram maakt door hem te scheren
4
en zijn bovenlip te besnijden. Overigens is de Ram ook een symbool van Christus ,
waardoor Jacques' offer een vrijkopen van schuld wordt.
Om een taalwerkstuk te evalueren kan men een inwendig en een uitwendig criterium
hanteren (gewoonlijk spreekt men van vorm en inhoud, twee wegens hun vaagheid
onbruikbare termen): de mate waarin een tekst coherent is en de mate waarin een
tekst andere teksten vernieuwt.
Schaamte is een complex gestructureerde roman, waarbij de drie niveaus ieder
op hun manier bijdragen tot het begrip van het geheel. Toch is de constructie niet
overal even hecht. Ik wees al op de stijlbreuken die de gesprekken van de bisschop
in de bewustzijnsroman vormen. Personages als de bisschop, de consul en de
directeur-generaal passen niet in het psychologisch patroon van de andere
personages. De scènes waarin zij voorkomen zijn parodische oprispingen van een
barok verteller. Aan de stam van de Ram is te weinig concrete gestalte gegeven
om de slachtofferrol van Jacques enigszins reëel te maken in het kader van het
verhaal. Het verband met de passie van Christus is ook nogal artificieel aangebracht
(Jacques = Ram = Christus).
De auteur heeft getracht de coherentie van zijn tekst te verstevigen door het
herhalen van scènes, karakteriseringen, woorden. Soms is dat verhaaltechnisch
verantwoord, zoals wanneer hij Roland details van Daisy op Sonja laat overplaatsen
(het liedje: 15-67, de navel: 112-136), andere keren wordt dit procédé enigszins
bevreemdend toegepast, zoals wanneer een hele scène vermomd terugkeert op
een ander tijdstip van het verhaal (17-71). Dit voorbeeld staat niet alleen; personages
krijgen hetzelfde uitzicht: Chico heeft de Fu-Manchusnor en het kroeshaar van
Daisy's minnaar, Pier (134-136, 189), het wemelt van woudgroene pyjama's (29,
78, 84, 86) en venetiaanse spiegels (44, 48, 67, 98, 155) in het boek, twee
verschillende heren lezen Signal (175, 188), enz..
Wie het realisme nog altijd het ‘nec plus ultra’ van de roman vindt, zal deze
eigenaardigheden als mystificerende fantasietjes doodverven. Ik zou er
vervreemdingseffecten in willen zien die de aandacht vestigen op het essentieel
irreële, fictieve van elk literair taalbouwsel.

4

4 Cfr. F. Cabrol, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, t II 1 Paris 1910, s.v.
Bélier.
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Bij de analyse heb ik Schaamte al tegen andere teksten en teksttypes gesitueerd.
Zo wordt het detectivegenre er als verteltype in gebruikt, maar tegelijk overstegen
door het te parodiëren. Dit is niet het geval voor de procédés van de
bewustzijnsroman. De conventies van dit typisch burgerlijk genre (met zijn
‘personages’, zijn ‘psychologie’, zijn ‘problematiek’) worden door de
vervreemdingseffecten niet fundamenteel aangetast. Een gewone lezer merkt die
waarschijnlijk niet eens. De antieke, de christelijke en de freudiaanse mythen worden
gebruikt, maar niet fundamenteel in vraag gesteld. Tegenover Claus' vroeger werk
tenslotte is Schaamte een zoveelste, zij het kunstige, variatie van een beperkte
thematiek, waarmee noch de auteur noch zijn personages schijnen klaar te komen.
Roland uit Schaamte verschilt niet grondig van Claude uit Omtrent Deedee, Victor
De Rijckel uit De verwondering of Thomas uit Een bruid in de morgen.
De balans klinkt nogal negatief. Schaamte is inderdaad geen meesterwerk, al is
het in sommige opzichten intrigerend en duister als een ding.
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‘Nature knows best’
Geert Verschuuren S.J.
Biologen die over hun ‘moeder’ spreken, moeten wel erg voorzichtig zijn: aan moeder
natuur ontlenen ze hun bestaansrecht. Misschien hebben ze ook daarom wel zo'n
lange periode van ‘natuurlijke historie’ nodig gehad om afstand te kunnen nemen
van wat hen zo dierbaar was. Maar sinds die volwassenwording heeft moeder natuur
wel veel van haar mythische entourage verloren.
Wanneer aan de natuur haar affectieve aspecten ontnomen worden, blijft er een
‘clean’, beschrijvend begrip over. De natuur is dan louter het geheel van objecten
die niet door mensenhanden gemaakt zijn - in tegenstelling tot cultuur, hoewel dat
onderscheid niet altijd duidelijk te maken is. Binnen dat brede veld kunnen zich
deelverzamelingen aftekenen, waarop het begrip natuur eveneens van toepassing
is: het domein van levenloze dingen naast dat van levende dingen; in de termen
natuur-kunde en natuur-lijke historie vinden we dat betekenisverschil nog terug. In
nog engere zin kan zelfs binnen de biologie ‘nature’ onderscheiden worden van
‘nurture’, oftewel aanleg van milieu. In het gewone taalgebruik functioneren natuur
en cultuur, levenloze natuur en levende natuur, ‘nature’ en ‘nurture’ als polaire
begrippen. Zij berusten op een soort oerervaring van de mens. Hoewel de
wetenschap vaak worstelt met de grensgebieden daartussen, aanvaardt zij het
onderscheid wel; zij aarzelt alleen, waar de grenslijnen getrokken moeten worden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat voortdurend natuur en cultuur gevoelsmatig
met elkaar besmet dreigen te worden. Er zijn stromingen geweest waarin aan
maatschappijen en culturen biologische wetmatigheden werden opgelegd (sociaal
darwinisme). Er is echter ook een diepgewortelde overtuiging ontstaan dat de natuur
uitgerust is met culturele en menselijke eigenschappen: de natuur is als een moeder
die het leven aan haar schepselen verleent; de natuur regelt in haar onfeilbare en
vooruitziende almacht het verloop van het leven; laat haar begaan, want moeder
natuur weet het toch beter. Radicaal doorgedacht heeft deze opvatting bovendien
geleid tot
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een afwijzen van alles wat cultuur is (naturalisme); wie niet blijft bij de natuur of tot
haar terugkeert, is gekunsteld en gedeformeerd.
De drie genoemde stromingen hebben gemeenschappelijk dat ze de levende
natuur een geweldig primaat toekennen. Ik denk dat elk van de drie zou kunnen
instemmen met de spreuk: ‘met de natuur als leidsvrouwe is dwaling uitgesloten’.
Biologen echter, die moeder natuur wellicht van meer nabij kennen, vragen zich af
of zij wel werkelijk alles beter weet.

Een vreemde pedagogiek
Een eerste kennismaking met de biologie zou ons de indruk kunnen geven dat
moeder natuur - om deze beeldspraak toch maar te hanteren - haar kinderen
bijzonder goed heeft uitgerust en voorbereid. Cellen zijn op elkaar ingesteld om
tesamen de vereiste levensprocessen van een organisme te vervullen; organismen
zijn zo op soortgenoten en andere ingesteld dat voortbestaan en voedselvoorziening
gegarandeerd zijn. De meeste biologen durven zelfs zover te gaan dat zij aan elke
vorm, in- of uitwendig, een functie toekennen.
De gedachte aan bijzondere levenskrachten (vitalisme) ligt erg voor de hand.
Diegenen echter die natuurwetenschappelijke verklaringen voor deze ‘planmatigheid’
hebben gezocht, zijn uiteindelijk terecht gekomen bij het neo-darwinisme. De meeste
biologen bevinden zich daar momenteel, aangezien die verklaringswijze op steeds
breder terrein toepasbaar blijkt en niet met de feiten in strijd is - hoewel bepaalde
vragen niet voldoende beantwoord zijn. Het neo-darwinisme evenwel ontneemt de
natuur veel van haar moederlijke eigenschappen.
Wat beweert het dan? Kenmerken van organismen worden in meerdere of mindere
mate door erfelijke factoren bepaald. Van bepaalde eigenschappen weten we dat
vrij nauwkeurig, terwijl er in andere gevallen meerdere factoren of milieu-invloeden
in het spel zijn. Door plotselinge veranderingen in de erfelijkheid zijn er ooit ontstaan,
en ontstaan er nog voortdurend, verschillen in erfelijkheid - en dus indirect in
eigenschappen. Gegeven een bepaald milieu waarin een organisme moet leven,
kunnen verschillen in eigenschappen ook verschillen in overlevingskansen tot gevolg
hebben. Levende wezens die zich in verhouding tot soortgenoten beter voortplanten,
zullen met de erfelijke factoren waarmee zij zo ‘gunstig’ uitgerust waren, bijgevolg
een grotere bijdrage leveren aan de erfelijke uitrusting van hun nageslacht.
Dit soort individuen bezit een ‘voortplantingsvoordeel’. Enkele generaties later
blijken zij voorouder te zijn van een groter percentage individuen dan minder
aangepaste soorten. Een aanzienlijk deel van het erfelijkheidspoten-
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tieel van deze generatie is van hen afkomstig en bevat dus erfelijke factoren die het
‘deden’ in dit milieu. Uiteraard vormt de mate van aangepastheid een continuum;
neodarwinisten kennen ‘cijfers’ toe aan varianten in een bepaalde eigenschap afhankelijk van hun genetische bijdrage aan het nageslacht. Zelfs schoonheid en
pracht in de natuur hebben een plaats gevonden in deze verklaring; ze werken door
vorm of kleur als signalen voor soortgenoten of andere organismen; hoe specifieker
de signalen, des te trefzekerder de paring, de voedselvoorziening, de bestuiving
enz.. En veel meer betekent aangepastheid of ‘survival of the fittest’ eigenlijk niet.
Moeder natuur is in haar ontwerp van de toekomst aangewezen op wat elke
generatie aan erfelijke mogelijkheden biedt. Voor veranderingen daarin is ze
afhankelijk van mutaties, die voor zover we weten onvoorspelbaar zijn. Hoe maakt
ze haar keuze uit alternatieven? De neodarwinist wijst hierbij op de eisen van het
milieu; levensvatbaarheid is een abstract begrip dat niet van milieuomstandigheden
los te maken is; wat van voordeel is in het ene milieu, behoeft dat niet te zijn in het
andere. Maar de keuze moet altijd vallen op de eerste geschikte variatie die zich
voordoet. Organismen kunnen niet ‘afwachten’ tot de geschiktste variatie ter
beschikking komt. De selectie werkt in op de variatie die zich voordoet naargelang
deze zich voordoet. Het evolutionaire lot van deze nieuwe levensvorm is dan
gebonden aan het verder uitwerken van dat antwoord, hoewel andere antwoorden
gezien milieuveranderingen en migraties misschien minder fataal of nog beter zouden
zijn geweest. De natuur is dus noodgedwongen kortzichtig en gaat in op momentane
eisen; moeder natuur kan nu eenmaal niet vooruitzien. Evolutie blijkt dus een
moeizaam proces te zijn van ‘trial and error’. Weliswaar hebben bepaalde groepen
de mogelijkheid verworven minder milieu-afhankelijk te worden - want ook dat kan
een belangrijk voordeel zijn; voorbeelden zijn de overgang van water- naar landleven,
warmbloedigheid en hersenontwikkeling. Maar toch heeft moeder natuur haar
kinderen niet de best denkbare wereld bezorgd, maar een waarin het leven moeizaam
‘geleerd’ heeft zich te bewegen. De evolutie heeft nu eenmaal de tijd om alles te
proberen. Helaas schijnt er geen mechanisme te bestaan waarmee de natuur léért
van haar vergissingen - tenzij in één van haar produkten, de mens, want deze bezit
cultuur.

De nukken van moeder natuur
In tegenstelling tot het Lamarckisme - waarvoor de wetenschap nog nooit bewijzen
heeft kunnen vinden - ziet het neodarwinisme de evolutie als een zeer geleidelijk
proces, waarbij kortzichtigheid, compromissen en langdurige tijdsbestekken als
belangrijkste componenten horen. Lamarckisme zou-
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den wij dan ook, in het licht van het voorgaande, een sterk cultured geïmpregneerde
theorie over de natuur willen noemen. In de cultuur worden bewust beslissingen
genomen, nieuwe richtingen ingeslagen, vergissingen vrij snel hersteld. In de natuur
is hiervan nog niets gebleken; eerder is de cultuur een bijzonder revolutionaire
ontwikkeling in de biologische evolutie. Laten we een bekend voorbeeld nemen. In
de Tropen komen veelvuldig twee varianten van een bloedceleigenschap voor: de
normale vorm of de afwijkende. Mensen die alleen de normale vorm bezitten, zijn
gevoelig voor malaria; mensen met alleen de afwijkende vorm lijden aan ernstige
moeilijkheden in de zuurstofvoorziening; daarentegen zijn de dragers met beide
varianten tegen beide bedreigingen min of meer beschermd. Dat betekent eigenlijk
dat je, om goed levensvatbaar te zijn in bepaalde tropische gebieden, aan je kinderen
potentieel gevaarlijke erfelijkheidsfactoren moet overdragen; zij betalen de tol voor
de levensvatbaarheid van hun ouders. De natuur weet nu eenmaal niet beter.
Analoge voorbeelden worden steeds meer aangetroffen in de genetica. Het gaat
ons hier vooral om de ‘idee’ die erachter zit. Vanuit een heel andere hoek een
volgend voorbeeld. Meercellige organismen, zoals de mens, hebben de gelukkige
mogelijkheid ontwikkeld om lichaamsvreemde organismen of de
afscheidingsprodukten ervan als ‘vreemd’ te herkennen. Dit mechanisme moet
gunstig genoemd worden, want meestal zullen deze organismen bacteriën of virussen
zijn. Maar helaas heeft moeder natuur aan dit mechanisme nooit kunnen leren welke
vreemdelingen gevaarlijk zijn en welke geaccepteerd moeten worden. Tijdens de
zwangerschap kan ook het eigen embryo, dat een ‘vreemd’ Rhesus-antigeen bezit,
als indringer aangevallen worden. Bij huidige transplantatiepogingen kan het
organisme evenmin ‘weten’ dat het vreemde orgaan hem alleen maar van de
ondergang wil redden.
Eenzelfde tegenstrijdigheid treffen we aan bij het mutatie-verschijnsel. Dankzij
mutaties is de geweldige veelvormigheid van het leven mogelijk geworden; dankzij
hun bestaan hebben betere levensprocessen hun kans gekregen. De natuur stelt
ons voor de harde keuze: moeizaam een mechanisme ontwikkelen dat mutaties
herstelt en daarmee nieuwe levensperspectieven afsluit; óf het ambivalente karakter
van mutaties en daarmee het risico van nauwelijks levensvatbare nakomelingen
aanvaarden. Moeder natuur kan het ook niet helpen; misschien mensen wel, over
enkele decennia.

De cultuur op eigen benen
Ongetwijfeld is de menselijke cultuur in haar verwezenlijking én in haar grenzen
met de natuur verbonden. Maar we mogen nooit vergeten dat de
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natuur haar basis vindt in erfelijkheidsoverdracht, terwijl de cultuur zich bedient van
overdracht via traditie en leren. Cultuur onderscheidt zich evenzeer van natuur als
het lamarckisme van het neodarwinisme. De consequentie hiervan is dat culturele
ontwikkelingen, de veranderingen van cultures relaties tussen mensen enz.,
uiteindelijk niet door biologische wetmatigheden gereguleerd worden, maar door
menselijke beslissingen.
De eugenetica, die op grond van onze kennis van de erfelijkheid (cultuur) de
biologische gesteldheid van het nageslacht (natuur) zoveel mogelijk wil sturen, moet
dus goed beseffen dat zij zelf beslist hoe biologische principes toegepast zullen
worden bij de verwezenlijking van een toekomstige generatie. De vraag in hoeverre
een dergelijke aanpak ethisch verantwoord is, zou een aparte behandeling vereisen;
maar in dit verband moet opgemerkt worden dat ‘ingrijpen’ een wezenlijk bestanddeel
is van menselijke cultuur - maar tevens dat cultuur naast de doelstelling van
biologische adaptatie ook andere doelstellingen moet hanteren, waarbij vooruitzien
vereist is, maar evenzeer humane en ethische stellingname.
Vroeger besliste de natuur - in een bepaalde zin min of meer willekeurig - wie zou
leven en sterven. In een evolutiestadium dat uitgerust is met cultuur, beslist in
toenemende mate de mens wie zal leven en sterven. Toen de insuline-injectie
uitgevonden was, besliste de mens dat suikerzieken mochten leven - alle ‘natuurlijke’
pretenties ten spijt. Als de lezer het met onze opvattingen eens is, mag hij dit niet
als dreigende degeneratie bestempelen, zoals vaak in populaire literatuur gedaan
wordt. Het milieu van de suikerzieke bevat nu eenmaal ook de factor ‘insuline-spuit’.
Biologisch betekent dit dat de suikerzieke een (kunstmatig) verhoogd aandeel aan
het erfelijk potentieel van latere generaties zal bijdragen; hij is per definitie beter
aangepast. De cultuur vulde aan, daar waar de natuur faalde.
De vraag welke eigenschappen binnen de mensheid gunstig genoemd moeten
worden, is dus vanuit de biologie moeilijk te beantwoorden - de natuur vertelt ons
er weinig over; bovendien weet de natuur niet alles beter. Het enige dat we uit de
evolutie van dier en mens kunnen leren is dat ongespecialiseerdheid grotere vrijheid
ten aanzien van milieuveranderingen biedt; dat een zo groot mogelijke diversiteit in
varianten van eigenschappen de potentiële variatie binnen de mensheid verhoogt;
en dat de grote vrijheid van partnerkeuze deze potentiële variatie actualiseert en in
stand houdt. Dankzij haar cultuurmogelijkheden is de mensheid hiertoe in staat:
ongespecialiseerdheid wordt door culturele vindingen gecompenseerd; variatierijkdom
kan met medische voorzieningen in stand gehouden worden; partnerkeuze staat
onder invloed van sociale opvattingen daarover en van communicatiemogelijkheden.
Eugenetica moet zich niet te snel laten leiden door zogenaamde biologische
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termen als ‘verbetering’ of ‘degeneratie’. Veelal spelen dan niet-biologische ideeën
mee. Bovendien is de biologie nauwelijks in staat te voorspellen welke
eigenschappen de meeste overlevingswaarde bezitten. Het neodarwinisme werkt
met evolutieverklaringen die letterlijk achteraf plaats vinden; achteraf blijkt pas welke
varianten de hoogste overlevingswaarde bezaten. Het is echter onmogelijk vooraf
te voorspellen welke eigenschappen of combinaties ervan dat zullen zijn in de
geldende of komende milieu-omstandigheden. Ook de natuur heeft zich daarop
vaak verkeken. Misschien staat de cultuur ons toe vele mogelijkheden open te
houden en te kiezen voor humane oplossingen.

Moeder heeft toch het laatste woord
Bovenstaande gedachten geven ons allerminst een vrijbrief voor een ongebonden
toekomstbeleid. Cultuur als overdrachtsysteem van kennis en kunde is de
vervolmaking van een genetisch overdrachtsysteem; traditie biedt mogelijkheden
die de erfelijkheid niet kent; het eerste systeem is een verder geëvolueerd
levensverschijnsel dan het tweede. Maar hoewel cultuur nieuwe mogelijkheden
biedt en eigen principes kent, is zij niet volledig onafhankelijk van de natuur, maar
vormt een nieuw stadium in haar evolutieproces. Met andere woorden: voor het
ontwikkelen van onze biologische - dat is: erfelijke én culturele - mogelijkheden
mogen wij bepaalde levens- en milieuvoorwaarden niet negeren. Levende wezens
zijn nu eenmaal aangewezen op voedingsstoffen die hen via bepaalde voedselketens
bereiken. Gebruikte stoffen oftewel afvalprodukten moeten weer een kringloop
ondergaan om opnieuw als organische stoffen bruikbaar te zijn. Elk levend wezen
- welke duizelingwekkende hoogten het ook bereikt heeft - blijft voorlopig een
knooppunt van relaties met andere organismen.
Cultuur moet de mens enerzijds zicht geven op meer vrijheid ten aanzien van
erfelijke predestinatie, ‘struggle for life’, rassuperioriteit en zogenaamde biologische
degeneratie; anderzijds kan alleen de cultuur, en dus opvoeding, hem doordringen
van zijn uiteindelijk verworteld zijn in deze aarde, met dit water en deze lucht. Evolutie
van de mensheid rust niet meer alleen op ‘natuurlijke’ selectie, maar evenzeer op
menselijke beslissingen.
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De vrijheid voorbij?
Skinners ‘Beyond Freedom and Dignity’
Jacques Claes
1

Beyond freedom and dignity van B.F. Skinner heeft veel meer deining doen ontstaan
dan het verdient. Toch is het boek de moeite van het overdenken waard: het is een
uitdagend symptoom van de reducerende denkhouding waarmee de Westerse mens
van onze generatie allerwegen geconfronteerd wordt.
Met psychologie heeft deze bestseller eigenlijk niet veel meer van doen. Toch is
de auteur nog altijd professor in de psychologie in Harvard; hij vormt daar bijna een
instituut en een monument apart. Burrhus Frederic Skinner werd in 1904 geboren
te Susquehanna, Pennsylvania, als zoon van een advocaat en van een artistiek
aangelegde moeder. In zijn Sketch for an Autobiography schrijft hij dat hij opgevoed
werd in eerbied voor God, voor de politie en voor ‘wat de mensen zullen denken’.
Daarin zal hij wel niet alleen zijn geweest, al zal niet iedereen, zoals hij, zich
verheugen in het bezit van een grootmoeder die hem regelmatig de gloeiende kolen
in de kachel liet zien om hem goed in te prenten wat de hel wel was. Van groter
belang om Skinners carrière te begrijpen is misschien 't feit dat hij als kleine jongen
al over het soort brein en handen beschikte om allerlei mechanische tuigen in elkaar
te steken: zelfsturende wagens, automatische pistolen en zelfs een soort stoomkanon
‘waarmee (hij) stukjes aardappelen en wortelen over de daken van de buren (kon)
schieten’. Na, zoals elke rechtgeaarde Amerikaan, zijn middelbare studies gekoppeld
te hebben aan de meest uiteenlopende jobs, gaat hij in 1922 naar Hamilton College
(Clinton, N.Y.) om Engels te studeren. Daar schijnt hij een rebel geweest te zijn,
een rol die in zijn later theoretisch werk niet meer zo makkelijk mogelijk schijnt. Na
het behalen van zijn graad besluit hij schrijver te worden, een van de meest
rampzalige beslissingen die hij ooit heeft genomen, zegt hij zelf. Er volgen enkele
donkere jaren in Greenwich Village, bij zoverre dat hij zich rijp voelt voor de
psychiater. De eigenlijke reden voor die mislukking moet evenwel niet te ver worden
gezocht: ‘Ik mislukte als schrijver, omdat ik
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B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity, Knopf, New York, 1971; Jonathan Cape, London,
1972.
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niets belangrijks te vertellen had’. Waarschijnlijk vindt Skinners profetische roeping
hier haar oorsprong.
Hij herinnert zich namelijk dat hij zich in zijn jeugd veel met dieren heeft
beziggehouden. Hij was altijd erg geïntrigeerd geweest door het optreden van
afgerichte duiven op kermissen. Waar geniale ideeën al niet geboren worden!
Bovendien krijgt hij in het tijdschrift Dial een paar artikelen onder ogen van Bertrand
Russell over John Broadus Watson, professor in de psychologie aan de John Hopkins
Universiteit te Baltimore en een van de vaders van het behaviorisme. Watson, die
zijn inzichten reeds publiceerde vanaf 1913 (Behavior: an introduction to comparative
psychology, 1913; Psychology from the standpoint of a behaviorist, 1919), verwierf
international bekendheid door een mededeling op het internationaal congres voor
psychologie in 1921. Hij was de man die de eenvoud van geest en misschien de
moed opbracht om als ‘psycholoog’ de conclusie te trekken uit een lange traditie
van Angelsaksisch empirisme en Kantiaans rationalisme, waarin de realiteit van de
psyche verschrompeld was tot een puur formele aangelegenheid. Zijn voorgangers,
die geprobeerd hadden een nieuwe, van de filosofie bevrijde psychologie op te
bouwen - Ribot, Fechner, Wundt -, hadden volgens hem maar half werk gedaan;
zelf zette hij vrolijk de laatste stap: psychologie zou zich voortaan nog alleen
bezighouden met observeerbare gedragingen. Een zielkunde zonder ziel.
Zijn interesse voor dieren en de invloed van Watson brengen Skinner op het idee
om psychologie te gaan studeren; in de herfst van 1928 laat hij zich inschrijven in
Harvard. Van meet af aan schijnt de psychologie Skinner te conditioneren. De rebel
van vroeger gaat spartaanse gewoonten ontwikkelen. ‘Ik ging nooit naar film of
toneel, ontmoette praktisch nooit meisjes, en las niets anders dan psychologie en
fysiologie. Tijdens mijn tweede jaar kocht ik een piano; maar ook hier gold tucht: ik
speelde alleen maar fuga's van Bach’.
In het spoor van Watson interesseert hij zich vooral voor ‘behavioral engineering’;
hij zet experimenten op touw om het gedrag van dieren te observeren en vooral om
dat gedrag te beïnvloeden. Zijn grote voorloper hierin was natuurlijk Pavlov
(Nobelprijs 1904 voor fysiologie), maar dichterbij lag het werk van een van de
wegbereiders van het behaviorisme, E. Thorndike. Deze was de eerste om het
gedrag en vooral de uitgelokte verandering in het gedrag (‘learning’) van dieren
strikt experimenteel te bestuderen. In zijn ‘problem-boxes’ ging Thorndike na hoe
dieren erin slaagden hun gedrag te wijzigen, aan te passen aan 'n nieuwe, moeilijke
situatie. Zijn conclusie was, dat een handeling die tot een gunstig resultaat leidde,
automatisch versterkt werd. Het innervatiepatroon van een daad die tot succes leidt,
bevordert zichzelf; ongeveer zoals water dat een uitweg zoekt, vanzelf zijn eigen
bed-
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ding graaft en uitdiept. Water doet dat zonder dat iemand eraan denkt het een
bewustzijn toe te schrijven. Net zo heeft efficiënt gedrag van levende wezens geen
bewustzijn nodig. In feite neemt Thorndike aldus als mechanisme voor het leren het
Darwiniaanse principe aan van de evolutieve natuurlijke selectie: zoals het meest
aangepaste dier automatisch de overhand krijgt over minder aangepaste dieren, zo
krijgt het meest aangepaste gedragsantwoord even automatisch de overhand over
minder aangepaste gedragsantwoorden.
Op dezelfde wijze gaat Skinner nu in zíjn ‘problem boxes’ (de nu alom bekende
Skinner-boxes) onderzoeken hoe hij het gedrag van dieren - vooral van duiven (de
duiven van de kermissen uit zijn jeugd) - kan veranderen en conditioneren door het
al dan niet succesvol te maken; m.a.w. door bepaalde gedragingen met een beloning
te honoreren, probeert hij ze te versterken: ‘to reinforce with a reinforcer in order to
get reinforcement’. Hij gaat zgn. ‘contingencies of reinforcement’ creëren, d.w.z.
omstandigheden waaronder een bepaald element van verwacht of uitgelokt gedrag
versterkt wordt of beloond ten einde herhaling van dat gedrag te verkrijgen. Hij leert
bijvoorbeeld duiven in achtvorm rondtrippelen. In zijn autobiografie beschrijft hij zijn
eerste successen: ‘Ik observeer de hongerige duif nauwlettend (de duif móet
natuurlijk honger hebben, dat is wel een voorwaarde). Zo gauw zij zich ook maar
even in de richting van de wijzers van een horloge wendt, wordt zij onmiddellijk
beloond. Nadat zij het eten heeft opgepikt, probeert zij dadelijk opnieuw. Dan wacht
ik op een ietwat forsere wending en “versterk” opnieuw. Binnen de twee à drie
minuten breng ik elke duif ertoe een volledige cirkel te maken. Daarna “versterk” ik
alleen wanneer zij zich in de andere richting wendt. Dan wacht ik tot zij beide doet
en versterk ik haar opnieuw en opnieuw, tot de wendingen een soort van drill worden.
Binnen de tien à vijftien minuten is de duif in staat een perfecte acht te beschrijven’.
Dat zal wel kloppen, dat wisten waarschijnlijk de dierentemmers aller tijden allang.
Voor dierengedrag moet je geen verklaring van antropomorfische aard zoeken als
je voort kan met een ‘eenvoudig’ mechanisch model van verklaring. Skinner past
dit ‘economisch’ principe van Lloyd Morgan (1852-1936) niet alleen toe op dieren,
maar zet luchthartig de stap naar het menselijk gedrag. Zonder één ernstig bewijs
- heeft een profeet dat nodig? - doet hij een extrapolatie die al even ruim als
gemakkelijk is. De gehele menselijke gedraging is te verklaren op grond van het
model waarmee men een duif ertoe brengt achtjes te maken. Twee honderd
kurkdroge, briljant-abstracte bladzijden lang voltrekt Skinner deze redenering: het
resultaat is één van de meest ophefmakend genoemde Amerikaanse publikaties in
het domein van
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de psychologie: Beyond freedom and dignity. Laten wij het eens van naderbij
bekijken.
Een van Skinners zwartste vijanden is de ‘literature of freedom and dignity’. Wat
hij daaronder precies verstaat, wordt nergens verklaard, zoals overigens veel andere
druk gebruikte termen in dit boek. Al wat maar enigszins allusie durft te maken op
iets wat de mens van binnenuit beroert, blijkt te behoren tot die ‘literatuur van vrijheid
en waardigheid’. Van de tragedies van Sofocles tot de manifesten van de Dolle
Mina's: het is allemaal één pot nat. Giftig nat overigens, want het lost in geen enkel
opzicht de problematiek van de lijdende mens op. Integendeel. Op p. 6 worden de
Grieken al onder handen genomen. Veel dank zijn wij ze niet verschuldigd. In de
biologie en de fysica zaten zij reeds op een fout spoor door de gedragingen van de
dingen te willen verklaren op grond van doelstellingen; men denke aan de causae
en de locus naturalis van Aristoteles. Maar hier was de fout nog tamelijk gemakkelijk
te herstellen; hetgeen dan ook in Renaissance en Barok, weliswaar met een kleine
twintig eeuwen vertraging, gebeurd is. Het resultaat van die bevrijding was de
moderne wetenschap. Maar veel grondiger hebben de Grieken gefaald in de
wetenschap van het menselijk gedrag. Ook hier werkten zij met ideeën van een
innerlijk centrum en van finaliteit. En dat is blijkbaar veel moeilijker te corrigeren;
nog altijd hebben wij er ons niet van los kunnen maken. Nog altijd zitten wij met
onze ‘innerlijkheid’, met onze ‘feelings’, zegt Skinner. Het woord stamt uit de oude
stal van de empirische filosofie en draagt helemaal de lucht van de termen ‘idea’
en ‘sensation’ bij iemand als Locke. Daar moeten we van af. Wat we nodig hebben,
is een technologisch-wetenschappelijke benadering van het menselijk gedrag. ‘What
we need is a technology of behavior’.
In een poging van would-be filosofie van het laagste allooi betoogt Skinner dat
wij nu toch niet meer geloven dat ons gedrag door een soort inwendige daimon
(hoewel die in de psychoanalyse het hoofd weer opsteekt) of door andere abstracte
2
en onzichtbare principes wordt verklaard. En zijn taalanalyse is al even oppervlakkig .
Het Engels, zegt hij, bevat heel veel ‘mentalistische’ woorden in verband met het
gedrag. Wanneer men de gedragingen van objecten beschrijft, gebruikt men ook
gemakkelijk termen die autonomie, zelfs finalisme suggereren. ‘De zon gaat op’,
‘de sterren komen op’. Dat is niet zo erg, omdat iedereen het beeld doorziet en de
juiste fysische parafrase in zijn hoofd heeft. Erger is echter dat wij in verband met
het menselijk gedrag woorden als ‘geest’ en ‘idee’ blijven gebruiken, omdat wij daar
de beeldwaarde niet van doorzien en er geen exacte, wetenschappelijke,
technologische omschrijving voor hebben. ‘Geest’ is echter slechts een

2

Niet alleen daarop overigens werd hij heftig aangevallen door niemand minder dan Noam
Chomsky, in The New York Review of Books, December 30, 1971.
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verklarende fictie, een ‘idee’ is gewoon een voorgestelde anticipatie van gedrag.
Verklaren doen zij niets. Menselijk gedrag wordt alleen verklaard, geregeld en
beheerst door de ‘contingencies of reinforcement’, door de uiterlijke omstandigheden
die het gedrag positief of negatief ‘versterken’.
Vanzelf komt Skinner aldus terecht bij beloning en straf. De traditionele
maatschappij en de ‘literature of freedom and dignity’ willen de mens deugdzaam
houden op een vrije wijze, d.w.z. van binnenuit. Om de mens daarbij te helpen, moet
echter voortdurend een beroep worden gedaan op straf. Dat betekent echter het
failliet van ‘freedom and dignity’, omdat straf juist de ware moraliteit verpulvert. De
traditionele maatschappij houdt dus iets in stand waar zij principieel tegen gekant
is en vernietigt aldus de fundamenten waarop zij zichzelf wil gronden, nl. de vrijheid
en de waardigheid. De maatschappij gebruikt het systeem van de ‘reinforcer’, vooral
van de negatieve ‘reinforcer’, op een inconsequente en bovendien vaak frustrerende
wijze.
Dat is natuurlijk juist, áls straf alleen maar een externe factor van negatieve
versterking is, een element dat door een ‘controller’ aangebracht wordt en
automatisch zijn selecterende werking heeft. Skinner is blijkbaar nooit op het idee
gekomen dat de eerste vorm van straf eigenlijk zelfbestraffing is en dat de straf die
door de gemeenschap opgelegd wordt, een vorm van erkenning of bekrachtiging
van die zelfbestraffing is, waardoor het schuldige en zich schuldig voelende individu
opnieuw in de morele orde en de gemeenschap komt. Vanuit zijn observatie van
duiven is Skinner er blijkbaar nooit toe gekomen een onderscheid te maken tussen
ware schuld en ware straf, die in de eerste plaats zelfbestraffing is, enerzijds, en
anderzijds de sanctie die het niet stellen van bepaalde door de gemeenschap
gewenste daden moeilijk maakt. Het dreigen met straffen doet het individu alleen
maar meer energie investeren in het zoeken naar middelen om de straf te omzeilen,
zegt Skinner. Dat is juist als men het over de tweede soort van straf heeft; de eerste
soort van straf is onomzeilbaar.
Een ander inconveniënt van de straf is volgens Skinner dat de mensen hun leven
zo gaan inrichten dat zij vanzelf geen strafbare daden meer stellen. De vraag is
echter, of mensen die hun leven zo inrichten, dat doen omdat zij een bepaalde stijl,
een bepaald gehalte van leven willen of alleen maar om geen straf te krijgen.
Oppervlakkig gezien kunnen de twee aspiraties op elkaar lijken, maar in feite zijn
zij zeer verschillend. Het archetype van die situatie is volgens Skinner, die geen last
heeft van vlugge generaliseringen, het kloosterleven. Daarmee is dan ook weer die
levensmotivatie, die eeuwenlang allerhande mensen geïnspireerd heeft, verklaard.
Het bedenkelijkste van de hele zaak is echter, dat Skinner in feite van de hele
samenleving een ‘klooster’ wil maken, zoals hij dat dan verstaat. Zijn
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ideaal is, met behulp van de ‘behavioral science’ een wereld op te zetten waarin de
mensen automatisch goed zijn. Of beter: automatisch juist handelen. ‘The problem
is to induce people not to be good but to behave well’ (p. 67). Goed zijn is iets waar
je niets over kunt zeggen; alleen zich goed en juist gedragen is een reële
aangelegenheid waar ieder bij gebaat is. En je kúnt mensen leren automatisch
‘goed’ te handelen door middel van de nodige ‘contingencies of reinforcement’. De
wereld geen dansfeest meer (met eventueel een straf om het niet al te bont te
maken), maar een klooster zonder inspiratie; en wat is erger dan dat? Dan moeten
de ‘reinforcements’ wel zo positief mogelijk zijn. Liever belonen dan straffen. Je leert
een duif beter achtjes trippelen door ze te belonen wanneer ze de juiste richting
opgaat, dan door ze te straffen wanneer ze verkeerd gaat.
Positief ‘versterken’ is natuurlijk niet altijd mogelijk. Dat noemt Skinner een vorm
van ‘permissiveness’ waar hij bang voor blijkt te zijn. Alle straffen afschaffen is de
chaos binnenhalen. Het komt er op aan ‘zoveel mogelijk’ positief te versterken en
áls straf nodig is, dan moet je meer uitgaan van dingen dan van personen. Tot deze
conclusie komt Skinner omdat hij niet inziet dat de allereerste straf in feite van het
schuldige individu zelf komt, dat slechts in de voor hem vitale relatie met de
medemens terug kan keren door een objectivering van de straf uit de hand van de
medemens te aanvaarden. Het idee om de straf niet van mensen, maar van dingen,
van omstandigheden te laten uitgaan, haalt Skinner naar zijn eigen zeggen bij
Jean-Jacques Rousseau (die in dit soort geschriften al bijna even onvermijdelijk is
als de Grieken). In zijn Emile betoogt Rousseau inderdaad, bang voor de
corrumperende rol van de controlerende andere (de gemeenschap), dat het goed
is de mens meer afhankelijk te maken van dingen dan van mensen. Het kind leert
meer van dingen dan van mensen. Maar het is interessant te bedenken dat Rousseau
deze dingen schreef op een moment dat de relaties tussen de mensen in
West-Europa zich grondig aan het wijzigen waren. Men denke bijvoorbeeld aan de
kwantificering van kwalitatieve relaties door de Franse Revolutie. In het zo op
zakelijkheid gestelde Amerika is de invloed van Rousseau overigens sterk aangezet
door de door hem geïnspireerde pedagoog John Dewey, die zoveel nadruk legde
op de aanwezigheid van dingen en ‘real life’ in het klaslokaal. Maar of lerenden
meer leren van dingen, van automatisch werkende ‘reinforcers’, dan van mensen,
blijft toch nog altijd zeer de vraag, een grondvraag ook in de moderne pedagogie:
de vraag namelijk of vruchtbaar leren niet wezenlijk een goede relatie met anderen
behoeft. Maar wat wil je: waar de mens in de mens zelf tussen haakjes wordt gezet,
wordt hij het automatisch ook in de pedagogische relatie.
Kortom, wat Skinner wil, zijn automatisch straffende dingen of omstandigheden.
Een kind dat erop gewezen moet worden dat het tijd is om naar
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school te gaan, hangt van zijn ouders af, maar heeft het geleerd op horloges of op
andere tijdseigenschappen van de wereld (niet, voegt Skinner eraan toe, op een
tijdsgevoel) te reageren, dan hangt het af van dingen en doet het minder beroep op
zijn ouders. Wie auto leert rijden, blijft als leerling afhankelijk van zijn opleider zolang
hem gezegd moet worden wanneer te remmen, te schakelen enzovoort; komt zijn
rijgedrag evenwel onder de rechtstreekse controle van de gevolgen van zijn rijden,
dan kan hij de instructeur missen. Zulke voorbeelden maken wel duidelijk wat Skinner
bedoelt, maar laten zeer vele vragen open. Waarom worden altijd zulke zakelijke
voorbeelden aangehaald en met welk recht extrapoleert men vanuit zulke uiterst
eenvoudige situaties naar levenssituaties? En de grote vraag: waarom is het beter
af te hangen van dingen dan van mensen? Wat is er aan de hand met de menselijke
relaties dat het probleem gesteld en negatief beantwoord moet worden?
Onder de vraag naar de straf ligt de vraag naar de waarde: men is slechts schuldig
en verdient in eigen ogen straf, omdat men bepaalde waarden niet bereikt heeft. In
verband met de straf rept Skinner evenwel met geen woord over waarden. Gedrag
heeft alleen iets met automatisch werkende ‘reinforcers’ te maken, niets met waarden.
Toch voelt Skinner blijkbaar aan, dat het centrale vraagstuk van het menselijk gedrag
de waarden zijn en tracht hij in een apart, centraal geplaatst hoofdstuk met dit
gegeven in het reine te komen. Op zijn manier natuurlijk.
De hele vraag is, waarom bepaalde ‘reinforcers’ goed zijn en andere niet. Of om
het op zijn Skinners te zeggen: waarom bepaalde ‘reinforcers’ positief zijn en andere
niet. Zeker niet omdat zij als goed ervaren worden, want daarmee zitten wij weer in
het drijfzand van de feelings. De studie van de values is voor Skinner een
wetenschap die vrij dicht bij de biologie en de fysica staat. Zoals deze wetenschappen
op een meetbare wijze bepaalde kenmerken van dingen onderzoeken, zo
onderzoeken de ‘behavioral sciences’, eveneens op een meetbare wijze, de positief
of negatief ‘versterkende’ kracht van dingen en omstandigheden. Elk element dat
gedrag positief blijkt te versterken, is een waarde.
Skinner beseft blijkbaar wel dat hij hiermee een uiterst gesloten spel speelt en
dat hij alle vertrouwde concepten (ook het begrip ‘waarde’) zonder verdere
bewijsvoering herdefinieert in het referentiekader van zijn eigen terminologie. Alle
begrippen worden onder een of andere vorm herleid tot het sleutelbegrip
‘reinforcement’. Hiermee staat of valt het hele systeem. Om die reden stelt hij toch
ook nog de vraag: waarom versterken bepaalde dingen positief en andere negatief?
Het antwoord is consequent, want het komt uit dezelfde hoek die de inspiratie voor
het gehele werk oplevert: Darwin. De laatste grond waarom iets versterkt, is dat het
bijdraagt tot survival. Het
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is de eeuwige, bijna Newtoniaanse wet van elk gedrag, dat het zich blindelings,
zonder waardebeleving van het zich gedragende subject, laat versterken tot ‘survival’.
Gedragingen selecteren zich blindelings tot instandhouding van de gedrager. Zo
zou het tenminste moeten zijn. Maar er zijn biijkbaar nog altijd heel veel verstorende
(waarschijnlijk al te menselijke) factoren; zoveel, dat Skinner juist daarom een boek
wil schrijven over een (nog onbestaande) wetenschap die als doel heeft de
gemeenschap zo te schikken dat de natuurlijke ‘reinforcers’ feilloos hun gang kunnen
gaan. Ook bij zijn waardenleer komt weer een stuk taalfilosofie te pas. Taal is gewoon
het verbaliseren, het reproduceren van de versterkende invloed die van de dingen
zelf uitgaat. Met andere woorden, de dingen versterken allang en automatisch in
positieve of negatieve zin, voordat zij goed of slecht worden genoemd. Dingen goed
noemen kan erbij komen; het is absoluut niet wezenlijk. De gedachte dat het besef
van goed en kwaad mede rijpt in het menselijk-gemeenschappelijk besef dat groeit
in de taal, is voor Skinner waarschijnlijk onbegrijpelijk.
Niet alleen de taal is een ‘epifenomeen’, ook de moraal in de conventionele zin.
Lang voordat de norm gevestigd was en uitgesproken, vielen mensen diegenen
aan die hen bestalen (p. 114). Stelen werd van meet af aan automatisch negatief
versterkt door het feit dat de dief agressief werd behandeld. Daarna is men stelen
dan verkeerd gaan noemen (dit is een verbale negatieve ‘reinforcer’) en op grond
daarvan werd stelen dan bestraft (negatief versterkt), zelfs door mensen die zelf
niet bestolen waren. Abstracter nog, buiten elke concrete diefstal om, gaat men dan
algemeen stellen: ‘stelen is niet toegelaten’. Het vijfde gebod, dat er door Skinner
uitdrukkelijk bij gesleept wordt, is gewoon een bovennatuurlijke parafrase van de
oorspronkelijke, automatische (negatieve) versterking. Met moraal heeft dit alles
niets meer te maken: het automatisch verband tussen het vermijden van stelen en
het vermijden van straf verschilt in niets van het even automatisch werkende verband
tussen het vermijden van koffie 's avonds en het vermijden van slapeloosheid.
Monter reducerend, gaat Skinner in zijn hoofdstuk over waarden, na taal en moraal,
ook de godsdienst te lijf. Godsdienst is gewoon ‘a special form of government’, dat
‘goed’ en ‘kwaad’ de namen geeft van ‘vroom’ en ‘zondig’. Het is een gebied waar
de ‘contingencies of reinforcement’ onder een bepaalde gedaante gearrangeerd
worden door specialisten die zich vernuftig bedienen van ceremonies, rituelen en
mythen. Zodat met behulp van de forse bezem van de automatische ‘reinforcements’
ook met de godsdienst schoon schip wordt gemaakt. Reductionistisch vakwerk in
elk geval.
Skinner heeft er in feite nooit over gedacht om zijn ideeën in de realiteit om te
zetten. Wat hij wel gedaan heeft, is een boek schrijven over zulk een
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ideaal gewaande gemeenschap, Walden Two, verschenen in 1948 . Het bevat een
blauwdruk voor zo'n gemeenschap onder de vorm van een confrontatie tussen twee
figuren: enerzijds Burris, een professor met traditionele, tijdens zijn jeugd verworven
ideeën over vrijheid, waardigheid en democratic; anderzijds Frazier, een
antidemocratische schepper van een gecontroleerde maatschappij, wiens inzichten
stroken met Skinners laboratoriumbevindingen. Beiden vormen de twee aspecten
van Skinners persoonlijkheid. Burris walgt aanvankelijk van Fraziers geplande en
gecontroleerde maatschappij, maar eindigt met berusting en enthousiasme. Hij
stuurt een telegram naar zijn rector: ‘My dear president Mittelbach, you may take
your stupid university’. Maar vijfentwintig jaar later is Skinner zelf nog steeds prof
in Harvard.
Walden Two heeft anderzijds toch iets reëels geïnspireerd: de stichting ‘Twin
Oaks’ in de heuvels van Piedmont, Virginia, waar duidelijk een poging wordt gedaan
om Skinners wetten van ‘social engineering’ in leven om te zetten. ‘Labor credits’,
een ingewikkeld systeem van gelijke werkverdeling en honorering, volstrekte
afwezigheid van titels en eerbewijzen, verbod van privé-eigendom, en vooral een
volkomen ban op ‘negative speech’ of agressief gedrag worden hier aangewend
als positieve ‘reinforcers’. Verder geen tabak, geen alcohol, geen drugs, geen
televisie. Deze laatste wordt vooral geweerd om zich schoon te houden van de
Amerikaanse middleclass waarden: hoog niveau van consumptie, gestroomlijnde
en kosmetische standaarden van schoonheid, mannelijk overwicht, geweld en de
suggestie dat leven een constante toestand van opwinding en thrill moet zijn.
Ondanks dit alles heeft ‘Twin Oaks’ zijn problemen, ongeveer dezelfde als de
bekende utopische projecten in het 19e-eeuwse Amerika, van de New Harmony
aan de Wabash rivier, Indiana, tot Brook Farm in Massachusetts: problemen van
financiële aard, problemen ook van psychologische aard, vooral doordat degenen
die zich het vurigst inzetten ook als zodanig erkend willen worden. In de loop van
verleden jaar wisselde 70% van de populatie. Overigens is er in de stichting geen
plaats voor kinderen; het is volgens de leden beter geen kinderen te introduceren
vóór het gedrag van de volwassenen helemaal geconditioneerd is. Anders worden,
zoals Rousseau al zei, de kinderen toch maar gecorrumpeerd.
In de laatste twee hoofdstukken geeft Skinner zijn synthetische visie op mens en
cultuur. En altijd weer worden dezelfde ingrediënten opgediend. Een cultuur is
slechts een vergroting van de experimentele ruimte van een Skinnerbox, m.a.w.
een stel ‘contingencies of reinforcement’, een stel automatisch controlerende, d.i.
in een of andere zin versterkende omstandig-

3

Ik had graag eens onderzocht of Walden Two enig reëel verband heeft met Van Eeden's
‘Walden’. Maar ik heb echt de tijd niet gehad.
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heden die het gedrag van de mens blindelings correct doen verlopen. In deze
gigantische poging tot automatisch werkende zelfcontrole gaat de mens niet te loor,
want het is de mens zelf die de hele ‘set of contingencies’ construeert. Wat echter
wel verloren gaat, zijn de zogenaamde realiteiten ‘vrijheid en waardigheid’; maar
daar schoot men toch niets mee op.
In Walden Two beschrijft Skinner zichzelf als een verscheurd man: Frazier haalt
het tenslotte op Burris. Maar een kwarteeuw later is de verscheurdheid nog altijd
niet geweken. De laboratoriumheld Skinner is een duplicaat van Rousseau. Maar
in plaats van de slechte samenleving te verlaten, zoals Rousseau doet, zet Skinner
- daarvoor is hij een Amerikaan - zich aan het werk om van de samenleving iets
bevorderends te maken.
In de schering van Skinners romantisme zit echter nog een andere inslag
verweven: Skinner is eigenlijk een angstig man. ‘Waarden’ kunnen volgens hem
het gedrag van de mens niet in de juiste baan houden, maar anderzijds kan de
mens het zonder ‘baan’ niet rooien. En voor bandeloosheid is Skinner uiterst beducht;
dat is de chaos, het einde. Zijn droom gaat daarom in de richting van een alles
omvattende, niet te ontwijken, maar ook niet frustrerende controle, waardoor gedrag
zich automatisch aanpast. In dit opzicht kan men de psycholoog Skinner de absolute
tegenvoeter heten van de filosoof Marcuse, in wiens maatschappijvisie het magische
woord niet ‘controle’ is, maar ‘absolute vrijheid tot steeds nieuwe mogelijkheden’.
Social engineer Skinner en vrijheidsfilosoof Marcuse zijn twee romantici, gescheiden
door een verschillende droom over dezelfde utopie.
Pas recht bedenkelijk wordt het wanneer Skinner met oplossingen voor de dag
komt. De man bezit namelijk het geheim van een wetenschappelijk messianisme
dat omgekeerd evenredig is met wat hij aan wetenschappelijk materiaal te bieden
heeft. Heel zijn maatschappijbeeld steunt op de lemen voeten van zijn experimenten
met gereïnforceerd duivengedrag. Maar, nog afgezien van de vraag of de stap
gewettigd is van dierengedrag naar menselijk gedrag, is het zeer de vraag of men
zomaar zonder meer kan overstappen van het gedrag van een duif in de Skinnerbox
naar het gewone doen en laten van een duif. Toen de honden van Pavlov in 1924
ten gevolge van een overstroming geëvacueerd moesten worden, waren ze in hun
nieuwe, niet-experimentele situatie hun geconditioneerde reflexen voor geruime tijd
4
kwijt . De in het experiment tot mechanismen gereduceerde honden waren blijkbaar
weer honden geworden.
Skinners wetenschappelijke pretentie steunt uitsluitend op vooruitzichten die nog
in genen dele gerealiseerd zijn. Natuurlijk, als in een maatschappij

4

J.H. Van den Berg, Psychologie en theologische antropologie, 1952, p. 16. Ook E. Straus,
Von Sinn der Sinne, Berlin, 1935.
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bepaalde omstandigheden veranderen, zullen ook een aantal mensen hun
gedragingen veranderen. Alle wetgevers kennen dit recept allang. Wetenschappelijk,
met name statistisch, kan berekend worden welke waarschijnlijkheid er bestaat dat
een nieuwe factor in een situatie het gedrag van mensen zal wijzigen. Maar het ligt
buiten het bereik van de wetenschap te voorspellen hoe in een gewijzigde situatie
metterdaad door individu x of y gereageerd zal worden. De distinctie tussen
probabiliteit en individuele feitelijkheid in het zich voltrekken van menselijk gedrag
5
zou onder psychologen toch allang als bekend mogen worden verondersteld .
Filosofisch lekt Skinners schuit aan alle kanten. Het grofst is zijn postulaat - de
hoeksteen van zijn hele systeem - dat menselijk gedrag alleen op gang komt door
van buiten komende ‘reinforcers’. Bovendien beschouwt hij die ‘reinforcers’ als
universeel. Niets is echter zo ‘metabletisch’ als prikkels, zowel in het bestaan van
een individu als van een cultuur. Om het gedrag van mensen te kunnen veranderen,
6
moet men overigens weten wat mensen willen; en dat is niet zo gemakkelijk . De
stelling dat een waarde automatisch een waarde is voor iedereen, doordat zij de
fysische ‘survival’ bevordert, is voor de complexe realiteit van de moderne mens
onuitstaanbaar simpel.

5
6

Cfr. bijvoorbeeld J. Nuttin, Les lois du comportement et de la liberté, in Jahrbuch für
Psychologie und Psychotherapie, 6e jg., Heft 1/3, p. 119-130 (Festschrift von Gebsattel).
Cfr. J.L.J. Lumeij, Van geestelijke gezondheidszorg naar maatschappijkritiek!?, in Streven,
februari 1972, pp. 465-481.
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Geen nobelprijzen in de malariabranche
Johan de Wit
In 1957 werd er een nijlpaard geschoten in de buurt van de oorsprong van de
Kongo-rivier. Een nieuwsgierige wetenschapsman keek het bloed na van het
ongelukkige dier en ontdekte zo een nieuwe malaria-parasiet. Daardoor werd weer
een naam toegevoegd aan de inmiddels al meer dan 150 leden tellende familie van
de verwekker van de malariaziekte. Gelukkig houden de meeste malariasoorten
zich kieskeurig aan één bepaalde diersoort en zijn er maar vier die de mensheid
teisteren.
Dat zijn er dan echter al meer dan genoeg. De geschiedenis van de
malariaverwekker begeleidt tamelijk nauwkeurig de geschiedenis van de mens. Om
maar met de oude Egyptenaren te beginnen: deze spraken al 15 eeuwen v. Chr.
van ‘slechte lucht’ in samenhang met periodieke koortsen, welke naam bewaard is
gebleven in de term malaria. De Franse naam ‘paludisme’ houdt het verband beter
vast met moerassige plaatsen die de slechte lucht voortbrachten. Eerst de 17e eeuw
bracht een goed geneesmiddel, meegebracht uit Amerika, en een oude naam,
‘jezuïetenpoeder’ voor kinine, wijst nog op een nuttig nevenprodukt van
missionerende actie. Tenslotte werd nu 90 jaar geleden de verwekker van malaria
voor het eerst gezien door Laveran, een oplettende legerarts in Algerije. Hij ontdekte
in de rode bloedlichaampjes de bekende kleine ringetjes waaraan de naam
Plasmodia is gegeven.
Sindsdien is men aanzienlijk meer over dit merkwaardige voer voor biologen aan
de weet gekomen. De malariaverwekker kent namelijk een bewogen levensloop.
Zoals rups, pop en vlinder, hoe verschillend ook, toch verschijningsvormen zijn van
hetzelfde insect, zo heeft ook de malariaparasiet sterk uiteenlopende fases, waarbij
hij bewoner is van twee totaal verschillende gastheren, een muskiet en een vogel
of zoogdier.
Laten we beginnen bij de bloedzuigende muskiet. De parasieten ondergaan in
een macro- en microvorm een rijpingsproces, waarbij beide vormen versmelten en
als bevruchte eicel de darmwand van de muskiet binnendringen. Na enkele dagen
tot weken komen er talrijke kleine sporozoieten vrij, waarvan er een aantal verhuizen
naar de speekselklieren van de muskiet. Vanaf
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dit moment is de muskiet in staat, wanneer hij bloed zuigt van een bijpassend
gewerveld dier, dit malaria te bezorgen. Nu komt de parasiet in de z.g. weefselfase:
veelal een levercel, waarin de malariaverwekker zich weer aanzienlijk vermeerdert
en er heel anders uit ziet dan in de muskiet. Vandaar dat het tot 1948 geduurd heeft
voordat men deze fase heeft vastgesteld; toch verklaart juist deze fase vaak waarom
antimalariamiddelen soms onvoldoende werken, omdat ze meestal namelijk alleen
de bloedfase van de parasiet aangrijpen.
Na ongeveer een week komen er nieuwe parasieten vrij uit de levercel en nu
begint de fase waarbij de malariaparasieten in het bloed te vinden zijn. De parasiet
begint een invasie in de rode bloedlichaampjes, waarin zij er uitzien als paarse
ringetjes met een rood steentje. Ze groeien en vermenigvuldigen zich hierin en het
eindresultaat is dat het rode bloedlichaampje opgesoupeerd wordt. Daana gaan de
parasieten op jacht om een nieuw bloedlichaampje te verschalken. Bij de derde- en
vierde-daagse malaria komt er om de derde of vierde dag een nieuwe lichting
parasieten in het bloed vrij en iedere nieuwe cyclus correspondeert met een nieuwe
koortstop. Het hemoglobine uit het rode bloedlichaampje verdwijnt niet helemaal
spoorloos in de stofwisseling van de parasiet; er blijven een soort slakken over, het
malaria-pigment dat sommige organen donker kan kleuren. Verder komen er ook
macro- en microvormen van de parasiet in het bloed voor en het is hieruit dat,
wanneer een muskiet bloed van de patiënt opzuigt, malaria verder verbreid kan
worden. Parasieten komen in het spijsverteringskanaal van de muskiet en zo kan
het lieve leventje weer van voor af aan beginnen.
De omzwervingen van de malariaparasiet via zijn ongewervelde gastheer, de
muskiet, en de gewervelde gastheer, soms de mens, zijn nu wel bekend. Daarmee
is ook een belangrijk middel gegeven om de malaria aan te grijpen, namelijk door
de muskieten op te ruimen. De zeer zware epidemie die in de zomer van het
oorlogsjaar 1944 rond Monte Cassino heerste, was twee jaar later volledig verdwenen
met behulp van DDT. Men meende dan ook in de vijftiger jaren dat het einde van
de malaria als mondiaal probleem op handen was. Een deskundige stelde voor de
malariaparasieten van de mens kunstmatig in voedingsbodems te handhaven, omdat
men anders de soort volledig zou kwijtraken... Van deze optimistische visie is men
evenwel teruggekomen. Vooreerst Week DDT minder aanlokkelijk te zijn omdat de
werking uiteraard niet beperkt blijft tot verdelging van die muskieten die malaria
overbrengen, maar een verder grijpende stoornis in de natuur teweegbrengt.
Bovendien bleek de parasiet in staat te zijn weerstand te ontwikkelen tegen een
aantal antimalariamiddelen, hetgeen met name bleek bij het Amerikaanse leger in
Vietnam. Malaria werd een ‘top priority medical
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problem’, waardoor grote bedragen ter beschikking werden gesteld voor
wetenschappelijk onderzoek. De oorlog in Vietnam werd dus een belangrijke impuls
voor hernieuwde aanpak van de malaria.
Nu was men voor onderzoek van malaria lange tijd praktisch aangewezen op
apen, een vrij kostbaar dier voor onderzoek. Voorts had men een ongewild proefdier
voor malaria in de mens zelf, doordat een tijdlang veel psychiatrische patiënten met
malaria werden behandeld, omdat men daar goede resultaten van meende te zien.
Maar de ontdekking van knaagdierenmalaria in 1948 in Kongo betekende een
aanzienlijke vereenvoudiging voor het onderzoek. De twee Belgen Vincke en Lips,
die deze nieuwe malariasoort in de bossen diep in Kongo ontdekten, stuurden al
spoedig hun parasieten her- en derwaarts over de wereld, zodat men in allerlei
laboratoria muizen kon infecteren met malaria. Zo kon men met grotere aantallen
proefdieren werken, wat bij biologische experimenten met hun grote toevalsfactor
noodzakelijk is. Nieuwe geneesmiddelen konden zo in grote reeksen worden
uitgeprobeerd. Men kon de behoeften van de malariaparasiet naar bepaalde
voedingsstoffen scherper bepalen. Zo ontdekte men dat muizen die op dieet van
uitsluitend melkpoeder werden gesteld, zich opvallend goed tegen de Plasmodia
konden handhaven.
Geleidelijk aan verschoof de belangstelling zich van de kenmerken van de parasiet
naar de reacties van de gastheer op de parasiet. Hoe is het te verklaren dat dezelfde
parasiet in de ene muizenstam grote ravages aanricht, maar dat een andere
muizenstam in staat blijkt zich heel goed te verdedigen, d.w.z. immuniteit te
ontwikkelen? Veel onderzoekingen zijn immers erop gericht vast te stellen op welke
manier de weerstand van het organisme tegen de ziekteverwekker kan worden
verhoogd. Allang was bekend dat de immuniteit tegen malaria maar moeizaam tot
stand komt. Onder de negerbevolking van Afrika, waar de mensen talloze malen
met malaria in aanraking zijn geweest en voortdurend parasieten in het bloed hebben,
is een soort symbiose ontstaan. De mensen zijn zelden echt ziek van malaria, maar
de Plasmodia worden toch in het bloed aangetroffen. Zij kunnen zich blijkbaar nooit
volledig van de parasiet bevrijden: misschien is dit dan wel de garantie en de prijs
die zij betalen opdat hun weerstand een zeker peil behoudt. De Europeaan die in
Afrika door de malariamuskiet gestoken wordt, verdraagt de microörganismen veel
minder goed dan de Afrikanen, die van jongs af aan in het lichaam ‘schermutselingen’
onderhouden. Doordat malaria in Afrika al eeuwen lang bestaat, kan men aannemen
dat er een selectie heeft plaats gevonden, waardoor tenslotte alleen de individuen
overbleven die in staat bleken in hun lichaam de indringer op een laag pitje te
houden. Voorts heeft men vastgesteld dat er bij veel van deze Afrikanen afwijkende
vormen van rode bloedlichaampjes voorkomen die een voor de
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malariamuskiet blijkbaar minder goed verteerbare vorm van hemoglobine bevatten
en ook dit wapent het individu beter tegen de ziekte.
Er is reeds gewezen op DDT en antimalaria-geneesmiddelen voor de bestrijding
van malaria. Meer lichaamsnabij is de methode, de specifieke weerstand van de
mens tegen zijn belager op te voeren. Tot nog toe is dit niet gelukt. Men zou graag
een vaccin vinden zoals dat zo eclatant gelukt is met pokken of met de al lastiger
tuberkelbacil. Gezocht wordt naar een levensvorm van de parasiet die de mens
maar weinig of niet ziek maakt, maar weerstand achterlaat, waardoor het organisme
het ziekmakend agens reeds kent en zijn verdedigingsmiddelen reeds klaar heeft.
Jammer genoeg kan men bijvoorbeeld met de reeds vermelde nijlpaardenmalaria
geen immuniteit ontwikkelen tegen andersoortige malaria, zoals men koepokken
heeft gebruikt om de mens te vaccineren tegen de echte pokken. Men kan de
parasieten verzwakken door bestraling of met geneesmiddelen of ook door passage
door weefselcultuur, maar de immuniteit die op die manier bij proefdieren bereikt
werd, is nog niet van dien aard dat men serieus aan vaccinatie bij de mens kan
gaan denken.
Nu is er in de kennis van de opwekking van weerstand tegen vreemde stoffen in
het algemeen, de immunologie de laatste tien jaren veel vooruitgang geboekt. Men
kent de gammaglobulinen, eiwitmoleculen die gericht zijn tegen vreemde indringers,
maar daarnaast ook levende lichaamscellen, die zich in een cel-tegen-cel reactie
te weer stellen tegen belagers en het is gebruikelijk beide soorten afweervermogen
leerboekachtig te verdelen in humorale tegenover cellulaire immuniteit. De vroeger
zo onbekende lymphocyten, witte bloedcellen, treden uit hun anonimiteit te voorschijn
en blijken diverse functies uit te oefenen in het immunogeen vermogen. Talrijke
studies ondersteunen nu eens meer de humorale dan weer vooral de cellulaire
afweer in het proces van de immuniteit tegen malaria.
Van recente datum is een zienswijze volgens welke de malariaparasiet dikwijls
helemaal geen immuniteit zou opwekken bij proefdieren, maar integendeel die
immuniteit juist zou onderdrukken. De merkwaardigheid van de Plasmodia zou dan
zijn dat de ziekteverwekker of een stofwisselingsprodukt ervan zich juist zou richten
tegen de ontplooiing van de immunogene krachten van het zoogdier en dat hij de
groei van cellen die moeten leiden tot gammaglobulinen of cel-tegen-celreacties
tegenwerkt. Verzwakking van het immunogeen vermogen houdt in dat het lichaam
minder goed of niet in staat is vreemde indringers voldoende als vreemd te
herkennen, zodat dus het afweerapparaat onvoldoende in staat van alarm wordt
gebracht. De malariaparasiet zou dan ongestoord kunnen groeien. Voor een deel
kan dit evenwel ook verklaard worden uit het feit dat de parasiet zich zo spoedig
mogelijk opbergt in een rood bloedlichaampje en dus op die
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manier oó\'k niet herkend kan worden als iets vreemds in het lichaam dat zo snel
mogelijk opgeruimd dient te worden. Het interessante van deze gedachtengang is
dat er aldus zijdelings een licht wordt geworpen op een aspect van het
kankervraagstuk. Zou namelijk malaria in staat zijn het immuunvermogen zelf aan
te tasten, dan staat de deur open voor andere vreemde bestanddelen zoals virussen,
die eveneens niet als lichaamsvreemd zouden herkend worden en zich ongestoord
zouden kunnen ontwikkelen. Die virussen zouden tenslotte lichaamscellen in hun
meest inwendige stofwisseling en groei doen derailleren, waarna meer en meer
abnormale lichaamscellen tenslotte tot een kankergezwel zouden kunnen uitgroeien.
Vooropstellend dat deze genese van kanker bij de mens maar een zeer
ondergeschikte rol speelt, kan toch niet ontkend worden dat de theoretische aspecten
ervan het kader van een relatief zeldzame tumor in Afrika verre te bovengaan.
Jaarlijks verschijnt er een stroom van wetenschappelijke artikelen over malaria.
Sommigen hebben meer betrekking op de ziekte bij de mens zoals het recente
proefschrift van Lelijveld uit Nijmegen, dat gaat over malaria in Tanzania. Talrijker
zijn de onderzoekingen over experimentele malaria op proefdieren, afkomstig uit
een twintigtal centra in de wereld, zoals in Nederland bijvoorbeeld de afdeling
Cyto-Histologie in Nijmegen. Het bleek nog steeds niet mogelijk de diverse studies,
die als een mozaïek uiteenliggen, tot een groter geheel te combineren. Al is in
Nederland sedert een vijftien jaar de malaria alleen nog maar als importziekte bekend
en dus van ondergeschikte betekenis, in Afrika is de ziekte nog op veel plaatsen
de belangrijkste doodsoorzaak. Er is dus nog werk aan de winkel.
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Politiek Overzicht
Internationaal

Europese Economische Gemeenschap
Het is eigenlijk dieptreurig, dat de huidige voorzitter van de Europese Commissie,
de Nederlander S. Mansholt, gelijk heeft, wanneer hij een aantal Europese socialisten
verwijt dat zij voor de zoveelste keer bezig zijn het internationale karakter van het
socialisme te verloochenen door het nationale of het partijbelang boven het Europese
te stellen. Mogelijk vindt de heer Mansholt dit bij niet-socialistische politici een min
of meer gewone zaak, maar met het oog op de toekomst van Europa is bij de laatsten
deze houding niet minder ongewenst. Mansholt doelde met zijn uitlating duidelijk
op het tegenwoordige standpunt van de Britse Labour-leider, Wilson, die uit zuiver
partij-politieke overwegingen zich hevig verzet tegen Engelands toetreding tot de
EEG, zogenaamd omdat hij de door prime-minister Heath verkregen voorwaarden
afwijst, in werkelijkheid echter omdat hij in politiek troebel water wil vissen. Van
begin af aan verzette een aantal labourleden, w.o. de plaatsvervangend partijleider
Jenkins, zich tegen deze opportunistische houding, maar zij bleven Wilson in zoverre
trouw, dat zij een openlijke breuk met hem vermeden, behalve in november, toen
zij bij de stemming over het principe van de toetreding van Engeland Heath steunden.
De openlijke breuk tussen beide politici kwam in april, toen Wilson na eerst tegen
het houden van een referendum over de toetreding te zijn geweest, plotseling van
standpunt veranderde en decreteerde, dat Labour een voorstel van enkele
conservatieve leden van het parlement om een referendum over de kwestie te
houden zou steunen, omdat Wilson verwachtte dat, in geval dit voorstel aangenomen
zou worden, Heath gedwongen zou zijn verkiezingen uit te schrijven op een voor
de conservatieven ongelukkig ogenblik. Dit opportunisme was Jenkins c.s. te veel
en zij braken openlijk met Wilson door hun partijfuncties neer te leggen en als
‘backbenchers’ in het parlement hun volledige vrijheid van handelen te hernemen.
Dat deze houding Jenkins mogelijk de kans om ooit de leiding binnen de partij te
krijgen ontneemt, blijkt hij minder belangrijk te vinden en geeft hem recht op een
plaats in een serie Engelse Profiles of Courage! De prijzenswaardige rebellie van
Jenkins c.s. bezorgde Heath een ruime meerderheid van 50 stemmen bij een poging
van zijn tory-tegenstanders om alsnog bovenbedoeld referendum af te dwingen.
De niet-socialistische politicus die zich in verband met Europa schuldig maakt
aan het zoeken van eigenbelang, is de Franse president Pompidou. Het door hem
uitgeschreven referendum over de toetreding van de vier nieuwe leden tot de
Europese Gemeenschap was niet bedoeld om de mening van het Franse volk te
peilen over het nieuwe Europa. Hij wilde het zijn afwijking van de
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Gaulle's anti-Engelse politiek laten goedkeuren en zo zijn Gaullistische critici de
mond snoeren door iets te bewijzen waarvan praktisch iedereen al overtuigd was.
Hij hoopte op een massaal ‘ja’ om zo straks in oktober sterker te staan op de eerste
Europese topconferentie van de Tien om de Franse eis om de leiding te krijgen
kracht bij te zetten en tenslotte hoopte hij de oppositie tegen zijn regering te splijten.
In het laatste is hij geslaagd; de communisten stemden ‘nee’ en de socialisten
onthielden zich van stemming; dit meningsverschil zal het straks weer moeilijker
maken om een eenheidsfront tegen de huidige regering te vormen. Zijn andere doel
bereikte hij niet; op 23 april bleef bijna 40% van de kiezers thuis en van de 60%
stemmers was nog eens 1/3 tegen toetreding, zodat Pompidou eigenlijk slechts een
40% van de kiesgerechtigden achter zich kreeg. En dit is geen beste uitgangspositie
om straks de leiding in het nieuwe Europa voor zich op te eisen.

Duitse Bondsrepubliek
De positie van de huidige regering Brandt is reeds lang erg wankel. Zijn Ostpolitik
wordt fel bestreden door de CDU/CSU, omdat zij vrezen, dat de verdragen met
Moskou en Warschau vooruitlopen op een definitief vredesverdrag, waardoor de
kans op een eenheid van Duitsland verkleind zou worden; zijn economisch program
is voor het grootste gedeelte in portefeuille gebleven, de werkeloosheid groter en
de inflatie nijpender geworden. Deze laatste ontwikkelingen leverden Brandt de
ernstige kritiek op van een aantal jongeren, die er onlangs toe leidde dat in München
meer links-georiënteerde jongeren de leiding in de afdeling van de SPD aldaar in
handen kregen, hetgeen mogelijk een splitsing in de partij zou hebben betekend
als beide groepen er niet van overtuigd waren geweest dat de enige die hiervan
voordeel zou hebben, hun aartsvijand, de CSU'er Strauss, zou zijn. Overigens doet
zich een dergelijk meningsverschil tussen de jongere en de oudere garde ook voor
in de met de SPD verbonden liberale FDP.
Brandt heeft enige tijd gehoopt, dat zijn situatie zou verbeteren door een gunstige
uitslag van de landdagverkiezingen in de deelstaat Baden-Württemberg; zouden
de SPD en de FDP hier samen de meerderheid behalen, dan zou de Bondsraad
om gaan en was aanneming van de Oostverdragen zeer waarschijnlijk. De
verkiezingen leverden echter een duidelijke meerderheid op voor de CDU, die daaruit
de moed putte voor een directe aanval op de Bondsregering. Daar de oppositie toch
ook weer niet direct de verdragen met Moskou en Warschau wil verwerpen - zij
willen de verbeterende betrekkingen met de Oostlanden niet in gevaar brengen en
zich niet geheel vervreemden van de Westeuropese en Amerikaanse kringen die
ontspanning wensen - maakten zij gebruik van het in de constitutie vastgelegde
recht van het indienen van een constructieve motie van wantrouwen in de regering.
Een unicum in de parlementaire geschiedenis van het land, waardoor het mogelijk
zou worden dat bijna geruisloos Brandt zou vervangen worden door Barzel van de
CDU; de motie spreekt n.l. niet alleen een afkeuring uit over de zittende regering,
maar verzoekt tevens de president de leider van de oppositie, i.c. Barzel, tot kanselier
te benoemen.
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Daar een stemming over deze motie geheim is, zou het voor regeringsafvalligen
gemakkelijker zijn tegen Brandt te stemmen; de laatste maakte het hen echter weer
moeilijk door zijn fractie te verplichten niet aan de stemming deel te nemen. De met
spanning tegemoet geziene uitslag was, dat de motie niet de vereiste absolute
meerderheid van 249 stemmen behaalde, maar slechts 247. Grote opluchting in de
regeringskringen en elders!
Lang duurde de hoera-stemming niet. Nog geen dag later staakten de stemmen
over de regeringsbegroting, hetgeen betekende dat deze verworpen was en zo is
de jonge Duitse democratie in een patstelling terechtgekomen, waaruit zij zich slechts
uiterst moeilijk zal kunnen bevrijden.
Brandt probeert nu alsnog tot een akkoord te komen met de oppositie door het
opstellen van een verklaring waarin de voornaamste bezwaren van de CDU/CSU
worden weggeruimd. Niet ten onrechte ziet deze echter weinig heil in een dergelijke
eenzijdige verklaring en verlangt zij, dat deze ook door Moskou ondertekend moet
worden; Barzel en Strauss kunnen weten dat daar niet heel veel kans op is. Men
blijft het echter nog in die richting zoeken en heeft daarom de debatten over de
Oostverdragen, die begin mei zouden worden gehouden, verdaagd. Er zou nu
uiteindelijk een compromis gevonden zijn en op 10 mei begint het debat. Over de
afloop hoort men optimistische geluiden.
Zou Brandt geen meerderheid krijgen, dan zou een oplossing gevonden kunnen
worden in nieuwe verkiezingen, maar het lijkt erop, dat alle partijen hier bang voor
zijn. De CDU blijkt in de uitslag van Baden-Württemberg toch niet zo'n duidelijke
aanwijzing voor winst in het hele land te zien, terwijl dezelfde uitslag voor Brandt
en de zijnen weer een voldoende waarschuwing bevat, dat de te eenzijdige aandacht
voor de buitenlandse politiek - die overigens door de meerderheid wel onderschreven
wordt - hem kan opbreken.
En dit alles betekent: gevaar voor de democratie in Bonn; gevaar voor de
verhouding van de Bondsrepubliek met de Oostelijke landen; gevaar voor de
verbetering van de situatie rond Berlijn; gevaar voor de ontspanning in Europa en
voor de Europese veiligheidsconferentie en tenslotte gevaar voor de verhouding
tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Vietnam
De laatste verhouding is toch al verslechterd door de ontwikkelingen in Vietnam.
Terwijl in Parijs de besprekingen zich voortslepen of beter gezegd geen stap verder
komen, gingen de Verenigde Staten steeds verder met het terugtrekken van
grondtroepen uit dit land en werd de door president Nixon zo hoog geprezen
vietnamisering van de oorlog voortgezet. Het slagen van dit vietnamiseringsproces
zou echter bewezen moeten worden en het was te verwachten, dat Hanoi op een
voor haar geschikt ogenblik een poging zou doen om weer vaste voet in het Zuiden
te krijgen. Men vreesde voor een aanval rond het Boeddhistisch nieuwjaar - cf. het
Tet-offensief van 1968 - maar moest wachten tot rond Pasen. Hanoi beoogde met
dit offensief allereerst te bewijzen, dat de Zuidvietnamese troepen niet tegen de
legers van generaal Giap waren opgewassen. Op deze manier bracht men de
regering in Saigon in grote moeilijkheden
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en zette Nixon met zijn gepraat over het succes van de vietnamisering voor schut.
Dit alles gebeurde op een voor Nixon erg ongelukkig tijdstip, n.l. een half jaar voor
de presidentsverkiezingen; hij moest nu een antwoord vinden en kon slecht zijn
herhaalde beloften over terugtrekking van de grondtroepen herroepen; ook heeft
hij te vaak gezegd niet de eerste Amerikaanse president te willen worden die een
oorlog verliest, en hij meent nu de oplossing te hebben gevonden in uitbreiding van
de Amerikaanse zee- en luchtmacht in Vietnam. Is dit de vermindering waarmee hij
de kiezers probeerde te winnen? Tevens hervatte hij de bombardementen op
Noord-Vietnam onder het motief, dat Hanoi zekere afspraken van 1968 - op grond
waarvan Johnson een einde aan de bombardementen had gemaakt - geschonden
had, vergetend dat Hanoi deze ‘afspraken’ nooit had aanvaard.
Dit besluit van Nixon schijnt niet de instemming te hebben gehad van vele van
zijn adviseurs; afgezien van het feit dat de bombardementen tijdens de periode
Johnson betrekkelijk weinig effect hadden op de aanvalskracht van de
Noordvietnamezen en eigenlijk als enig resultaat opleverden dat Johnson besloot
af te zien van een tweede ambtstermijn, vreesden zij ook dat hierdoor het topgesprek
met Moskou in mei in gevaar werd gebracht. Nixon is echter blijkbaar van mening,
dat er Moskou erg veel aan gelegen is tot betere verstandhouding met Washington
te komen en hij hoopt zelfs de Sovjet-Unie, die de voornaamste wapenleverancier
van Noord-Vietnam is, er toe over te halen druk op Hanoi uit te oefenen en zo
eindelijk tot succesvolle onderhandelingen te komen. Het is echter een vraag of
Moskou hiertoe in staat is, gezien het sterke onafhankelijkheidsgevoel in Hanoi en
het feit dat dit offensief juist begonnen is om te voorkomen dat beide groten straks
in Moskou afspraken maken over het Indo-Chinese subcontinent buiten Hanoi om.
Inderdaad reageerde Moskou niet al te fel, maar de geheime reis van Kissinger
naar de Sovjet-Unie - het was na zijn verdwijning naar Peking (Nixons reis
voorbereiden) en Parijs (Vietnambesprekingen) de derde keer dat hij de persmensen
misleidde en hij heeft er inmiddels al weer een clandestiene reis naar Parijs opzitten
- zal wel noodzakelijk zijn geweest om een heleboel ophelderingen te verschaffen.
Intussen heeft Nixon de escalatie al weer verder opgevoerd door persoonlijk in een
redevoering voor het Amerikaanse volk de blokkade - deze term gebruikte hij
natuurlijk niet - van de Noordvietnamese havens af te kondigen om zo de - Russische
- wapenaanvoer te stoppen. Dit kan zeer grote gevolgen hebben; van het niet
doorgaan van Nixons bezoek tot een directe confrontatie tussen beide mogendheden.
Ook Peking reageerde tot nu toe rustig; natuurlijk veroordeelde het de
bombardementen - op de blokkade was er nog geen reactie -, maar Peking is het
ook niet eens met de huidige meer conventionele oorlogvoering van Hanoi. Het
handelt hiermee tegen het advies van Peking in om eerst grotere steun te krijgen
onder de Zuidvietnamese bevolking, terwijl Peking ook liever niet ziet dat Hanoi met
Russische steun een overwinning behaalt. Dit zou n.l. niet alleen in strijd zijn met
de Maoïstische leer van de volksoorlog, maar ook de invloed van de Sovjet-Unie in
Zuid-Oost-Azië aanzienlijk versterken, een invloed die na
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de met Russische hulp behaalde Indiase overwinning op Pakistan toch al zoveel
groter was geworden en nog verder is uitgegroeid door de succesvolle pogingen
van Moskou om nu de verstandhouding tussen beide Voorindische staten te
verbeteren.
10-5-'72
J. Oomes

België

Geen politiek is ook politiek
Een politiek overzicht kan natuurlijk volstaan met het opsommen van een reeks
gebeurtenissen. Maar dat is niet onze bedoeling. Wij willen de politiek benaderen
in zijn beslissingsmomenten en vanuit de vraag of daarin de wil aanwezig is de
maatschappij bewust in een bepaalde richting te oriënteren. Nu blijken juist dit soort
beslissingen steeds minder in de openbaarheid te treden. Als dat toch gebeurt, kan
men de vraag stellen of er inderdaad een bewuste oriëntatie aanwezig is. Als het
niet gebeurt, wil dat niet zeggen dat er geen beslissingen worden genomen. Maar
dan weet het publiek niet wie ze neemt en wat ze inhouden, dan zijn ze dus ook
niet vatbaar voor kritiek, noch voor alternatiefformuleringen. M.a.w. geen beleid is
ook een beleid, geen politiek is ook een politiek, geen ideologie is ook een ideologie.
Rond dit thema hebben we gepraat met enkele mensen die gespecialiseerd zijn
op een bepaald deelterrein. Onze vraag luidde: welke is de feitelijke politiek wanneer
er geen politiek wordt gevoerd? Het onderwerp leek zo boeiend, dat we verkiezen
iets dieper in te gaan op enkele aspecten, liever dan te trachten zo volledig mogelijk
en dus onvermijdelijk oppervlakkiger te zijn. In dit nummer worden een gedeelte
van het economisch en het gezondheidsbeleid besproken. We hopen later hetzelfde
thema op andere terreinen uit te werken.

Inflatiepolitiek
Een kritiek die veelvuldig wordt geuit t.o.v. het relanceplan is dat het de inflatie
verder zal stimuleren. Onze economische groei stijgt veel minder snel, maar de
prijzen blijven even snel stijgen. Men vreest dat de relancemaatregelen de prijzen
nog sneller zullen doen stijgen, zodat de resultaten van de versnelde groei
grotendeels teniet zullen worden gedaan. Deze redenering geldt in het bijzonder
wanneer de reclame grotendeels via de bouwsector wordt aangepakt, een sector
met een nog ambachtelijk karakter en een lage produktiviteit, zodat de lonen er
haast zeker sneller zullen stijgen dan de produktiviteit, en het verschil dan in de
prijzen wordt verrekend. De andere sectoren zullen de bouwsector volgen:
loonstijging; minstens de loonstijging boven de produktiviteit in de prijzen opnemen;
algemene prijsstijging. Nu is de reële loonstijging gelijk aan de nominale min de
prijsstijging. Heel de redenering leidt ertoe dat de werkelijke stijging van de welvaart
slechts gelijk kan zijn aan de stijging van de produktiviteit. De rest is inflatie.
Nu hebben we de indruk dat politici, economisten, vakbondsleiders enz. Dit
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proces in feite als normaal beschouwen. De lonen zijn aan de prijzen gebonden; in
feite zijn ook de prijzen aan de lonen gekoppeld. Theoretisch kan die inflatiespiraal
eeuwig verder gaan. Om het even welke looneis kan betaald worden, en is ook van
geen betekenis. Uiteindelijk is de werkelijke vooruitgang toch slechts gelijk aan de
produktiviteitsstijging. In de praktijk komen we echter in moeilijkheden wanneer onze
eigen spiraal sneller stijgt dan die van de landen waarnaar we exporteren. Elke
regering is er dan ook om bekommerd de koers van de inflatiespiralen ongeveer op
gelijke hoogte te houden. Lonen- en prijzencontrole, werkloosheid, invoer van
vreemde arbeidskrachten, monetaire maatregelen behoren tot het arsenaal van
middelen om bij te sturen. Een wijziging van de optiek in het economisch beleid zit
daar echter niet in. Die ongewijzigde optiek houdt nochtans duidelijke implicaties in
voor het karakter van onze samenleving. Enkele elementen:
1. Het hele systeem is gericht op het doen stijgen van de produktie. Welke
produktie, is van geen belang. Zolang de som maar groter wordt, is alles in orde.
2. De enige werkelijke stijging van de welvaart, nl. die van de produktiviteit, komt
rechtstreeks ten goede aan de actieven. In het automatisme van het systeem zijn
de niet-actieven het grote slachtoffer van een inflatiepolitiek. De niet-actieven, wier
inkomen steeds hetzelfde blijft, verarmen snel. De inkomens die gekoppeld zijn aan
het indexcijfer stagneren, aangezien deze verhogingen enkel de prijsstijgingen
opvangen. Een werkelijke verhoging van de inkomens der niet-actieven vraagt
telkens een uitdrukkelijke politieke beslissing, waarbij de actieven erover akkoord
moeten gaan een steeds groter deel van hun inkomen via de maatschappelijke
zekerheid (verhoging van plafonds en bijdragevoeten) of de belastingdruk af te
staan.
3. Aangezien in de huidige opvatting welvaart uitsluitend voortkomt uit de stijging
van de produktie, gaan alle producenten erover akkoord dat zij zich daarvoor in de
eerste plaats moeten inzetten. Het feit dat de arbeid door de voortdurende
rationalisering geleidelijk zijn menselijk aspect verliest, wordt aanvaard. Als
tegenprestatie trachten de vakbonden de dagelijkse arbeidsduur te verkorten en de
vakanties te verlengen. De waarschuwing dat dit niet helpt, omdat de vrije tijd toch
beleefd wordt vanuit de frustraties in de produktietijd, wordt in de wind geslagen.
4. Aangezien alle actieven erop uit zijn ‘hun deel’ te krijgen uit de inkomsten van
de stijgende produktie, wordt de aandacht afgeleid van de loonverschillen en de
inkomstenherverdeling. Zo lang iedereen bezig is met een persoonlijk
inhaalmaneuver kan men het zo houden. Daardoor worden de verschillen groter,
en daalt de bereidheid om iets van zijn individueel deel af te staan voor collectieve
behoeften.
5. In de tertiaire sector is de produktiviteitsstijging gering en wordt zelfs in heel
wat gevallen zo goed als onmogelijk geacht. De tertiaire sector vertoont echter
duidelijk de tendens om te groeien naargelang de welvaart stijgt. Dit stelt het
probleem dat de producenten die een hoog aangroeicijfer halen, steeds meer zullen
moeten delen met de loon- en weddetrekkenden uit de tertiaire sector.
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Te verwachten is dan ook een reactie van degenen die denken in economische
termen, om de tertiaire sector af te remmen waar dit mogelijk is. Dit kan zich b.v.
uiten in een onderwaardering van alle vormen van maatschappelijk werk, van de
opvoeding van hen die niet produktief zullen worden, van het vormingswerk, enz..
Wellicht ontstaat er een soort systematische afremming, die begint bij de opleiding
tot bepaalde beroepen, die aan het sociaal gericht wetenschappelijk onderzoek de
mogelijkheid onthoudt zich te ontwikkelen, en die de kring rond maakt door bepaalde
dienstverlenende activiteiten te beletten tot leven te komen door een gebrek aan
overheidssubsidies. Dit roept het beeld op van een maatschappij die om haar
welvaart te kunnen verhogen, haar welzijn moet inhouden.
6. Het probleem van onze relatie met de ontwikkelingslanden wordt onoplosbaar.
Naargelang ze onze produktiviteitsstijging niet kunnen volgen, worden ze steeds
armer, zelfs als ze meer produceren.
Met het oog op de nadelen van de inflatiepolitiek heeft de Belgische Dienst voor
de Opvoering van de Produktiviteit destijds voorgesteld een gedeelte van de
resultaten van de produktiviteitsstijging rechtstreeks ten goede te laten komen aan
de verbruiker. Zuiver doorgetrokken houdt deze idee in dat de aanwinst van de
produktie niet besteed zou worden aan de verhoging van de inkomens, maar aan
de daling van de prijzen. Globaal komt dit op hetzelfde neer. Maar... de niet-actieven
zouden er evenveel van genieten als de actieven, de aandacht zou gevestigd worden
op de loonverschillen, de vraag zou opgelost moeten worden welke goederen in
prijs zullen dalen, men zou even goed in een tertiaire sector kunnen werken als in
een andere, even goed in een weinig winstgevende industriesector als in een die
veel winsten maakt, de ontwikkelingslanden zouden ons kunnen inhalen, enz..
Een stap in die richting zou een werkelijke bewuste politieke daad zijn. Het binnen
de perken houden van de inflatiespiraal is dat niet.

Gezondheidsbeleid
In de begroting van het land (357,8 miljard) bedraagt het geheel van de uitgaven
voor gezondheidszorg ongeveer 70 miljard. Daarvan wordt zowat 10% al niet vooraf
uitgegeven en is dus beschikbaar voor het voeren van een beleid. Het regeerakkoord
van januari 1.1. erkent de dringende noodzakelijkheid van een globalisatie van het
geheel van de gezondheidsproblemen. Er staat te lezen dat een juiste en per streek
gedetailleerde inventaris van de behoeften een objectieve verdeling tussen de
openbare en de privésector zal bepalen. Dit vraagt ernstig wetenschappelijk
onderzoek en nationale en regionale overlegorganen. Het ministerie van
Volksgezondheid geeft slechts 20 miljoen uit voor allerlei wetenschappelijk
onderzoek, dat van Sociale Voorzorg 0,5 miljoen. Te weinig voor een ernstige aanpak
van zo'n behoefteninventaris en voor een evaluatie van de bestaande voorzieningen.
Een Nationale Raad voor Gezondheidsbeleid wordt in het vooruitzicht gesteld;
regionaal wordt er voorlopig niets georganiseerd. Misschien zal later de GOM
(Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij) een opdracht krijgen, maar de dis-
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cussie omtrent opdracht, geldmiddelen en omschrijving van de GOM is nog maar
pas opnieuw op gang gekomen en de meningen zijn nog erg verdeeld.
Het gecoördineerd beleid dat in het vooruitzicht wordt gesteld, veronderstelt
prioriteiten en het regeerakkoord spreekt over een imperatieve ziekenhuisplanning
en een geprogrammeerde groei van de medische en paramedische beroepen. Maar
niets daarvan is terug te vinden in het optreden van de ministers. Een aantal
conflicten rond de organisatie van de gezondheidszorg gaven de laatste maanden
de regering de kans om oriënterend tussenbeide te komen, doch dat is niet gebeurd.
1. De financiering van de ziekenhuizen. Er is een tendens om ook in de
ziekenhuissector een zuilensysteem, zoals dat van de twee grote onderwijsnetten,
verder uit te bouwen. Tot nog toe blijkt uit het optreden van de regering niet dat zij
tegen deze tendens in wil gaan. Ieder ziekenhuis in België krijgt een ligdagprijs
uitbetaald waarmee het in princiep rond moet komen. Deze is op het ogenblik te
laag (390 F.). Ziekenhuizen met een bijzonder statuut, zoals academische
ziekenhuizen, kunnen een heel wat hogere ligdagprijs berekenen (b.v. · 1.500 F.).
Artikel 9 van de wet op de ziekenhuizen voorziet echter dat ziekenhuizen die
boekhoudkundig kunnen aantonen dat zij niet rondkomen, een verhoogde ligdagprijs
terugbetaald kunnen krijgen (tot 2.400 in Brussel). Normaal zou dit een uitzondering
moeten blijven. Maar op het ogenblxik vallen al 80% van de ziekenhuizen, waaronder
alle openbare ziekenhuizen, onder de toepassing van art. 9. De gesloten
psychiatrische instellingen vallen buiten deze wet en zitten met een schromelijk
geldgebrek. Ook daar stijgen namelijk de kosten van personeel en verzorging, om
nog niet te spreken van de hele omwenteling in de psychiatrische aanpak waar
gewoon nog steeds niets van terecht komt. Psychiatrische instellingen doen het bij
ons met een ligdagprijs van gemiddeld 168 F.
In het kader van de verhoging van de lonen en wedden in de openbare sector
(beloofd na de parlementsontbinding eind vorig jaar) werd door de openbare
ziekenhuizen een verhoging van de lonen doorgevoerd. In de privésector laten
wedden en lonen meestal te wensen over, wat overeenkomt met het zuinige beheer
dat men traditioneel in deze (caritatieve) sector terugvindt. De bijkomende
discriminatie bracht een aantal instellingen in moeilijkheden, er werden
personeelsstakingen aangekondigd, gevolgd door een campagne voor verhoging
van de ligdagprijs voor deze ziekenhuizen.
Een eerste voorstel van minister Servais wilde zonder onderscheid aan alle
ziekenhuizen 14% verhoging toekennen zonder dat daar enige controle of onderzoek
aan verbonden werd. Het uiteindelijk akkoord voorziet nu een verhoging met 14%
mits boekhoudkundige controle achteraf. Een dergelijke maatregel is echter totaal
ontoereikend om deze sector ernstig aan te pakken. Boekhoudkundige controle
zoals deze nu gebeurt, heeft geen enkele invloed op het beheer van het ziekenhuis.
Er wordt geen onderzoek ingesteld naar de functie noch naar de efficiëntie van
bestaande instellingen.
De psychiatrische instellingen krijgen 40 F verhoging van de ligdagprijs en vinden
dit een aalmoes.
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Aangezien alleen de publieke sector zich verbond om de personeelskosten te
verhogen en ale psychiatrische instellingen tot de privésector behoren, heeft men
uitgerekend dat deze maatregel vooral het éne machtsblok ten goede komt. Dus
doen nu reeds geruchten de ronde dat er toegevingen op komst zijn die het evenwicht
zullen herstellen. Daarbij denkt men aan voordelen voor de socialistische
polyklinieken, die volgens Dr. Delvigne op het congres van de Socialistische
Mutualiteiten bewezen hebben dat zij een middel zijn om veel leden bij te brengen.
Deze polyklinieken werken deficitair, maar ook hier is geen enkele
gemeenschapscontrole voorzien.
2. Het statuut van de geneesheren. Traditioneel vormen de dokters een machtige
groep, gezien hun monopoliepositie en de corporatistische geest van hun organisatie.
Deze groep tot een maatschappelijke inschakeling te brengen is een van de
doelstellingen van een modern gezondheidsbeleid.
Het contact en overlegorgaan tussen de Mutualiteiten en de dokters komt
regelmatig bijeen in aanwezigheid van een ministerieel ambtenaar. Heel onverwacht
verklaarde minister Namêche einde april dat deze medico-mutualistische commissie
haar werkzaamheden moest stopzetten. De reden was een vaag ongenoegen over
de werkzaamheden en het feit dat men er geen oplossing in zag. Nu wil de regering
een tijd praten met de sociale partners, die vlug bereid gevonden worden om ook
hier hun zeg te hebben. Maar ook dit is geen oplossing, aangezien het gesprek met
de dokters, dat hier toch essentieel is, op die manier uit de weg wordt gegaan. Deze
aarzelende houding van de minister leidt tot immobilisme, zij laat bestaande evoluties
verder hun gang gaan.
3. Het ziekenhuisbeheer. Over een organisatie van het ziekenhuisbeheer wordt
al jarenlang gepraat. Twee thesissen staan tegenover elkaar. De eerste wil het
moderne ziekenhuis als een echte gemeenschapsdienst in handen zien van een
multidisciplinaire raad van beheer, waarin vertegenwoordigers van alle
belanghebbenden plaatsnemen. De andere thesis, vooral voorgestaan door de
Syndikale Kamer van Dr. Wijnen, ziet het ziekenhuis als een instrument ten dienste
van het geneeskundig corps.
Het conflict rond de kliniek te Jolimont werd de test-case voor deze strijd. Het
gaat hier om een groot privé ziekenhuis (meer dan 500 bedden) dat aangesloten is
bij het Verbond van de Verpleeginstellingen van Caritas. Sinds een drietal jaren is
er een kleine guerilla aan de gang tussen het Verbond, de Mutualiteit en de dokters.
Vanuit hun financieel sterke positie zijn deze laatsten in staat reorganisatie en
samenwerking te blokkeren. Zo hebben zij onlangs de dokters, werkzaam in de
kliniek, gegroepeerd in een v.z.w., waarmee zij proberen de situatie te forceren. Op
de paritaire commissie ziekenhuizen - geneesheren werd de zaak besproken. Door
de ambtenaar van de minister werd geen stelling genomen.
Zo werd ook hier nog geen begin gemaakt met een bewust politiek ingrijpen in
de zin van de verklaringen van het regeerakkoord.
6 mei 972
Ward Bosmans en R. Jolie-Mulier
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Forum
De ridders van de Graal
Prof. dr. ir. F.M. Maas, Toekomstmodel voor Natuur en Landschap, een
bijdrage tot goed milieubeheer, Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 126
pp. + 24 ill., f 15,90.
Niet al te uitvoerig en toch overtuigend toont de schrijver aan hoe het komt dat de
natuur door de aspiraties van de mens onder de wetten der schaarste is gevallen.
Natuur en heelal zijn geen buiten de mens staande orde meer, maar opgenomen
in het proces van verandering dat in bevolkingsgroei en techniek manifest is
geworden.
In een klein land als Nederland is om die reden door het RIVON - Rijksinstituut
voor Veldbiologisch Onderzoek t.b.v. het Natuurbehoud - een schets vervaardigd
van de belangrijkste natuurlijke milieus. Een aantal van deze milieus wordt bedreigd
door wegenbouw en stadsuitbreiding. Dat het niet beter wordt aangepakt, is voor
een belangrijk deel een kwestie van kosten. Hoe groot men zich de groei van het
inkomen na de oorlog ook voorstelt, zij is bij lange niet toereikend om die verzorging
bij ziekte, bewoning, onderwijs en culturele ontplooiing te garanderen die volgens
de norm van thans wenselijk is.
Prof. Maas verwacht dat de mens van de nabije toekomst eieren voor zijn geld
zal kiezen: zodra hij er achter komt, dat deze zaken hem niet zonder meer kunnen
worden toegeworpen - ‘we hebben daar recht op’ - zal hij socialer en actiever worden
om met de hem toegemeten tijd er iets van te maken. Dat vraagt een vindingrijk
democratisch levenspatroon. Of die mutatie volbracht zal worden lijkt mij voorlopig
een grote vraag. Maas haalt de uitspraak van de psycholoog Berlyne aan, dat het
menselijk zenuwgestel afgestemd is op een matig grote toevoer van nieuwe
indrukken. Ook de verwerking van levensindrukken tot een zinvol - en niet tot
ontevredenheid stemmend geheel - stelt hoge eisen. Historisch is het nog nimmer
voorgekomen, dat de mens om der wille van harmonie grote stappen terug deed.
Bovendien is in onze maatschappij het inzicht in de onderlinge verwevenheid der
verschijnselen nogal zoek. Wij ondergaan thans de teleurstellingen van het vage
optimisme van kort na Wereldoorlog II. De reactie naar meer orde is in aantocht.
Maar orde die en scène wordt gezet om gevaren te bestrijden heeft geen lang leven.
Het is dan ook niet zo zeker, dat die meer harmonische mens, die doorzicht heeft
in de betrekkelijkheid van het collectieve kunnen, in aantocht is. De roofbouw onttrekt
zich voorlopig nog aan het waarnemingsvermogen.
Mary Farmer, Het Gezin, (Mens en Medemens), Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1971, 166 pp., f 9,25.
De sociologie is in Engeland als aparte wetenschap - met de maatschappelijke
aspiraties van dien - nimmer van de grond gekomen. Society ligt verweven in trade,
finance, labour en technology. De studie van Mary Farmer laat zien dat geleidelijk
aan een aantal van de sociologische begrippen worden overgenomen. Zij behandelt
eerst de algemene vraagstukken van industrialisatie, verstedelij-
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king en vermaterialisering: het gezin is op zichzelf komen staan doch daarmee
tevens losgekomen van familie en buurt. De burgerij, des zondags aan de wandel,
des maandags op kantoor, des avonds voor de buis, en des zaterdags in de winkel
is kenmerk geworden van de nieuwe tijd. A-sociale toestanden en grote levensstijl
verdwijnen gelijkelijk uit het gezichtsveld. In hoofdstuk II geeft Mary Farmer aan dat
klasse en stand dan minder geschikte voorstellingen worden om het gezinsgedrag
te determineren. Sociale positie, status, het losjes verschuivende rolgedrag, het
onvermijdbaar ingeschoven worden in school, werk, ontspanning en consumptie
(alles op zijn tijd) vormen de nieuwe entourage. In het derde hoofdstuk en in het
besluit tracht de schrijfster aan te geven in hoeverre het gezin zichzelf tegen die
fantasieloze omgeving kan wapenen en of een gerichte gezinspolitiek daartoe niet
kan bijdragen. Voor haar is dat wat ouwe ideaal waarbij ouders en kinderen proberen
trouw te zijn aan elkaar nog niet versleten. Dat behoeft niet te betekenen dat het
gezin zich daarvoor zal isoleren. Iets van de hand-en-span-mentaliteit op de camping
zou kunnen worden meegenomen wanneer men terugkeert in het woonblok. Iets
van het individueel consumeren of opvoeden zou opgegeven kunnen worden voor
gemeenschappelijke speelzalen, wasruimten, studiezaaltjes, ontspanningsruimten
e.d.. Daartoe moet men met elkaar leren omgaan op een ietwat ruimer vlak dan
thans gewoonte is. Waarschijnlijk zal de toekomst zich afspelen in centra waar
eigenheid en gemeenschappelijkheid wat soepeler op elkaar staan afgesteld. In
zulke levensgemeenschappen kan men zelfs denken aan zekere bijstand van
opgeleide pedagogen en culturele werkers. Niet slechts in de sfeer van goederen
en arbeid moet het ruil-proces er zijn, doch tevens op het stuk van vrije tijd en
diensten. In dat laatste vlak zullen mensen gaan ontdekken dat er veel te winnen
valt. Het is te hopen dat deze re-socialisering niet een prooi wordt van halfprofeten
die met sex in de hand door het ganse land komen.
C. Wright Mills, Macht en Mensen, Tien Essays met een nawoord van W.G. Wolters,
(Kritiese Bibliotheek) Van Gennep, Amsterdam, 1971, 172 pp., f 10,90.
Helaas is dit niet de totale vertaling van de bundel Power, Politics and People, zoals
de uitgever suggereert. Het is een selectie er uit, hetgeen er op zou kunnen wijzen
dat de linkse Nederlander minder opname-vermogen heeft dan zijn Amerikaanse
collega. Een zekere indruk krijgt men overigens wel van de kruistocht van Wright
Mills tegen de vermachtspolitiekte mensheid. De historie leert, dat de zucht om
collectief aan arbeid en zorg te ontsnappen - zodra de naakte grenzen zichtbaar
werden - via iets van oorlog, misoogst of economische crisis werd ingetoomd. Oorlog
is de laatste decennia een wat onwaarschijnlijk purgeer-middel gebleken, althans
op mondiaal vlak. Economisch begint er - sinds het rapport van de Club van Rome
over The Limits of Growth - enig zicht te komen op de grenzen van het avontuur.
De wijze waarop deze gegevens echter opgenomen worden belooft nog niet alle
goeds. In Nederland zijn ze door de progressieven - intellectuelen die vinden dat
zij de lakens moeten uitdelen - aangegrepen om de andere elites voor besjokkene
haas uit te maken. Extra moeilijkheden ontstaan zodra de politieke elite
maatschappelijke spanningen tracht te exploiteren voor macht over anderen. Hoewel
deze elite jaren lang de trom van de vooruitgang heeft geroerd, gaat men er
desondanks van uit dat het stapje terug onder haar toezicht gemaakt dient te worden.
Zo zet de heksenjacht op die domme rekels van kerk, gevestigde instellingen en
bedrijfsleven zich voort.
Het protest van de intellectueel tegen machtsconcentratie is oud. In de 18e eeuw
werden clerus en adel voor het gerecht gedaagd; in de 19e eeuw kreeg de a-sociale
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ondernemer er voor langs; en nu is de strijdbijl in de boom van het militair-industriëel
complex geslagen. De Amerikaanse socioloog Wright Mills heeft in een groot aantal
studies het ontstaan van die machten geanalyseerd.
aangepakt. (Zie de vert. in de Aula van zijn Sociological Imagination). Doch in
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zijn The Power Elite (1956) en The Causes of World War Three (1958) moest hij bij
alle knapheid van analyse constateren, dat voor zijn eigen ideaal geen mensen
bestonden. De vakbonden leken hem nauwelijks een alternatief voor de dragers
van het militair-industrieel complex. Zijn hoop vestigde zich op de jonge intellectuelen;
de wat anarchistische mensen met verbeeldingskracht. Zoals de mannen van het
eerste uur op Cuba of van de dagen der laatste vrijheid in Tsjecho-Slovakije: de
Franse student ook die neerschreef: L'imagination prend le pouvoir (1968).
Verbeeldingskracht kan echter niet worden omgezet in macht. Men kan ten deze
rommelen wat men wil aan de sleutels van de kluis, waarin het geluk wordt bewaard.
De cijfercombinatie is onvindbaar, zoals de ridders van de graal reeds wisten.
Th. de Jong

Verhouding Christenen en Joden
Als men ergens tot een echt gesprek tussen Joden en Christenen komen kan, dan
moet het wel in de U.S.A. zijn, waar ongeveer 6.000.000 Joden wonen van allerlei
schakeringen. Geen wonder ook, dat juist hier een instituut is opgericht voor
‘Judaeo-Christian Studies’, met o.a. een voortreffelijke serie ‘Jaarboeken’. Deel IV
van deze jaarboeken kwam uit in 1962, maar we moesten wachten tot 1970 tot deel
1
V uitkwam . Daarvoor zijn echter goede redenen aan te geven. Het was nooit de
bedoeling ieder jaar te verschijnen, ook al leek het erop vóór 1964, maar sindsdien
is de verklaring over de Joden van het Vaticaans Concilie uitgekomen en daarmee
is de hele verhouding in een ander licht komen te staan. Ook het karakter van The
Bridge is erdoor beïnvloed. De hoofdredacteur van de jaarboeken heeft de nodige
energie besteed om de verklaring erdoor te krijgen in Rome en hoezeer de houding
van de Katholieke Kerk is veranderd, laat hij, mgr. J. Oesterreicher, in zijn Inleiding
tot deel V zien o.a. in de bewoording van het gebed op Goede Vrijdag voor de Joden.
Aan dit laatste deel van de Jaarboeken hebben Christenen en Joden samen
meegewerkt. De standpunten zijn verschillend, maar men tracht hier tenminste
elkaars standpunten te verstaan.
Na de inleiding van de hoofdredacteur volgt een vertaling van de Concilietekst
van 28 oktober 1965. Een serie Studies neemt het grootste gedeelte van het boek
in. De auteurs hebben blijkbaar een voorkeur voor het getal drie. Zo wordt Heinrich
Spaemann geciteerd, die spreekt over de drie zonden door christenen in het verleden
begaan t.o.v. Israël. Vooreerst de twijfel aan Gods trouw aan zijn beloften tegenover
zijn volk. Op de tweede plaats de identificatie van Israël met: kruisiging van Jezus,
vergetend dat Jezus, Maria, de apostelen en de eerste christenen allen zelf Joden
waren. Hiermee hangt samen de derde zonde: onze aanmatiging dat wij zelf
onschuldig zijn aan deze kruisiging. Nog belangrijker is wellicht het feit dat men dit
hele boek haast als één betoog zou kunnen beschouwen voor de blijvende geldigheid
van het ‘Oude’ Testament, dat het hedendaagse Jodendom ook meer bezit dan de
boeken van ‘Tenach’ voor zijn religieuze inspiratie en wij zeker niet het Oude
Testament slechts mogen zien als voorbereiding voor het nieuwe. Een ander
verwaarloosd aspect in de theologie is de relatie tussen het land Israël en het volk.
Een artikel van mgr. Oesterreicher gaat hier heel concreet op in. Dit betekent echter
niet, dat de schrijvers in dit boek zich niet bekommeren om het lot van de Arabische
vluchtelingen. Dit blijkt o.a. uit de afdeling Documents. Wij hopen dat dit werk door

1

John Oestereicher, ed., The Bridge, Brothers in Hope, Judaeo-Christian Studies, Vol. V.,
Herder and Herder, New York, 1970, 350 pp., $ 7,50.
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allen in Nederland en België die belangstellen in Israël, staat en volk in de diaspora,
zal worden gelezen en bestudeerd.
J.H. Nota
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid

Gedragswetenschappen
Barthes, Roland - Mythologies. - Cape, London, 1972, 159 pp., £ 2,50.
Borderie, René la - Les images dans la société et l'éducation. - Casterman,
Tournai, 1972, 160 pp., BF. 90.
Buiten de grenzen. Sociologische opstellen. - Boom, Meppel, 1972, 365 pp.,
BF. 370.
Burie, J.B. - Wonen en woongedrag. - Boom, Meppel, 1972, 228 pp., BF. 298.
Bouwkamp, Roel e.a. - Opvoeden / vormen. - (Proces-Materiaal) Nelissen,
Bloemendaal, 1972, 109 pp., f 9,75.
Buytendijk, Dr. F.J.J. - Mens en dier. - (Aula), Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1972, 155 pp., f 4,50, BF. 73,-.
Dreyfus-Moreau, Jacqueline - L'impuissance sexuelle. - Casterman, Tournai,
1972, 156 pp., BF. 90.
Gaudibert, Pierre - Action culturelle: intégration et/ou subversion. - Casterman,
Tournai, 1972, 144 pp., BF. 90.
Heinemeijer, W.F. - Het sociaal-ecologisch gezichtspunt. - Boom, Meppel,
1972, 26 pp., BF. 62.
Houlman, Henri - Les langues vivantes. - Casterman, Tournai, 1972, 100 pp.,
BF. 90.
Maslow, Abraham H. - Religie en topervaring. - (Menselijke mogelijkheden),
Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 111 pp., f 12,50.
Metz, W. - Onnozel leven. - Callenbach, Nijkerk, 1972, 119 pp., BF. 198.
Pousseur, Henri - Musique, sémantique, société. - Casterman, Tournai, 1972,
152 pp., BF. 90.
Skinner, B.F. - Beyond freedom and dignity. - Cape, London, 1972, 225 pp., £
2,25.
Till-D'Anluis de Bourouill, Dr. Mr. H.A.H. van - Vrije abortus nu reeds mogelijk.
- Kluwer, Deventer, 1972, 78 pp., f 5,90.
Valabrègue, Cathérine - L'éducation sexuelle à l'étranger. - Casterman, Tournai,
1972, 152 pp., BF. 90.

Lisa Hobbs
Liefde en bevrijding
(Anthos) In den Toren, Baarn, 1971,
144 pp., f 9,75, BF. 160.
De ondertitel van dit boek geeft duidelijk de inhoud aan: de nieuwe vrouw in de
nieuwe maatschappij. In een vurig pleidooi beschrijft de schrijfster deze vrouw als
‘iemand die staat op haar menselijke rechten en die bereid is daarvoor te vechten’.
Het is de lezer al snel duidelijk dat bij deze omschrijving de schrijfster voor haar zelf
geen uitzondering heeft gemaakt.
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Voor deze strijd met het sympatieke doel worden echter teveel argumenten
gebruikt voor de kleine waarheid dat de vrouw ook een mens is. Daardoor slaat de
overtuigingskracht van redelijke argumenten om in het verbale geweld van de
gegrepene. De schrijfster is teveel baas in eigen boek. Dit heeft tot resultaat, dat
de lezer, die met liefde aan dit boek begint, met een zucht van bevrijding het
beëindigt, in de vaste veronderstelling dat deze papieren tijger toch ook maar mens
is en dat wil zijn.
G. Wilkens

Prof. Dr. J.H. van den Berg
's Morgens jagen, 's middags vissen
2,
Callenbach, Nijkerk, 1971 85 pp., f 12,50.
Bovenstaande titel is genomen uit het 125 jaar geleden verschenen Die deutsche
ideologie van Karl Marx, een tekst waarin de utopie gesitueerd wordt van een
maatschappij, ‘waar men kritiek kan hebben op het eten zonder ooit jager,visser of
herder of criticus te worden, juist zoals ik zin heb’. Wat voor Marx nog utopie was,
is voor Van den Berg, de bekende schrijver en
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hoogleraar uit Leiden, werkelijkheid geworden in onze huidige maatschappij.
Hoe Van den Berg denkt over en wat hij in onze maatschappij ziet, komt naar
voren in deze schets in een aantal karakteristieke foto's en tekeningen met
commentaar. Van den Berg geeft een lezing met lichtbeelden over een maatschappij
waarin de mens verdeelt en heerst met zijn technisch kunnen, maar innerlijk verdeeld
wordt en onmachtig is. Een verscheurde wereld, een uitgebloeide vrucht van de
industriële revolutie. Een wereld en een toekomst waarin Marx zin kon zien, maar
waarin nu de technicus, die elke letter kan spellen maar een zin niet overziet, zich
bevindt naast de consumptiemens, die geen pap meer kan zeggen, tegelijk met de
kinderen die vrijaf nemen en spijbelen van de lessen van een maatschappij waarvoor
men veel moet leren, maar waarbij men niets wijzer wordt.
Scherp waarnemend, in een voortreffelijke stijl geeft Van den Berg deze
cultuurschets, waarvan de lezer met genot in zijn vrije tijd kan consumeren.
Een opmerking dient gemaakt naar aanleiding van deze schets. Dit platenboek
eindigt met een foto van monniken in lofzang bijeen, waarbij zich een jongeman
heeft geschaard ‘met gestreepte trui, zonder das, zonder hemd, met een baard en
met de lange haren van zijn orde’. ‘Om het geheel aanvaardbaar te maken’, zo
schrijft Van den Berg. ‘Want dan mag dit tafereel nog’, in de kloosters, als dat nog
mag en men nog niet vrijaf heeft genomen door de deur ‘die vooral naar buiten en
nog nauwelijks naar binnen is opengedaan’.
‘De eenvoudigste oplossing, het herstel van de Regel, met, let wel, de poort open
naar binnen, zal het laatst worden gevonden’, voorspelt Van den Berg. Op de laatste
bladzijde logzang en jeugd bij elkaar. ‘Geloof mij, het is één zaak’. Het geldt voor
deze tijd, het is van gelding voor allen die willen zien wat niet te zien is en die iets
willen beluisteren waarvan men niet ophoort. Het tafereel is ook van kracht voor
een metabletica, die, voor de verandering, met dit geloof niet eindigt maar begint.
Ondertussen is het parool: 's morgens jagen, 's middags vissen en 's avonds een
boek van Van den Berg consumeren. Aanbevolen voor de vrije tijd.
G. Wilkens

Horst-Eberhard Richter
Het gezin als patiënt
(Aula) Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1971, 232 pp., f 5,50, BF. 90.
Vanouds heeft de psycho-analyse zich met storingen in de psyche van de enkeling
beziggehouden. Sinds kort komt daar een toenemende aandacht bij voor het verband
tussen de psychische gesteldheid van de enkeling met die van de groep waarvan
hij lid is, vooral met betrekking tot de processen in de onderlinge relaties van het
gezin. Het kan zelfs zijn dat een psychisch gestoord gezinslid niet gezond kan
worden zolang het leven in het gezin diepgaand gestoord blijft en het gezin behoefte
blijft hebben aan bv. een zondebok, een machteloos gemaakt zorgenkind om een
andere ondraaglijke groepsspanning te kunnen opvangen. Vandaar de juiste titel:
het gezin als patiënt, met de zeer heldere, beschrijvende ondertitel: Oorsprong, aard
en therapie van conflicten in huwelijk en gezin...
Na een korte, noodzakelijke theoretische inleiding in het psycho-analytisch
standpunt geeft deze studie duidelijke en uitvoerige voorbeelden van
probleemgezinnen met specifieke groepsneurosen.

Streven. Jaargang 25

Nog waardevoller wordt dit boek doordat de schrijver duidelijk aangeeft welke
gezinnen en welke therapeuten in aanmerking komen voor een gezinstherapie en
wanneer gezinstherapie kan mislukken.
De heldere stijl, de vele praktijkvoorbeelden en de toegankelijkheid, ook voor
nietprofessionele lezers, zijn de kwaliteiten die terecht als aanbeveling op de
achterflap zijn aangegeven.
G. Wilkens

M.A. Sechehaye
Dagboek van een schizofreen
Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 120 pp., f 12,50.
De beschrijving van een schizofrene patiënt door een psychiater, zijn interpretatie
van de uitingen, woorden en gevoelens alsmede een originele aanpak van de
therapie vormt niet het opzienbarende gedeelte van dit boek. Dat bestaat erin, dat
de psychiater de patiënt laat voorgaan in het eerste gedeelte van deze studie met
het publiceren van een dagboek.
Het dagboek is een reisverslag in ‘het onmenselijk wrede Land van het
Verblindende Licht’, geschreven door de reiziger, die bij terugkeer weer echt kan
genieten en naar waarde schatten, dat hij bij de mensheid hoort. Door dit ontroerende
reisverslag krijgt het tweede deel, geschreven door de psychiater van de patiënt,
de juiste belichting. Zo wordt therapeutische hulp het menselijk gebaar van ‘een
hand reiken aan mensen die daarin nauwelijks meer gelo-
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ven’, zoals de Amsterdamse psychiater Foudraine in zijn voorwoord schrijft. Het
lezen van dit boek vormt een goede handreiking voor het splijten van een gespleten
wereld van arts en patiënt, van publiek en verpleging en maakt het menselijk geheim
van ons aller gedeelde eenzaamheid meer toegankelijk.
G. Wilkens

Carl R. Rogers
Cliënt als middelpunt, dl. I: Idee in ontwikkeling
(Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam, 1971, 259 pp., f
19,50.
Een Nederlandse vertaling van de twintig jaar geleden uitgekomen bestseller en
klassieker uit de psychotherapieliteratuur. Dat roept vragen op. Hebben we hier met
een regressieverschijnsel te maken, zo zal de vraag kunnen luiden vanuit
psychotherapeutische zienswijzen en methoden die sindsdien ontwikkeld zijn? De
bedoeling van deze uitgave is veeleer het tegendeel.
De vertalers van deze baanbrekende studie beogen eerder een verdringing in de
psychotherapie aan het licht te brengen, door de uitgave van dit boek van Rogers,
die wel eens de voornaamste therapeut van de opkomende ‘humanistic psychology’
richting in Amerika is genoemd. Niet overgeleverd aan een hem conditionerende
behandeling, noch geduid en gebonden aan het verleden, moet de cliënt als persóón
in het middelpunt komen. De therapeut dient zich in te leven in de ervaringswereld
van de cliënt en deze, al aanvaardend, zijn eigen problemen te laten oplossen.
In het voorwoord van deze goede Nederlandse vertaling wordt deze studie door
de inleider, prof. Duijker, terecht een meedenk-boek genoemd. Vooral de uitvoerige
protocollen van de cliënten, het heldere en toch sobere commentaar van de auteur,
maken dit boek geheel toegankelijk voor die lezers die niet direct zich ophouden in
het vlak van de professionele psychotherapie, maar zich in wijder verband
bezighouden met het ontwikkelen en in stand houden van menselijke mogelijkheden
zoals bv. het sociaal werk en in zekere zin ook de pastoraal.
Voor die groepen zal het wellicht ook niet te storend zijn dat de literatuurlijst en
de weergave van gehouden onderzoeken t.a.v. het effect van deze benadering
slechts is bijgehouden tot 1951, de datum van het eerste verschijnen.
G. Wilkens

Erik H. Erikson
Jugend und Krise
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 344 pp., DM. 29,50.
In deze Duitse vertaling van het twee jaar eerder uitgekomen Amerikaanse ‘Identity
- Youth and Crisis’ bundelt de bekende psychiater Erikson in een nieuwe bewerking
een aantal ten dele reeds lang verschenen studies die cirkelen rond het kernbegrip
Identiteit.
De psychoanalytische individuele benadering van de menselijke identiteit wordt,
niet zonder succes, in contact gebracht met repercussies op en vanuit het sociale
milieu. Psychoanalyse tegelijk met sociologie en sociale psychologie in soms wankel
evenwicht. Maar niet alleen naar de inhoud weet Erikson uit de kring van het gesloten
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vakgebied te breken, ook qua taal en vorm zijn zijn gedachten, die de moeite waard
zijn, voor een grotere lezerskring te verstaan.
Beschouwingen over de jeugd, de vrouw en het rassenvraagstuk sluiten zo goed
aan op de beschouwingen over de persoonlijke groei van ieders identiteit en de
pathologische afwijkingen die daarbij kunnen voorkomen.
Een boek dat de moeite waard is zowel naar de inhoud als naar de methodiek
en dat in de ontvouwde dynamiek van de identiteitscrisis, de onrust van deze tijd
meestal invoelbaar, vaak begrijpelijk en soms zelfs verklaarbaar maakt.
G. Wilkens

Jean-Michel Palmier
Lacan
1970, 154 pp..
George Lerbet
Piaget
1971, 139 pp..
Claude Geets
Melanie Klein
1971, 160 pp..
(Collection ‘Psychotèque’), Editions Universitaires, Paris.
In deze reeks wordt de nadruk gelegd op het werk van verschillende psychologen.
En vulgariserende inleiding tot het denken van auteurs, meer dan een analyse of
kritische beschouwing. De benadering getuigt van respect; het zijn geen
panegerieken, maar kritische noten ontbreken, tekorten of zwakheden worden niet
onthuld. Dat maakt deze werkjes iets vlak en nogal saai.
Eric De Kuyper
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Sociale wetenschappen
Buursink, Jan - Centraliteit en hiërarchie. - Van Gorcum, Assen, 1971, 211 pp.,
f 30,-.
Emancipatie van de vrouw. - Kernvraag 28, Den Haag, april 1972, 34 pp..
Gaay Fortman, Dr. Mr. Bas de - Derde wereld in beweging. - (Anatomie van
de toekomst) Het Wereldvenster, Baarn, 1972, 110 pp., f 12,50.
Goble, Frank - De derde weg. - (Menselijke mogelijkheden), Lemniscaat,
Rotterdam, 1972, 134 pp., f 13,50.
Hahn, Wilhelm - Mehr Bildung - mehr Leistung - mehr Freiheit. - Seewald
Verlag, Stuttgart, 1972, 194 pp., DM. 9,80.
Hermand, Jost - Der Schein des schönen Lebens. - Athenäum, Frankfurt, 1972,
313 pp., DM. 28,-.
Kreutz, Henrik - Soziologie der empirischen Sozialforschung. - Enke, Stuttgart,
1972, 209 pp., DM. 39,80.
Kriek, H. e.a. - konkrete utopie. - (Katernen 2000) Wolters-Noordhoff, Groningen,
1972, f 2,50.
Laing, Ronald D. - Gezinspatronen. - Boom, Meppel, 1972, 132 pp., f 8,90.
Maeijer, J.M.M. e.a. - Katholieke Universiteit? (reacties en meningen II). - Paul
Brand, Bussum, 1972, 164 pp., f 9,90.
Mens en gemeenschap in het jaar 2000. - Europese faculteit voor mens en
gemeenschap, Turnhout, 1972, 147 pp., BF. 100.
Nelissen, Dr. N.J.M. - Sociale ecologie. - (Aula) Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1972, 212 pp., f 5,50, BF. 90,-.
Rose, Klaus - Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. - (Neue
Wissenschaftliche Bibliothek: Wirtschaftswissenschaften) Kiepenheuer & Witsch,
3,
Köln, 1971 455 pp., DM. 28,-.
Teitler, Ger - Toepassing van geweld. - (teksten sociologie) Boom, Meppel,
1972, 164 pp., f 12,50.
Winkler, Heinrich August - Mittelstand Demokratie und National-sozialismus.
- (Studien-Bibliothek) Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1972, 307 pp., DM. 34,-.
Woningnood. - Derhalve, Vught, maart 1972, 54 pp., f 3,85.

Ruimte in het drugbeleid
Boom, Meppel, 1972.
Drie jaar heeft een werkgroep van de Stichting Algemeen Centraal Bureau voor de
Geestelijke Volksgezondheid te Utrecht nodig gehad om een rapport uit te brengen
onder bovengenoemde titel. Deze werkgroep was multi-disciplinair samengesteld
uit echte deskundigen, zoals H. Cohen, psycholoog, P.J. Geerlings, zenuwarts en
D.C.J. van Peijpe, Socioloog. Verder o.a. Mr. Dr. J.F. Hartsuiker, officier van justitie
en H.J. Krouweel, directeur van een consultatiebureau voor alcoholisten en (andere)
drugs. De leiding berustte bij Prof. Mr. L.H.G. Hulsman. De datering van het rapport
is oktober 1971.
Als hoofdpunten bevat het rapport:
a) Dat het gevaar van de cannabisprodukten nog steeds niet aantoonbaar groter
is dan van alcohol, eerder kleiner.
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b) Er zijn op 100.000 à 200.000 slechts 900 personen, die van hun cannabisgebruik
nadelige gevolgen hebben ondervonden.
c) Een dergelijk aantal rechtvaardigt niet het tot dusverre gevoerde harde
justitionele beleid tegenover de cannabisgebruikers en handelaren.
d) Integendeel, het huidige drugbeleid kweekt juist vervreemding van de gebruikers
en het werkt gebruik van en handel in gevaarlijker middelen zoals heroine en
amfetamine in de hand. Tenslotte is het harde beleid inefficiënt doordat de ‘pak-kans’
toch klein blijft.
e) Strafbaarstelling van gebruik en bezit van cannabisprodukten moet dan ook
opgeheven worden. De decriminalisering van de gebruikers moet vooralsnog beperkt
blijven tot cannabisgebruikers. Het gebruik en bezit van andere drugs blijven
vooralsnog strafbaar, zij het niet als misdrijf maar slechts als overtreding.
Het rapport is gemakkelijk leesbaar, en de belangrijke sociologische
beschouwingen zijn op evenwichtige en logische wijze met juridische, medische en
farmacologische verweven. De werkgroep verliest zich nergens in de z.g. diepgaande
beschouwingen. De toon is rustig, ter zake en niet polemisch.
Het is jammer, dat onze minister Stuyt geen blijk heeft gegeven, dat hij het rapport
heeft gelezen. Hij heeft immers onlangs de cannabisprodukten met meer klem en
duidelijkheid onder de opiumwet gebracht via een beschikking.
Intussen is de interdepartementale commissie-Baan met een rapport over hetzelfde
onderwerp, ‘de drugs’ gekomen. In de commissie-Baan zat de helft van de
deskundigen van deze commissie. Desondanks zijn de conclusies van de
commissie-Baan helaas veel conservatiever uitgevallen. Het is te hopen dat het hier
gerecenseerde rapport in de toekomst als belangrijker zal worden erkend. In ieder
geval is wat we op tafel heb-
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ben een belangrijk rapport over drugs in Nederland.
J.H. van Meurs

A. Bours en J.G. Lambooy, (red.)
Stad en stadsgewest in de ruimtelijke orde.
Moderne geografie ten dienste van de planologische en bestuurlijke
ontwikkeling
(Sociaal geografische studies), Van Gorcum, Assen, 1970, 334 pp., f
29,50.
‘De betekenis van een wetenschap wordt bepaald door de relevantie van haar object
en de adequaatheid, integriteit en consistentie van haar theorie en methodische
kracht’ (Kouwe, p. 158). Met het eerstgenoemde hebben de Nederlandse geografen
in de afgelopen decennia niet zo veel problemen gehad. Ondanks verschil in inzicht
over het object bewezen zij in talloze functies de relevantie van hun vak. Anders is
het gesteld met de tweede voorwaarde die Kouwe noemt. Tot de jaren '60 heeft het
geduurd voor men zich bewust werd dat de theorievorming en de ontwikkeling van
methoden een centrale plaats dienen te hebben binnen elke wetenschap.
Daarom is het een goede gedachte geweest om in deze bundel een aantal
artikelen bijeen te brengen die door Nederlandse geografen in de periode 1955-1970
zijn geleverd tot verdieping van het inzicht in de verstedelijkingsprocessen in
Nederland en daarmede verband houdende verschijnselen. Bours en Lambooy
stellen in hun inleiding en verantwoording, dat de keuze van de artikelen bepaald
is door hun overtuiging dat met name door de studie van die
verstedelijkingsprocessen ook in ons land aan een vernieuwing van de geografie
als wetenschap en aan de praktische toepassing daarvan is en wordt gewerkt. Men
kan het werk beschouwen als een ‘tussentijdse balans’, noodzakelijk volgens de
redacteuren, omdat er thans duidelijk nieuwe wegen worden ontdekt dan wel
ontsloten.
De bijdragen van G.J. van den Berg, A. Bours, P. Dordregter, G. Hoekveld, P.
Kouwe, J. Lambooy, Ch. van Paassen, J. Schmitz, W. Steigenga en G. Wissink
worden in een zestal groepen geclassificeerd: Verstedelijking in perspectief,
Begrippen en problemen, De stad in nieuwe vormen, Stad en regio, Stadsgewest
en ruimtelijke orde, Stadsgewest als sociaal-geografisch verschijnsel.
Het is ondoenlijk om de afzonderlijke bijdragen aan een nadere beschouwing te
onderwerpen. Dat de gepresenteerde bijdragen m.b.t. de theorievorming nog geen
afgerond geheel vormen, zal eenieder die met de ontwikkeling van de geografie in
de Angelsaksische wereld enigszins op de hoogte is, onmiddellijk onderkennen.
Dat neemt evenwel niet weg dat deze ‘reader’ onmiskenbare verdiensten heeft.
Zoals zo vaak met dergelijke bundels het geval is, wordt ook hier door het bij
elkaar brengen van verspreid gepubliceerd en soms moeilijk toegankelijk materiaal
ineens duidelijk hoe een bepaalde ontwikkeling getraceerd moet worden, maar ook
hoeveel werk er nog verzet moet worden. Het siert de redactie dat zij meerdere
malen blijk geeft dit laatste te zien. Daarom is het werk inderdaad een stimulans tot
verdere bezinning en ontwikkeling van de geografische theorie en haar toepassingen
in planologie, bestuurskunde en in de ruimtelijke ordening en de regionale
ontwikkeling.
A. Dietvorst
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Die rotschool van u
Brief aan een onderwijzeres door de kinderen van Barbiana, gevolgd
door een nabeschouwing
van Oscar de Wit, Sibe Soutendijk en Co van Calcar
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1970, 184 pp., BF. 145.
Co van Calcar
Buitenspel op school en in de maatschappij
Van Gennep, Amsterdam, 1971, 102 pp., geïll., f 5,50.
Zowel in de ‘Brief aan een onderwijzeres’, als in de nabeschouwing van enkele
kritische leraars over de Nederlandse situatie tref je vele rake opmerkingen over de
sociale discriminatie in het onderwijs. Het onderwijs is niet ‘democratisch’: dat is de
(gemakkelijk te bewijzen) aanklacht van een groepje Italiaanse scholieren,
slachtoffers van het Italiaanse opvoedingssysteem, die aan intensieve zelfopvoeding
hebben gedaan en hun ervaringen en conclusies hebben samengebracht in een
aangrijpend document. Zo aangrijpend omdat het vanuit een nijpende noodtoestand
geschreven is door de betrokkenen zelf. De Nederlandse echo's daarentegen gaan
vrij vlug lijken op retorisch en ondoordacht geschrijf, hoe juist het vertrekpunt ook
moge zijn. Dat de Italiaanse kinderen ongenuanceerd de ‘middelen’ trachten te
bemachtigen die hen onder-
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drukken, kun je maar al te goed begrijpen. Dat de Nederlandse pedagogische
hervormers zo ongenuanceerd pleiten voor bijvoorbeeld ‘toegankelijkheid voor
iedereen van wat de maatschappij heeft aan sociale, culturele, materiële, ethische
en religieuze verworvenheden te bieden’ (in Buitenspel op school en in de
maatschappij, p. 73) lijkt me inconsequent. Er wordt hier namelijk impliciet
gerefereerd aan de burgerlijke opvoeding als een soort ideaaltoestand. Zij willen
een school die het omgekeerde is van de burgerlijke (elitaire) school, een school
voor allen. Maar ze vergeten blijkbaar dat de manier waarop ze over school en
opvoeding spreken helemaal doordrongen is van het burgerlijke, traditionele
ideaalbeeld. Het onderwijs als dusdanig wordt in feite niet in Frage gesteld; men
eist alleen medezeggenschap in een systeem waar men zo lang zelf het slachtoffer
van geweest is. Daarmee wordt het weer eens een kwestie van machtsverschuiving
en geen radicale aanpak van het probleem. De bedoelingen zijn sociaal
bewonderenswaardig. Maar is dit het antwoord dat je moet geven aan de kinderen
van Barbiani?
Eric De Kuyper

Paul M. Sweezy en Leo Huberman
Sozialismus in Kuba
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1970, 200 pp., DM. 6,-.
De auteurs kozen als motto voor hun publikatie een citaat uit John Stuart Mill's
Principles of political Economy. Mill spreekt zich daarin uit voor een communisme
dat streeft naar opheffing van sociale ellende en dat een rechtvaardige samenleving
wil op basis van een voor een ieder acceptabel bestaansminimum. Hiermee is de
teneur van de opstellenreeks aangegeven: een socialistische revolutie zoals in Cuba
kan in de ogen van de schrijvers slechts de enige remedie vormen voor de
gigantische sociale problematiek waarvoor de Latijnsamerikaanse landen zich
geplaatst zien. Senator Mike Mansfield, geciteerd door Sweezy, formuleerde zo'n
twaalf jaar geleden eens de ontwikkelingsvoorwaarden als volgt: directe en
ingrijpende leniging van de sociale nood, structurele en technische verbetering van
de landbouw, snelle opbouw van de industrie, een oplossing voor het
analfabeten-vraagstuk binnen enkele jaren en tenslotte de opbouw van een passende
economische infra-structuur. Uit de overzichten van Huberman en Sweezy blijkt dat
het regime van Castro aan de voorwaarden van Mansfield heeft voldaan en dat die
ontwikkeling een direct gevolg is van de introductie van het socialisme op Cuba.
Dat een dergelijke ontwikkeling ten koste is gegaan van de ontwikkeling van de
Cubaanse samenleving naar een plurale samenleving vinden we niet genoemd. De
auteurs stellen zich kennelijk op het standpunt dat het leed van de dissidente groepen
in een dergelijke socialistische samenleving niet opweegt tegen de leniging van de
sociale nood bij de talrijke armen en ontrechten. Sweezy en Huberman hebben hier
ook een levensgroot moreel gelijk in, want een dergelijke pluriformiteit is een luxe
voor de onderontwikkelde gebieden, maar het blijft voorshands de vraag of deze
redenatie óók opgaat voor onze Westeuropese samenlevingen.
F. Ph. Nieuwenhof

D.D. Raphael
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Problems of Political Philosophy
Pall Mall Press, London, 1970, 207 pp., £ 1,75.
Het vak politieke filosofie met discussies over rechten en plichten van burgers, de
besluitvormingsprocedure in de democratie en de vraag van de rechtvaardige
verdeling van lusten en lasten, is in Nederland nimmer tot het onderwijs kunnen
doordringen. Staatsrechtelijke hervormingen hebben Thorbecke verleid tot
diepgaande analyse - en tot praktische resultaten. Honderd jaar later teren we er
nog op.
In Engeland ligt deze situatie beslissend anders, evenals trouwens in de Verenigde
Staten. Aan de overzijde van de oceaan heeft men bovendien grote aandacht voor
de sociale wetenschappen. In Engeland nemen economie en politieke filosofie de
ruimte in die elders gedeeld moet worden met de sociologie. Engeland is ten deze
een soort tussenstation: het was eens pionier in grondwetszaken. Het is aan die
voorliefde blijven vasthouden. Recentelijk zagen de E.E.G.-partners in Engelands
toetreding tot de Euromarkt dan ook een versterking van het politiek-democratische
aspect.
Raphaels boek is bedoeld als leidraad voor studenten. Hij behandelt vormen,
grenzen en inhoud van begrippen als souvereiniteit, autoriteit, macht, algemeen
belang, vrijheid versus gelijkheid en broederschap. Het boek doet een beroep op
meer omlijnd denken en zal dan ook bij hen die behoefte hebben aan
rechtsfilosofische afbakening, goed vallen.
Th. de Jong
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Geschiedenis
Bracher, Karl-Dieter - Das deutsche Dilemma. - R. Piper Verlag, München,
1971, 480 pp., DM. 32,-.
Gilbert, Martin - Russian History Atlas. - Weidenfeld & Nicolson, London, 1972,
146 pp., £ 3,25.
Mann, Golo - Wallenstein. - Fischer Frankfurt, 1971, 1368 pp., DM. 38,-.
Orieux, Jean - Talleyrand. - Flammarion, Paris, 1970, 858 pp..

Gilbert Degroote en J.-P. Vanden Branden Erasmus
(Genie en Wereld, 14) Heideland, Hasselt, 1971, 294 pp., BF. 525.
Alweer een prachtig en luxueus uitgegeven boekdeel uit de serie ‘Genie en Wereld’.
Een tiental essays. Prof. Gerlo handelt over Erasmus als Wereldburger en pacifist,
Dr. A. Vloemans over Erasmus' psychische verhouding tot Holland en Vlaanderen;
C. Augustijn schetst de verhouding Erasmus - Reformatie. Ook meer moderne
gedachten komen aan de beurt, b.v. ‘Erasmus kiest de vrouw’. Veel genoegen zal
men beleven aan het essay van Gilbert Degroote: ‘Van De lof der zotheid tot de
Samenspraken’. Aan de overvloedige illustratie heeft, naast G. Degroote, ook J.-P.
Vanden Branden, conservator van het Erasmushuis te Anderlecht, gewerkt.
S. De Smet

Joan Hemels
Massacommunicatie als factor in de geschiedenis
Van Gorcum, Assen, 1971, 34 pp., f 5,90.
Historici zouden bij hun geschiedschrijving meer aandacht moeten hebben voor de
rol van de publieke opinie als factor in het historisch gebeuren en voor de pers als
bron. Dat zal van hen vragen de grenzen van de geschiedwetenschap te
overschrijden en zich een inzicht te verwerven in wat communicatie is.
Uit een kort vergelijkend onderzoek blijkt dat in Nederland in vergelijking met
landen als Engeland, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten en België nog maar
heel weinig gedaan is aan de noodzakelijke persgeschiedenis, die pas een
verantwoord gebruik van de pers als geschiedbron mogelijk zal maken.
Hemels hoopt door deze bescheiden publikatie de meningsvorming hierover op
gang te brengen en wil uitnodigen om mee te denken en mee te werken.
Marcel Chappin

William X. Shetter
The pillars of society
Six centuries of civilization in the Netherlands
Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, 193 pp., f 14,40.
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Een boek van een buitenlander over onszelf wekt nieuwsgierigheid: hoe zien de
anderen ons? Schr. schildert wat hem opgevallen is: de zuilen waarop onze
samenleving rust (zie de titel), de tolerantie die daaraan ten grondslag ligt en ermee
in stand gehouden wordt, de spelregels die nodig zijn deze samenleving leefbaar
en zinvol voor mensen te maken, de voortdurende spanning tussen subordinatie
en coördinatie in deze maatschappij. Zijn in het verleden de sporen te vinden van
wat er nu is? Vooral de taal als drager en uiting van de typische cultuur van een
samenleving beschouwend probeert schr. aan de hand van een tocht langs de
Nederlandse literatuur - waarbij we echter ook bij enige schilderijen blijven stilstaan
- een continuïteit in de cultuurgeschiedenis te ontdekken. Geert Grote, Erasmus,
Hooft, Vondel, Justus van Effen passen in die rij, waarin we vervolgens Sara
Burgerhart ontmoeten, de familie Stastok en de familie Kegge, de Kleine Zielen en
Jan Cremer. De laatste echter als contrapunt, als uitdager van de gevestigde regels,
van ‘wat men nu eenmaal zo doet’. Een gemeenschappelijke trek van schilderijen
en veel literatuur: de aandacht voor het kleine, het huiselijke, het detail. Als een van
de factoren voor de ontwikkeling zoals die geweest is wordt de geografische structuur
aangegeven en de politieke ontwikkeling van een monarchie- en aristocratieloze
maatschappij.
Hoe typisch Nederlands (en vooral Noord-Nederlands) de ontwikkeling van dit
alles is, zou overtuigender aangetoond worden indien een vergelijking met
contemporaine ontwikkelingen in andere landen gemaakt werd.
Marcel Chappin

Jaap ter Haar
Geschiedenis van de Lage Landen.
Inval der Fransen - Twintigste Eeuw
Illustraties Rein Poortvliet. Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1971, 448
pp., ill., f 39,50.
Van Ter Haar zou men kunnen zeggen
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dat hij niet zozeer geschiedenis schrijft, als wel vertelt. Het is een verhaal bij het
haardvuur over ons verleden. Een verhaal in brokken en fragmenten, aan de
buitenkant blijvend en daarom altijd bevattelijk. Een verhaal dat boeit door zijn
levendigheid en uitmunt door het zich inleven in de gevoelens van de gewone
mensen, die al die geschiedenis meer ondergingen dan haar schiepen. Een verhaal
waarin de verteller zijn fantasie laat spelen, b.v. door korte dialogen tussen
denkbeeldige personen over bepaalde voorvallen. Zo'n verhaal kan hier en daar
wel eens wat te vlot een tekening geven. (Bv. over het katholicisme in de twintiger
jaren van deze eeuw: ‘De gezinnen gaan driemaal per week naar de mis... De
kinderen gaan naar gedegen roomse scholen - en leren daar enormiteiten, die met
ieder wetenschappelijk onderzoek in tegenspraak zijn’ p. 334). In het vuur van het
verhaal kan het ook gebeuren dat Nederland meer aandacht krijgt dan België en
Luxemburg te hoog ligt om nog bij de Lage Landen te horen.
Maar terecht verheugt deze serie zich in een grote belangstelling - waartoe ook
de fraaie uitgave en de talrijke illustraties bijdragen. Voor velen wordt het verleden
wat toegankelijker en dat is goed: want zonder verleden heb je als volk geen
toekomst.
Marcel Chappin

Library of European Civilization
Robert-Henri Bautier
The Economie Development of Medieval Europe
286 pp., 158 pl., 23 klpl..
Gabriel Jackson
The Making of Medieval Spain
216 pp., 132 pl., 18 klpl..
Thames & Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1971, BF. 185 per boek.
Uit de Library of European Civilization werden in Streven (nov. 1971, p. 213) reeds
enkele delen besproken. De nieuwe die hier voorgesteld worden, handhaven zich
op hetzelfde niveau, dat men geneigd is als hoogstaande vulgarisatie te beschrijven.
Maar deze laatste term past niet helemaal meer op de boeken uit deze serie die de
grenzen tussen wetenschappelijke oorspronkelijke studies en vulgarisatie laten
vervagen. Wel heeft men de indruk dat het contact van de historici met de actuele
problematiek niet altijd even groot is als men zou wensen, maar in de bestaande
situatie vormen de uiteenzettingen van prof. Bautier van de Ecole Nationale des
Chartes en prof. Jackson van de University of California belangrijke synthesen van
het onderzoek. Het boek van prof. Bautier over de economische ontwikkeling van
het middeleeuwse Europa komt voor cultuur- en kunsthistorici op zoek naar een
betere integratie van hun object in de maatschappelijk-economische context een
leemte vullen.
Prof. Jackson verhaalt de boeiende geschiedenis van het middeleeuwse Spanje
met zijn ineenstrengeling van christelijke, Joodse en Islamitische invloeden.
S. Heester

Library of Medieval Civilization
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Christopher Brooke
The Structure of Medieval Society
John Harvey
The Master Builders
Charles Thomas
Britain and Ireland in Early Christian Times
Peter Lasko
The Kingdom of the Franks in North-West Europe before Charlemagne
Thames & Hudson, London / Denis, Borgerhout, 1971, 144 pp., rijk geïll.,
BF. 150 per boek.
De nieuwe delen van de voortreffelijke Library of Medieval Civilization (zie Streven,
nov. 1971, p. 213) bevatten zowel algemene overzichten als monografieën over
een bepaald gebied. Prof. Brooke ontleedt met Engelse humor de structuur van de
middeleeuwse samenleving door de beschrijving van heel concrete feiten als de
tegenstelling van paus en bedelmonnik, het koningschap van Lodewijk VI, de
prinsbisschoppen, de verkiezingen van pausen en koningen, de verhoudingen van
boeren, stedelingen en landheren. John Harvey bekijkt de middeleeuwse
samenleving door het spectrum van haar bouwactiviteit. De gotiek beschrijft hij niet
als een stijl die naar een uniek model tendeert, maar als een proces bepaald door
maatschappelijke structuren. Prof. Thomas geeft een bondig, maar bijzonder boeiend
overzicht van de beschaving in Groot-Brittannië en Ierland in het tijdperk tussen de
Romeinse bezetting en de inval van de Noormannen, terwijl prof. Lasko dezelfde
periode beschrijft in het frankische gebied. In deze serie wordt heel veel aandacht
besteed aan de illustratie die rijk en goed verzorgd is.
S. Heester
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Politiek
Avril, Pierre - Les Français et leur parlement. - Casterman, Tournai, 1972, 148
pp., BF. 90.
Baeck, J. - Van Pakistan tot Bangla Desh. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1972, 127 pp., BF. 85.
Beckers, F.G.J.M. - Documentatie van een streven naar partijvernieuwing. Het Democratisch Centrum Nederland, Rotterdam, 1972, 122 pp..
Brezinka, Wolfgang - Die Pädagogik der Neuen Linke. - Seewald Verlag,
Stuttgart, 1972, 51 pp., DM. 4,80.
De strategie van de Verenigde Naties 1970- 1980. - Noordnederlands
Boekbedrijf, Antwerpen, 1972, 168 pp., BF. 80.
Dimitrof, Georgi - Eenheid tegen het fascisme. - Pegasus, Amsterdam, 1972,
120 pp., f 4,50.
Engels, Fr. - Beginselen van het Communisme. - Pegasus, Amsterdam, 1971,
122 pp., f 4,50.
Fainrod, Merle - Wie Russland regiert wird. - (Studien Bibl.) Kiepenheuer &
Witsch, Köln/Berlin, 1965, 747 pp., DM. 28,-.
Hotz S.J., Robert u. Konrad Famer, Hrsg. - Michael Scholochow. Sie kämpften
für die Heimat. - (Ost-Kontexte), Verlag Herbert Lang, Bern / Frankfurt a. M.,
1972, 183 pp., SF. 34,-.
Hotz S.J., Robert u. Konrad Farner, Hrsg. - Alexander Twardowski. Allein der
Wahrheit verpflichtet. - (Ost-Kontexte), Verlag Herbert Lang, Bern /Frankfurt
a. M., 1972, 236 pp., SF. 38,-.
- Ideologie des Sozialdemokratismus in der Gegenwart. - Verlag Marxistische
Blätter, Frankfurt/M., 1972, 511 pp., DM. 14,80.
Ionescu, Ghita - Comparative Communist Politics. - Macmillan, London, 1972,
64 pp., 60
Krallert-Sattler, Gertrud? Südosteuropa-Bibliographie. I Südosteuropa und
grössere Teilräume: Ungarn Rumänien Slowakei. - Oldenbourg Verlag,
München, 1971, 703 pp., Ln. DM. 82,-.
Lehning, Arthur - Radendemocratie of staatscommunisme. - (Kritiese biblioteek)
Van Gennep, Amsterdam, 1972, 128 pp., f 8,90.
Leisler Kiep, Walther - Good bye Amerika Was dann? - Seewald Verlag,
Stuttgart, 1972, 229 pp., DM. 19,80.
Lenin, W.I. - De April Stellingen. - Pegasus, Amsterdam, 1971, 108 pp., f 4,50.
Macfarlane, Leslie - Political Disobedience. - Macmillan, London, 1972, 95 pp.,
60 sh..
Mackenzie, W.J.M. - Study of Political Science Today. - Macmillan, London,
1972, 96 pp., 60 sh..
Marx, K. - Loon, prijs en winst. - Pegasus, Amsterdam, 1971, 80 pp., f 3,65.
Meerman, Jacques - Socialistische opvoeding. - (Kritiese Biblioteek) Van
Gennep, Amsterdam, 1972, 186 pp., f 11,50. nep, Amsterdam, 1972, 186 pp.,
f 11,50.
- Underground - Kernvraag, 's-Gravenhage, 1972, 38 pp..
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Kurt Waldheim
Der österreichische Weg
Verlag Fritz Molden, München / Wien / Zürich, 1971, 327 pp..
De voormalige, 51-jarige, Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken, Kurt
Waldheim, heeft in dit boek over de buitenlandse politieke problemen van Oostenrijk
en over de ‘Besonderheiten der österreichischen Neutalität’ geschreven. Hij acht
een consequente politiek van neutraliteit aanzienlijk moeilijker dan ‘die Politik eines
paktgebundenen Staates, weil der Neutrale völlig auf sich gestellt seine
Entscheidungen selbständig treffen muss. Er habe dabei eine klare und eindeutige
Linie zu verfolgen, um von vorneherein Misstrauen und Zweifel an seiner Haltung
auszuschliessen’.
Commentatoren van de internationale pers veronderstellen dat het Kremlin door
middel van de totstandkoming van het Oostenrijkse staatsverdrag een
‘Musterbeispiel’ voor een regeling van het Duitsland-probleem wilde demonstreren.
Het schijnt echter, ook volgens Waldheim, onwaarschijnlijk dat de Westeuropa-politiek
van de Sovjet-Unie door middel van de totstandkoming van het staatsverdrag ook
een regeling van het Duitsland-probleem op basis van neutraliteit beoogde.
Daarentegen speelde de overweging een rol dat middels de Oostenrijkse neutraliteit
‘die Zentrale Alpenkette von der Schweiz bis zu ihren Ausläufern in Ostösterreich
dem strategischen Konzept der NATO entzogen würde’.
Het staat thans vast dat Chroesjtsjov heeft aangedrongen op een snelle
ondertekening
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van het staatsverdrag, ondanks de oppositie van de overige Kremlinleiders. De
ondertekening van dit akkoord in een periode van internationale ontspanning was
volgens de toenmalige eerste secretaris van de C.P.S.U. een manifestatie van de
door hem nagestreefde coëxistentie-politiek. ‘Die Zustimmung Moskaus zum
österreichischen Staatsvertrag sollte für Chruschtschow offensichtlich die
Glaubwürdigkeit seiner Entspannungspolitik untermauern’, aldus de auteur. Tijdens
de onderhandelingen zowel tussen de vier grote mogendheden alsook tussen de
Oostenrijkse regeringsdelegatie en de Russen over de voorbereiding van het
staatsverdrag voor de Sovjetleiders was de beslissende vraag, of een bevredigende
garantie tegen een ‘neuerlichen Anschluss Österreichs an Deutschland’ gevonden
kon worden. ‘Damit rückte aber’, volgens Waldheim, ‘die Neutralitätsfrage in den
Vordergrund der Diskussion’.
Samenvattend is Waldheim van mening dat de ondertekening van het
staatsverdrag en korte tijd later de terugtrekking van de bezettingstroepen uit
Oostenrijk uit een ‘Zusammenstreffen einer Reihe günstiger Umstände’ verklaard
kan worden. Terwijl men in de westelijke hoofdsteden de Sovjet uitnodiging aan de
Oostenrijkse bewindslieden om naar Moskou te komen over het algemeen als een
tactische manoeuvre beschouwde, was de regering Raab van mening dat de leiders
van het Kremlin serieus over de opheffing van het bezettingsstatuut en over het
herstel van de volledige soeuvereiniteit van Oostenrijk wilden onderhandelen. Het
is een van de grootste verdiensten van het toenmalige Oostenrijkse regeringsteam
en niet op de laatste plaats van de huidige bondskanselier dr Bruno Kreisky geweest,
dat men de situatie op het Ballhausplatz juist heeft beoordeeld en daaruit de
noodzakelijke consequenties ‘zum wahrscheinlich einzig möglichen Zeitpunkt’
getrokken heeft.
L. Bartalits

Héctor Béjar Rivera
Peru 1965
Aufzeichnungen eines Guerilla-Auf Standes
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1970, 148 pp., DM. 4,-.
Héctor B. Rivera, geboren in 1935, studeerde rechten en literatuur in Lima. Hij
behoort tot de groep kritische intellectuelen binnen Latijns-Amerika die na 1945,
vaak op basis van de Europese linkse theorieën, proberen hun samenlevingen via
het gebruik van geweld te herstructureren. Veel van deze maatschappijcritici vonden
aanvankelijk hun politieke thuis binnen de vaak zeer gouvernementeel ingestelde
communistische partijen. Zo ook Rivera tot zijn uitstoting uit de partij in 1958.
Veel communistische partijen in Latijns-Amerika weigeren over te gaan tot
daadwerkelijke politieke acties, waarvoor zij de tijd niet gekomen achten, gezien de
fase van opbouw van het kapitalisme waarin de Latijnsamerikaanse landen zich
bevinden. Dissidenten als Rivera maken zich los van dergelijke overwegingen en
trachten, via aansluiting bij boerenbewegingen, te komen tot revolutionaire
veranderingen.
Het middel tot de revolutie is de guerillastrijd, die Rivera begon na 1962, toen het
Nationale Bevrijdingsleger in Peru gesticht werd. Maar de guerillastrijd mislukte en
Rivera werd in 1966 in de hoofdstad Lima gearresteerd. In de gevangenis tekende
Rivera de ervaringen van de revolutionaire strijd op en analyseerde hij het mislukken
van zijn beweging, uitgegeven onder de titel ‘Apuntes sobre una Experiencia
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Guerella’. Rivera analyseert het ontstaan en de structurering van het Nationale
Bevrijdingsleger tegen de achtergrond van de politieke en sociale situatie in Peru
rond 1963. Naar de mening van Rivera was de samenleving toen rijp voor een
revolutie, een guerillastrijd zou de aanzet moeten geven. Overal heerste toen in
Peru fel boerenverzet, maar de linkse beweging hield zich afzijdig: ‘Door gebrek
aan moed had de linkerzijde zich van de volksmassa's geïsoleerd en was niet in
staat deze beweging te benutten door zich aan te sluiten bij de eisen van de boeren’,
schrijft Rivera.
Het mislukken van de guerillabeweging die hij in antwoord op dit falen startte,
schrijft Rivera toe aan het verschil tussen stad en platteland, waarbij de culturele
verschillen tussen stad en plattelandsbewoners een belangrijke rol blijken te spelen.
Bovendien bleek de verzetsideologie van de stedelingen maar moeilijk ingang te
vinden bij de boeren, die de revolutionairen als vreemdelingen, als buitenstaanders,
beschouwden. Niet alleen door leefgewoonten, maar ook door de taal, stonden
beide groepen ver van elkaar. Ook de tijdsfactor werkte in het nadeel van de
revolutionairen: zij hadden nauwelijks tijd tot overtuiging en politieke scholing, laat
staan om zich aan te passen aan het leven van de boeren. Ook de revolutionaire
idealen bleken moeilijk overdraagbaar; de boeren vertaalden het politieke program
naar concrete eisen, terwijl het aspiratieniveau van
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de strijders verderaf lag. Mede daardoor was naar de mening van Rivera de guerilla
al verloren voordat deze in 1965 haar militaire hoogtepunt vond.
F. Nieuwenhof

Walther Hofer (Hrsg.)
Europa und die Einheit Deutschlands
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 367 pp..
Verschillende niet-Duitse auteurs geven een antwoord op de vraag: hoe heeft de
Duitse eenwording de geschiedenis, het denken en het handelen van de diverse
omliggende landen beïnvloed? L. von Muralt handelt over Duitsland en het Europese
politieke evenwicht. H.U. Rentsch geeft het Zwitserse standpunt. J.B. Duroselle
onderzoekt hoe Duitsland en Frankrijk historische erfvijanden Europese partners
zijn geworden. H.W. van der Dunk schrijft over de Nederlanden en de oprichting
van het Duitse rijk. D.C. Watt onderzoekt hoe Duitsland een twistpunt is geweest in
de Engelse politiek. F. Lindberg handelt over Skandinavië en het Duitse rijk, H.
Batowsky over het moeilijke nabuurschap tussen Duitsland en Polen, I. Paff over
Tsjechoslowakije als ‘een klein volk tussen grote mogendheden’. H. Hantsch
onderzoekt de ontwikkeling ‘van Duits dualisme tot een Oostenrijkse staat’. G.A.
Crai (V.S.) geeft ‘Transatlantische perspectieven’, R. Löwenthal Europese. Tenslotte
wordt door W. Hofer een voorlopige balans opgemaakt. Uiteraard zijn alle opvattingen
sterk persoonlijk en moeten ze dan ook geïnterpreteerd worden. Toch zijn alle
opstellen belangrijk, juist ook omdat ze aanleiding geven tot een bezinning over het
belang van het Duitsland-probleem.
A. Van Peteghem

F. Rüge
Bündnisse
Bernard & Graefe, Frankfurt / M., 1971, 173 pp., DM. 16,80.
Allianties hebben sinds 1815 de ontwikkeling van de internationale betrekkingen in
hoge mate beïnvloed. Zowel de eerste als de tweede wereldoorlog werden als
‘Bündniskriege’ gevoerd, evenals de Duitse en Italiaanse ‘Einigungskriege’, de
oorlogen tegen het revolutionaire Frankrijk en Napoleon Bonaparte. Zowel de
oprichting van de Volkenbond na de eerste wereldoorlog als de oprichting, resp.
uitbreiding van de Verenigde Naties tijdens en na de laatste wereldoorlog waren
vergeefse pogingen om verschillende volkeren in een grote ‘wereldgemeenschap’
te verenigen.
Vice-admiraal Rüge probeert in zijn boek nogal oppervlakkig achtereenvolgens
de vragen te beantwoorden wat men onder een bondgenootschap moet verstaan,
tot welk doel deze ‘Staatenverbindungen’ tot stand gebracht worden, in welke vorm
en onder welke omstandigheden allianties zelfs tussen staten met uiteenlopende
maatschappelijke en politieke stelsels kunnen worden gevormd.
Vervolgens worden door prof. Rüge, die verbonden is aan de universiteit van
Tübingen, op grond van zijn persoonlijke indrukken en ‘Einblicke’ de historische,
maatschappelijke, militaire, psychologische en sociale achtergronden van de
bondgenootschappen onderzocht. Aansluitend worden de verschillende typen van
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allianties onderzocht. Bijvoorbeeld karakteristieken van bondgenootschappen
gebaseerd op gelijkgerechtigde samenwerking van de partnerlanden, resp. op een
hegemoniale positie van een der verdragspartners, alsook ‘das Wesen von
Staatenverbindungen, die zur vollen Integration führen’.
Het projecteren van historische voorbeelden op het heden met betrekking tot de
alliantievorming, resp. handhaving van bestaande bondgenootschappen mag echter
als een wetenschappelijk allerminst verantwoorde analyse van deze problematiek
beschouwd worden.
L. Bartalits

Felix Greene
The Enemy
Jonathan Cape, London, 1971, 341 pp., £ 2,40.
Dit boek handelt over het hedendaagse imperialisme. De indruk die het maakt is
nogal onbevredigend; enerzijds is S.'s aanklacht nogal definitief en afgerond (al
spreekt hij in de ondertitel slechts van ‘notes on imperialism and revolution’),
anderzijds steunt de argumentatie op twijfelachtig materiaal, bijna uitsluitend ontleend
aan dagbladen en tijdschriften, een nogal onbetrouwbare bron, voor zover ze niet
aangevuld, gecorrigeerd wordt door ernstigere studies. Het boek brengt het dan
ook niet verder dan tot een eindeloos gerekte polemiek, overdadig gestoffeerd met
cijfers en feitenmateriaal. Een in boekvorm gestolde politieke retoriek, zoals die
veelvuldig aangetroffen kan worden in ander ‘geëngageerd geschrijf’.
Eric De Kuyper
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Wim A. De Pater
Taalanalytische perspectieven op godsdienst en kunst
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 312 pp., BF. 305.
De auteur, sinds 1969 gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
aan de K.U.L., bundelt hier vier belangrijke artikelen die reeds eerder verschenen
zijn in vaktijdschriften; alleen het laatste hoofdstuk, een soort kritische bibliografie
van de Britse analytische filosofie, meer dan dubbel zo lang als de overige
hoofdstukken, werd voor deze publikatie geschreven. Volgens De Pater wordt sinds
jaar en dag het wijsgerig denken als een soort therapie beschouwd, die altijd
neerkomt op het zichtbaar maken van wat verborgen was: de alètheia. In onze tijd
bestaat de kwaal in de scheve verhouding tussen denken en positieve wetenschap,
tussen concreet denken en ideologie, tussen ‘commonsense’ en specialismen. Die
kloven moeten overbrugd worden. Het gaat daarbij om een denkklimaat, een
referentiekader, waarin geëxpliciteerd kan worden hoe de mens nu leven en wereld
ervaart. Twee dingen zijn daarbij opvallend. Het eerste, hoe vaak in de studie van
het taalgebruik het vraagstuk van de godsdienst aan de orde komt. Het tweede
belangrijk element lijkt de ‘disclosure’ te zijn, een soort Aha-Erlebnis waarbij in de
taal onbewust wordt uitgedrukt dat de werkelijkheid op een unieke wijze tot mij
doordringt.
S. De Smet

C. de Deugd
Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken.
De fenomenologie van een geestesgesteldheid
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Wolters-Noordhoff, Groningen, 1971 314 pp., f 48,-.
De opzet van deze studie is nauw omschreven: het referentiekader te beschrijven
van de romantici binnen en buiten Nederland op een niveau dat wij - met de schrijver
- waarschijnlijk het beste als metafysisch kunnen karakteriseren, juist ook omdat
het niet helemaal wereldbeschouwelijk genoemd kan worden. Immers er blijkt in
verschillende gevallen een duidelijke divergentie te bestaan tussen de denkbeelden
die bij de romantici leven qua romantici, en die welke zij uit andere bron, met name
de religieuze, putten en in hun leven gebruiken. Het grondpatroon dat door deze
studie voor ons oplicht is een belangrijk gegeven in ons verstaan van de recente
geschiedenis, en dit niet alleen van literair standpunt uit gezien, maar ook van het
standpunt van de geschiedenis zonder meer. Literatuur is geen geïsoleerde realiteit.
Het meest opvallende resultaat van deze studie is voor mij dat de schrijver
overtuigend het internationale karakter van dit grondpatroon aantoont: het wordt
iets eigens aan de romantische mens. De verdere vraag, of dit ook als iets eigens
aan de mens moet worden of kan worden begrepen, wordt niet gesteld. Een korte
verwijzing naar moderne ideeën (p. 21) dringt deze vraag wel aan ons op, te meer
omdat de auteur min of meer programmatisch zijn korte verwijzing later in zijn werk
mee laat spelen en b.v. de ideeën van Heidegger in zijn beschouwingen betrekt
(p.92 s.s.). Het boek is zo zeer verhelderend omdat het weigert allerlei vage
denkbeelden van en over schrijvers onder een sjabloonachtig denkbeeld ‘romantiek’
te sublimeren, waarvan niemand kan zeggen wat er nu wel en wat er nu niet bijhoort.
Duidelijke winst dus, omdat wij, op een verantwoorde wijze, aan duidelijkheid hebben
gewonnen.
De benaderingswijze is nieuw, althans voor Nederland. Het doet mij sterk denken
aan de methode die Walter E. Houghton gebruikt in zijn boek ‘The Victorian Frame
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of Mind’ (Yale University Press, 1957). Het merkwaardige is dat deze ook met een
vaag denkbeeld zoals ‘victorian age’ probeert af te rekenen door de feitelijke
raadpleging van een onvoorstelbare massa literatuur. De Deugd doet dit ook. Frame
of mind zou zelfs te vertalen zijn als ‘geestesgesteldheid’, zodat de gelijkenis al in
de titel zou blijken. Maar de Deugd geeft ook - wat wij niet bij Houghton vinden een theoretische onderbouw aan zijn methode door er in een eerste hoofdstuk een
analyse van te presenteren. Hij kenmerkt zijn methode dan als fenomenologisch.
Dit nu roept wel allerlei vragen op.
Is een fenomenologische methode in staat een metafysisch grondpatroon te
ontdekken? Als de schrijver het werkelijk ontdekt, wordt de vraag dus: gebruikt hij
wel consequent de fenomenologische methode, of voert hij van elders (b.v. vanuit
een wereldbeschouwelijke of religieuze houding) andere benaderingswijzen in? Zo
vermag ik niet te ontdekken hoe onderscheidingen die in het boek een belangrijke
rol spelen, fenomenologisch worden ontwikkeld en vastgesteld. Om een voorbeeld
te noemen: wat is de betekenis van ‘bovennatuurlijke gerichtheid, zowel in wijsgerig
als in religieus opzicht’? (p. 5). Wij krijgen daar wel enige uitleg van op de volgende
bladzijden, maar ik kan niet inzien dat die uitleg tot stand komt door middel van de
fenomenologische methode. Een soortgelijke moeilijkheid doet zich voor als wij
even later het metafysische (in religieuze en filosofische zin) in een zekere
onverschilligheid ten aanzien van het literaire denken moeten concipiëren. Deze
moeilijkheid is nog klemmender als wij ontdekken dat de schrijver idealisme - zoals
wij het kennen in de geschiedenis van de wijsbegeerte - en metafysiek praktisch
identificeert, en systemen die de werkelijkheid van de materie aannemen, onder de
term materialisme samenbrengt. De roomskatholieken zouden een affinitcit vertonen
met het idealisme door hun schema natuurbovennatuur, ofschoon wij later het
idealisme toch ook weer als een opvatting moeten zien die met het christendom
niets meer te maken heeft (p. 245). Hierbij had o.i. de leer over de participatie van
het zijn kunnen zorgen voor nauwkeuriger bepalingen, maar opnieuw, of dit dan
nog fenomenologisch te verkrijgen valt, is voor mij de vraag.
De schrijver spreekt terecht van een nieuwe methodiek (p. 19), en hij constateert
er een zekere verwantschap in met de fenomenologie, doordat er fenomenologische
technieken worden aangewend. Veel wordt tussen haakjes geplaatst en zijn intentie
is slechts tijdelijk. Hij impliceert n.l. dat er veel vragen overschieten, en zelfs dat
deze studie om een vervolg vraagt, waarin diepere vragen kunnen worden
aangesneden. Het resultaat is een eigenaardige, maar zeer bruikbare ‘concrete
abstractie’. Het laat de geschiedenis los (p. 19), maar is toch geen momentopname.
De gegevens die hij gebruikt, liggen immers over een grote periode verspreid. Hierin
zien wij een zekere abstractie. Toch moet men zeggen dat hij zich baseren wil op
de feitelijkheid (zu den Sachen selbst), en hij doet dit door overvloedig uit de werken
van de romantici en van randfiguren te citeren, en daardoor komt hij tot een aantal
aanwijsbare trekken in de romantische schrijvers die moeten behoren tot de
romantische geestesgesteldheid in het algemeen, zonder dat hij pretendeert dat dit
beeld nu al volledig of alzijdig is uitgediept. Dit totaalbeeld, als beeld, is concreet.
Het resultaat kunnen wij alleen maar fascinerend noemen. Dat er veel vragen
overblijven en dat de methode misschien zuiverder kan worden toegepast (hij spreekt
zelf over een experimenteel stadium) is alleen maar prettig, want daardoor blijft er
werk aan de winkel met de positieve mogelijkheid van nog betere resultaten, van
wetenschappelijke ‘groei’.
Waarom in het Zaken- en Personenregister het Engelse résumé (pp. 429 - 488)
niet is verwerkt, ontgaat mij ten enen male.
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A.J. Boekraad (Mill Hill)

Johannes B. Lotz s.j.
Die Drei Stufen der Liebe: Eros, Philia, Agape
Knecht, Frankfurt am Main, 1971, 241 pp., DM. 19,80.
Normaal kent het Nederlands zoals het Duits slechts het woord ‘liefde’, terwijl er in
het Grieks een onderscheid is tussen ‘eros’, ‘philia’ en ‘agape’. De schrijver, professor
in de filosofie aan de Gregoriana te Rome en aan de Jezuïetenfaculteit in Pullach,
schetst de achtergrond van deze drie begrippen bij Platoon, Aristoteles en
Augustinus. Hij noemt ze deelaspecten van de eigenschap waardoor de mens tot
alzijdige liefde in staat wordt gesteld. De eerste twee zijn dynamisch en louterend,
de agapé (eigenlijk een christelijk neologisme) duidt het niveau aan van onze
gedraging waar Gods neerdalende en verlossende genade de menselijke aandrift
en loutering tot een volkomen harmonie verheft: ‘Schlieszlich ist der Mensch so
grosz oder so klein wie seine Liebe’.
S. De Smet
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Johann Baptist Metz, Jürgen Moltmann, Willi Oelmüller
Kerk tussen gisteren en morgen
(Oekumene) Bosch & Keuning, Baarn, 1971, 152 pp., f 8,25, BF. 140.
Het Duitse origineel van dit boek - 'Kirche im Prozess der Aufklärung. Aspekte einer
neuen ‘politischen Theologie’ - is in Streven al eens verwerkt in een opstel over ‘Een
nieuwe politieke theologie’ (Streven, 24/1, januari 1971, pp. 339-349). Het meest
belangrijke lijkt, dat in deze studies de zo hoognodige helderheid inzake de
theologische en filosofische achtergronden van een ‘politische Theologie’, zoals die
met name door J-B. Metz wordt gestimuleerd maar door de evangelische theoloog
J. Moltmann (Theologie der Hoffnung) hier wordt beaamd, gebracht wordt. Tot dan
toe werden de vreemdste zaken onder de vlag van deze ‘politische Theologie’
aangevoerd. Daarom lijken de studies in dit boek onmisbaar voor een beter inzicht
in deze aangelegenheid.
S. Trooster
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Prof. Dr. W.A.M. Luypen
God! Goddank! Godverd...!
Het roepen van de naam van God
Emmaüs, Brugge/Utrecht, 1971, 75 pp., f 5,-, BF. 66.
Luypen is gewoon hoogleraar aan de theologische faculteit van Tilburg, en verwierf
bekendheid door zijn ‘filosoferen over de religieuze existentie’, de ondertitel van zijn
in 1970 verschenen Ambo-boek De erwtensoep is klaar. De pikante titel van het
hier besproken boekje uit de serie Theologische Overwegingen sluit daarbij aan.
Jesus van Nazareth leefde het mensenleven op een bepaalde manier vóór. Anderen
zagen dit, en voor hen was dit ‘gewoon een openbaring’. Zij gingen evenzo leven.
Omdat de eerste christenen gingen leven zoals Jesus, openbaarde zich in hun
existentie een diepte, waaraan zij zoals Jesus, uitdrukking gaven met het noemen,
het roepen, het fluisteren van de naam God. Daarmee spraken zij het geheim van
hun nieuwe existentie uit. Een meesterlijk essay over hedendaags theologisch
geschrijvel en authentiek religieuze taal.
De Smet

Anton Grabner-Haider
Die Bibel und unsere Sprache.
Konkrete Hermeneutik
Herder, Wien/Freiburg/Basel, 1970, 499 pp., DM. 29,80.
In dit boek wordt een experiment, dat in het - eveneens door Grabner-Haider
uitgegeven - Praktisches Bibellexikon (zie Streven 24/1 - maart 1971 - p. 662) op
kleinere schaal reeds begonnen was, voortgezet: de brug slaan die de wereld van
bijbels geloven moet verbinden met de wereld van
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hedendaags denken en levensgevoel. Zoals toentertijd vermeld, zijn daartoe in
meergenoemd ‘Bibellexikon’ vele trefwoorden opgenomen die aan bijbels denken
en leven vreemde begrippen behandelen, maar die in het hedendaagse denken en
leven gangbaar zijn. Gezocht werd naar het bijbels fundament voor deze begrippen.
Dit nu geschiedt in dit nieuwe boek op uitgebreider schaal. Bovendien worden
bijbelse grondbegrippen bestudeerd op hun wezenlijke betekenis en inhoud, om ze
daarna ‘over te zetten’ in hedendaagse taal. Het boek valt daarom in twee delen
uiteen: in een eerste deel worden de belangrijkste bijbelse grondbegrippen op de
eigenlijke betekenis en inhoud onderzocht (God, Woord Gods, geloof, zonde, Jezus
Christus, kruis en opstanding, Geest e.d.), om deze wezenlijke inhoud vervolgens
te vertalen in begrippen die deze inhoud voor de hedendaagse mens verstaanbaar
maken. In een tweede deel gebeurt precies het omgekeerde: daarin worden
begrippen die in het cultureel-maatschappelijk leven van vandaag gangbaar zijn (in
sociologie, antropologie, filosofie en theologie) eerst op hun eigenlijke betekenis
onderzocht, om ze vervolgens in schriftuurlijk perspectief te plaatsen. In vele van
deze moderne begrippen wordt vaak in hedendaagse taal ter sprake gebracht wat
de Bijbel in religieuze, metaforische en mythische taal reeds uitzegt. Merkwaardig
is dat de serieuze wijze waarop dit werk door een groot team van deskundigen wordt
uitgevoerd, bepaalde moderne begrippen soms sterk relativeert, juist door ze in
schriftuurlijk perspectief te plaatsen. Anders gezegd: het ‘vertalen’ van het Evangelie
in mode-be-grippen van onze tijd kan geloofsbezinning ook licht een ideologisch
stempel opdrukken. Een interessant boek, dat een wezenlijke aanvulling en
uitwerking is van het reeds zo belangrijke Praktisches Bibellexikon.
S. Trooster

Jürgen Moltmann
Mensch.
Christliche Anthropologie in den konflikten der Gegenwart
(Themen der Theologie), Kreuz-Verlag, Stuttgart/Berlin, 1971, 175 pp.,
DM. 14,80.
De Mens
Ambo, Bilthoven, 1972, 152 pp., f 10,-.
In dit boek wordt bijzonder duidelijk, welke belangrijke rol de menswetenschappen
zijn gaan spelen in de hedendaagse, antropologisch georiënteerde theologie. ‘Was
ist der Mensch?’, vraagt het eerste hfdst.. Het antwoord wordt vanuit bepaalde
menswetenschappe gegeven: biologische, culturele en godsdienstwetenschappelijke
antropologie. Het christelijk antwoord op de vraag kan als volgt samengevat worden:
‘Ecce homo’, door God aanvaard zoals hij nu eenmaal is, ook in zijn verval, zijn
eenzaamheid, versagen en dood, omwille van Jezus Christus. Een 2e hfst. is geheel
gewijd aan de mens in onze geïndustrialiseerde samenleving: gevangen geraakt in
technocratie en bureaucratie; die wel een nieuw, mondiaal bewustzijn heeft gekregen
van zijn ‘omgeving’, maar twijfelt aan een authentiekmenselijke toekomst in onze
technische vooruitgang; die daarop reageert met ondergangs-ideologieën (Marcuse!),
ofwel met vlucht in naïeve utopieën, met afstand-nemen van deze tijd in een vlucht
naar het verleden ofwel in ‘innere Emigration’. Daaruit volgen dan diverse
hedendaagse mensbeelden (hfdst. III): marxistisch mensbeeld (Utopie des totalen
Menschen), fascistisch mensbeeld (Revolution von Rechts), idealistisch mensbeeld
(beroep op natuurrecht, ‘rechten van de mens’, met verwaarlozing van concrete

Streven. Jaargang 25

sociaal, cultureel en historisch bepaalde verschillen), ‘Persoonlijk socialisme’ (c.q.
humanisme, waarin de interpersoonlijke relatie beklemtoond wordt ten koste van
de ‘zakelijke’ relaties waarin ontmoeting van mensen nu eenmaal wezenlijk plaats
vindt), de mens die in wezen weerloos is tegen de hedendaagse technocratie en
bureaucratie (‘Kleiner Mann, was nun?!’), en tenslotte het beeld van de revolutionaire
‘doorhakker’ (ideologie van de anarchistische mens). Moltmann stelt aan het eind
van dit hfdst. dat het hier steeds om ideologieën gaat, die een verwereldlijkte heilsleer
pretenderen. Christus, de ‘Mensenzoon’ - zo stelt hfdst. IV - vormt de blijvende
kritiek op al deze mensbeelden; in zijn dood-ten-leven realiseert God zelf 's mensen
‘identiteit’ in al zijn onmenselijke nietidentiteiten: dát wat wij verzoening en verlossing
noemen. Vandaar is wezenlijk voor het christelijk geloven: hoop, tegen alle hoop
in, die de mens blijft stimuleren verder te gaan en zich actief in te zetten voor
verbetering en vermenselijking van zijn wereld; de ‘nieuwe aarde en de nieuwe
hemel’ zijn geen wensdromen, maar Gods eigen toekomst voor mensen en wereld,
gegarandeerd in kruis en opstanding van de Mensenzoon. Een merkwaardig boek,
dat alleszins aanleiding geeft tot bezinning en verder denken. Een nuttige achtergrond
ook voor allen die zich - in welke intensiteit dan ook - bezig houden met
menswetenschappen en de toepassing daarvan.
S. Trooster
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Godsdienst
Camma, Dom Helder - Opvoeding tot vrijheid. - Orion, Brugge, 1972, 119 pp..
Meester, Koen de - Spreken met God? - Carmelitana, Gent, 1972, 94 pp., BF.
72.
Radermakers, Jean - Au fil de l'évangile selon St. Matthieu. - Etudes
théologiques, Heverlee, 1972, 2 delen, 95 & 399 pp., BF. 390.
Goldbrunner, Josef - Seelsorge, eine vergessene Aufgabe. - Herder Verlag,
Freiburg/Basel/Wien, 1971, 190 pp..

Gerard Philips
Maakt het christendom zich waar?
Desclée De Brouwer, Brugge, 1971, 214 pp..
Een klassiek werkje met een even klassieke inleiding en een dito voorwoord dat de
oudere gelovige zal aanspreken. Waardevolle bedenkingen en kanttekeningen van
een emeritus, naar aanleiding van de onrust die seculariseerders, structuralisten
en hermeneutiekers ook in de Nederlanden teweeg-brachten.
S. De Smet

Prof. Dr. J. Van Hoof
Het woord is aan de leken
Stadion, Lommel, 1971, 112 pp., BF. 120.
Was dit boekje wellicht beter niet verschenen? Een ijdele vraag, want inderdaad
zijn er nogal wat gelovigen die alles wat zich vandaag in de Kerk afspeelt als
identiteitsverlies beschouwen. Ook zij hebben het volste recht zich te doen horen
met betrekking tot hiërarchie, dogma, liturgie, moraal, moederschap, opvoeding en
gebed. Alle stunteligheid en onhandigheid van gedachte en inhoud, van taal en
vorm, moeten we er dan maar bij nemen.
S. De Smet

Piet Penning De Vries
Onderscheiding der Geesten Patmos, Antwerpen / Utrecht, 1971, 96 pp.,
BF. 115.
Van Pater Penning De Vries, auteur van diverse boeken over Ignatius van Loyola,
de Geestelijke Oefeningen en het Geestelijk Dagboek, nu een handleiding over
‘leven met God’. Eerst komt een uiteenzetting over de consequenties van een
Godsaanvaardend leven. Dan volgen twee zogenaamde voorbeelden. Het eerste
bevat dagboeknotities van een verpleegster, Ans, 28 jaar oud; zij wil voor God
uitmaken of zij zal trouwen of religieuze worden. Het tweede voorbeeld is dat van
de eerste compagnons van Ignatius, die zich afvroegen of zij elk hun eigen wegen
zouden gaan of een groep vormen. Dit verlangen om Gods wil concreet te leren
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kennen, staat bij de meesters van het geestelijk leven bekend als: de onderscheiding
der geesten. Een uiterst waardevol boekje voor wie zich weet te verzoenen met het
feit dat zo iets gedrukt wordt.
S. De Smet

Verslagboek Dekenaal Congres Sint-Niklaas 1971
Vaerewijck, Sint-Niklaas, 154 pp., BF. 70.
Pastorale concilies en synodes zijn na Vaticanum II zowat overal aan de orde, soms
voor een heel land, soms voor één diocees of zelfs een dekenij. Dit laatste was het
geval in Sint-Niklaas. Hoe alles tot stand kwam, welke basisrapporten aan de vier
werkgroepen ter discussie werden voorgelegd, welke resoluties wél en welke niet
werden aanvaard, staat in dit verslagboek te lezen. De sfeer van het ‘congres’ werd
wellicht nog het best opgeroepen door de ‘vrije micro’: een uitlaatklep ten gerieve
van alle deelnemenden die binnen de toegestane tijdslimiet van twee minuten hun
stem bij de voltallige vergadering wilden doen horen en een summier antwoord op
hun vragen krijgen. Een overzichtstabel ordent de 613 deelnemers naar leeftijd (248
van 20 tot 39 j.) en beroep (o.m. 152 leraars; 116 bedienden; 23 arbeiders; 3 dokters;
1 landbouwer). Het document maakt een evaluatie mogelijk van het kerkelijke
aggiornamento in een Vlaamse stad van bijna 50.000 inwoners.
S. De Smet

André Louf
Heer, leer ons bidden
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1972, 192 pp., BF. 105.
Het was de bedoeling van Dom Louf van de Katsberg-abdij de ervaring van een
biddende te beschrijven, of, zoals de ondertitel het uitdrukt, zelfs bij het schrijven
‘iets gewaar te worden van God’. De oude monastieke auteurs hebben hem daartoe
hun apophtegmen geleend, maar ook mensen als C. Verhoeven hielpen hem zijn
ervaring te verwoorden. Neen, men kan niet leren bidden evenmin als leren zien.
God geeft het gebed aan wie bidt.
S. De Smet

Norbert Schiffers
Befreiung zur Freiheit
Pustet, Regensburg, 1971, 200 pp., DM. 16.
Schiffers zegt in deze elf gebundelde artikelen behartigenswaardige dingen voor
gelovigen die hun verantwoordelijkheid willen ne-
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men Hij meent dat wij in de Kerk wel met allerlei nieuwe noties en ideeën spelen,
maar nog steeds werken volgens feodaal of monarchistisch patroon. Als b.v. de
collegialiteit van de bisschoppen ook die van hun gelovigen zou impliceren, dan zou
Latijns-Amerika, Zaïre of Nederland hier mogelijk enige steun kunnen ondervinden.
Merkwaardig is ook ‘Das Kirchliche Lehramt und das Risiko der Gläubigen’ (pp.
164-178). Niet de structuren moeten volgens Schiffers veranderen in de Kerk, wel
de wijze waarop. Zolang het leerambt slechts gehanteerd wordt als een instantie
die dood-met-de-kogel-bevelen brult in noodsituaties, zal het gehaat blijven. Als het
de gelovigen mede in zijn verantwoordelijkheid betrekt, zoals heden ten dage
industriegroepen op teamwork en medezeggenschap aansturen, zal de Kerk ook
in haar lerarende functie antwoorden wekken die meer met haar roeping
overeenkomen.
S. De Smet

Rudolf Pesch
Die Bibel kritisch lesen
Walter Verlag, Olten, 1970, 134 pp., SF. 11,50.
Dit boekje van de grote katholieke exegeet bundelt een twaalftal toespraken en
radiocauserieën, die alle op de een of andere wijze met de benadering van of het
verstaan van de Bijbel te maken hebben: de eigen taal van het bijbelboek, nieuwe
exegetische methoden, hoe de Bijbel vertalen?, oecumenisme en verschuivingen
in de bijbelwetenschap, theologische verklaring van de kindsheidsevangeliën. Het
prettige in dit boek is het gemak waarmee de vakman zijn inzichten aan een ruimer
publiek weet mee te delen: schijnbaar soms afbrekend, in feite steeds dwingend tot
diepere gelovige bezinning.
J.-M. Tison

G. Nissim & G. Gordon
Me voici Seigneur.
Livre pour la prière
Fayard - Marne, Paris / Tours, 1970, 288 pp., FF. 16,60.
Het is wel een probleem tegenwoordig wat je kinderen in handen kunt geven als
gebedenboek en hoe met ze te bidden. Een parafrase, voor nagenoeg elke dag,
van een zinssnede uit Onze Vader; een bondige verklaring van de mis, een goede
suggestie tot gebed bij de voornaamste momenten van het kerkelijk jaar en voor
de vakantie: dat is de inhoud van dit kleurrijke lees- en werkboek voor kinderen, dat
wel aan het verlangen van vele ouders tegemoet zal komen.
S. De Smet

Literatuur
Bruyn, Jef de - Het harde gras en de weke werkelijkheid. - Orion, Brugge, 1972,
172 pp..
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Burroughs, William S. - Naakte lunch. - Meulenhoff, Amsterdam, 1972, 285
pp., f 17,50.
Day, Dorothy - Brood en vissen. - Orion, Brugge, 1972, 247 pp..
Endo, Shusaku - Silence. - Calman-Lévy, Paris, 1972, 272 pp..
Isacker, Frans van - Kortstondige onthoofding. - Orion, Brugge, 1972, 142 pp..
Kaders, Ismaël - De generaal van het dode leger. - Pegasus, Amsterdam, 1972,
264 pp., f 11,90.
Kesting, Marianne - Auf der Suche nach der Realität. - Piper, München, 1972,
291 pp., DM. 19,80.
Pauwels, Werner - Geen zonen meer. - Orion, Brugge, 1972, 142 pp..

Margaret Drabble
De waterval
Kosmos, Amsterdam / Antwerpen, 1971, 208 pp., f 12,50.
Dit boek is ‘des Guten zuviel’. Op meesterlijke wijze weet schrijfster de gevoelens
te beschrijven van een jonge vrouw die in alle eenzaamheid een kind krijgt nadat
haar man haar verlaten heeft, of, zoals zij later analyseert, nadat zij hem de deur
uit gejaagd heeft. Kort daarna gaat zij een verhouding aan met de man van haar
vriendin. Van begin af aan analyseert zij minutieus haar gevoelens en belevingen,
maar het is te veel. Zij kan niet ophouden met achter zichzelf te gaan staan en
zichzelf te observeren. Daardoor mislukken ook haar menselijke relaties. De eeuwige
zelfreflectie van de vrouw en de voortdurende analyses van de schrijfster vloeien
ineen en werken op den duur uiterst vermoeiend. Zo wordt het weer voer voor
psychiaters. Toch moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat de innerlijke
onzekerheid, het ver doorgevoerde egocentrisme en een continu voorgevoel van
mislukking en tegenvallers luid en duidelijk spreken. Maar, zoals gezegd, een beetje
te veel van het ‘goede’.
R.S.
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Heinrich Böll
Gruppenbild mit Dame. Roman
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1971, 400 pp., DM. 25,-.
In heel zijn oeuvre heeft Böll mensen getekend die zich verzetten tegen een
inhumane mentaliteit. Overal signaleerde hij deze onmenselijkheid: in het
nationaal-socialisme, in de oorlogsverdwazing, in een intolerante geloofspraktijk, in
de door winstbejag en reclame verziekte welvaartstaat. Bijna altijd stonden Bölls
romanfiguren daardoor in een houding van verzet tegen iets.
In zijn nieuwste roman is dat anders. In Leni Pfeiffer, de Russische krijgsgevangene
Boris, hun beider zoon Lev en vele nevenfiguren ontmoet de lezer voor het eerst in
Bölls romans mensen die eenvoudigweg mens, die zichzelf zijn. Zij zijn
non-conformist, ‘anormaal’, onaangepast aan de eisen en gebruikelijke vormen van
het maatschappelijk leven, omdat zij niet wensen te schipperen en uitsluitend leven
vanuit de innerlijkheid van hun eigen goede hart. Inzover is deze roman de beste
die Böll ooit geschreven heeft. Maar: de kern van de roman is dus eigenlijk een
idylle. Wanneer Böll consequent was geweest, had daarom de levensbeschrijving
van Leni Pfeiffer niet de vorm van een roman, maar ofwel die van een soort
hagiografie ofwel die van een rasechte tragedie moeten aannemen. Waarschijnlijk
terecht heeft Böll echter aangevoeld, dat hij (nog?) niet in staat is tot het uitbeelden
van positieve menselijkheid zonder meer. Zo'n poging zou op dit ogenblik bij hem
tot afschuwelijke kitsch leiden. Nog minder beschikt hij over de metafysieke diepgang
die nodig is voor de uitbeelding van de tragische ondergang van het goede in een
uit het lood geslagen wereld. Daarom ontweek Böll de poëtische genres die zijn stof
recht hadden kunnen doen en verpakte zijn idylle in een onderkoelde satirische
distantie, die slecht past bij het onder deze verpakking brandende idealisme. De helaas niet ironische - distantie schiep Böll, doordat hij de lezer niet direct, maar
slechts door de verslagen van ooggetuigen met Leni in contact brengt. Dit procédé
is alleen dan functioneel, als door de verschillende kijk van de getuigen steeds
nieuwe facetten in de hoofdpersoon oplichten. Dit is hier nauwelijks het geval; de
eenvormige kijk van de epische verteller spreekt uit de mond van alle personen met
wie Leni op de ‘groepsfoto’ kwam. Bölls satire bestaat daarin dat hij gematigd met
de seksgolf en de en vogue zijnde maatschappijkritiek meedoet, maar deze
verschijnselen tegelijk toch weer op de hak neemt. Deze houding doet eigenlijk
nogal goedkoop aan. - Gruppenbild mit Dame is een uiterst interessante roman,
omdat hij duidelijker dan ooit de grenzen laat zien die Bölls poëtische kracht tot nog
toe niet vermocht te overschrijden. Böll is nu op een punt gekomen waarop hij dieper
in de essentiële vragen van het menselijk bestaan zal moeten doorstoten; dan kan
hij een van de grootste Duitse dichters van onze tijd worden. Lukt hem dat niet, dan
zal hij ook verder uiterst leesbare boeken schrijven, want vertellen kan hij! En nog
nooit waren zijn romanfiguren menselijker, minder schematisch dan in deze roman.
Maar tot de werkelijk groten zal hij dan nooit behoren.
Th. van Oorschot

Paul K. Kurz
Über moderne Literatur
Standorte und Deutungen Verlag Josef Knecht, Frankfurt, I, 1967, 250
pp., DM. 19,80, II, 1969, 335 pp., DM. 24,-.
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In Stimmen der Zeit, min of meer het Duitse pendant van ons eigen Streven,
publiceert Paul Konrad Kurz S.J., docent voor de nieuwste Duitse letterkunde aan
de universiteit van München, regelmatig spitse en ter zake kundige artikelen over
zijn vakgebied. Sinds enkele jaren bundelt hij deze opstellen (tesamen met nog niet
eerder gepubliceerde bijdragen) in boekvorm; de derde van deze bundels werd in
het januarinummer van dit tijdschrift gerecenseerd (p. 533 v.). Het lijkt zinvol, nog
kort op het eerste en tweede deel te wijzen, die tot nu toe in Streven niet besproken
werden. Kurz combineert een uiterst gedegen kennis van de modernste Duitse
letterkunde met een gematigd-conservatief christelijk standpunt. Vandaaruit
formuleert hij zijn inzichten over Thomas Mann, Brecht, Max Frisch, Kafka, Broch
en Nelly Sachs, over moderne lyriek en de ‘Gruppe 47’, over de verhouding van de
literatuur tot christendom, theologie of natuurwetenschap. Deze inzichten wijken
nogal eens van de in de Duitse literatuurwetenschap gangbare af; zij vertrekken nu
eenmaal vanuit een daar niet gebruikelijk standpunt. Ook strijken Kurz' opvattingen
niet zelden de naar links of rechts geprononceerd denkende Christenen tegen de
haren in. Kurz is zich dat bewust en zegt in het motto voor het tweede deel: ‘Wer
sich mit beiden auseinandersetzt, gerät zwischen die Stühle. Aber vielleicht kommt
es vorerst nicht aufs Sitzen an’. Ook voor hen die het met vele opvattingen van Kurz
niet eens zullen zijn, is het overdenken van diens moedige, met grondige kennis
van zaken gepaarde stellingname zeker zinvol en vruchtbaar.
Th. van Oorschot
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Theater
Egan, Michael - Ibsen. The critical heritage. - Routledge & Kegan Paul, London,
1972, 505 pp., £ 6,-.
Schlaffer, Hannelore - Dramenform und Klassenstruktur. - Metzlersche,
Stuttgart, 1972, 130 pp..
Shakespeare, William - Verzameld werk IV. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1971, 936 pp., BF. 570.

Peter Weber
Das Menschenbild des bürgerlichen Trauerspiels.
Entstehung und Funktion von Lessings ‘Miss Sara Sampson’
Rütten & Loening, Berlin(-Ost), 1970, 275 pp., M. 7,50.
Deze bijdrage van de marxistische literatuurgeschiedschrijving wil afrekenen met
de ongetwijfeld verdienstelijke maar doctrinair-ontoereikende exegese van het
burgerlijke treurspel in de 18e eeuw zoals opgevat door de burgerlijke wetenschap
en de naïeve marxisten à la Franz Mehring. Emancipatie is het roepwoord en
ideologie de dragende bodem. Tegelijk ziet S. in dat het om fundamentele wijzigingen
gaat in het perspectief waarmee de tijdgenoot midden in een veranderende wereld
poogt de toekomst dichterbij te halen. Dat deze belijdenis moreel-ethisch principiëler
is dan sociaal-maatschappelijk, wil S. niet bekennen; vanuit zijn eigen ideologische
overtuiging wordt dit perspectief dan ook consequent utopisch genoemd. Tegelijk
worden alle kenmerken toch zo grondig geëvalueerd, dat dit werk meteen gaat
behoren tot de wezenlijke theoriedemonstraties van de marxistische vakliteratuur.
C. Tindemans

Gert Sautermeister
Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers.
Zum gestichtlichen Ort seiner klassischen Dramen
Kohlhammer, Stuttgart, 1971, 236 pp., DM. 49,80.
Norbert Oellers, Hrsg.
Schiller - Zeitgenosse aller Epochen
Dokumente zur Wirkungsgeschichte Schillers in Deutschland
Teil 1: 1782 -1859
Athenäum, Frankfurt, 1970, 608 pp., DM. 65.
Waar de reusachtige Schiller-vakliteratuur de indruk kan wettigen dat het laatste
woord nu ongeveer wel gezegd en geschreven werd, slaagt G. Sautermeister er
niet alleen in uit de buurt van andere interpretaties te blijven maar tevens
fundamentele en tegelijk nieuwe inzichten op te dringen. Demonstrerend aan (vooral)
Wallenstein, Die Jungfrau von Orleans en Wilhelm Tell, bewijst S. dat de idylle als
structuurprincipe deze stukken thematisch en ideëel bepaalt; de idylle is dan nog
wel herkenbaar als een esthetisch genre, maar ze wordt omgebouwd tot een utopisch
mechanisme, dat in maximale spanning de relaties tussen zijn en wezen uitdrukt,
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en in laatste instantie de fundering blijkt te zijn van Schillers beroemde doctrine van
het naïeve en het sentimentele. N. Oellers' boek is een indrukwekkend-volledige
verzameling historische documenten over Schillers receptie, te talrijk en te
verscheiden om een sluitende diagnose te vormen, wel elk voor zich elementen die
geestes- en literairhistorisch reliëf vertegenwoordigen en onmisbare gegevens
uitmaken om de grillige evolutielijn in het onthaal van en de reactie op Schiller te
begrijpen.
C. Tindemans

David J. Welsh
Russian Comedy 1765-1823
Mouton, Den Haag, 1966, 133 pp., f 21,50.
Het is ondenkbaar dat A.S. Gribojedow (1795-1829), de eerste Russische
toneelauteur van meer dan nationale faam, volkomen uit het niets is opgedoken. S.
heeft in deze bescheiden studie zijn voorgangers onderzocht op hun aan- en inbreng.
De slaafse afhankelijkheid van het Franse model is in alle domeinen merkbaar: de
thema's, de karakters en de genrestructuur. Toch is er een stille evolutie vanaf de
oprichting van het eigen Russische beroepstheater in 1764-65 (door Catharina de
Grote) tot de première van Gribojedows Gore ot urna (Verstand brengt leed, 1823).
Voorzichtige satire en tijdsactuele motieven zorgen geleidelijk voor een sterke
nationale inslag.
C. Tindemans
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Film
Béruhé, Renald, & Yvan Patry? Jean-Pierre Lefebvre. - Université du Québec,
Montréal, 1971, 229 pp., $ 3,50.
Pitiot, Pierre - Cinéma de mort. - Signe, Fribourg, 1972, 93 pp..
Wilcock, John, e.a. - The autobiography and sex life of Andy Warhol. - Other
scenes, New York, 1971, z.p., geïll..

Andy Warhol
Blue Movie
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1971, 128 pp., geïll., DM. 12,-.
In het boek Blue Movie, dat onder de naam van Andy Warhol is gepubliceerd, staat
geen woord van Warhol zelf, zoals in de film, waarvan het boek de dialoog weergeeft,
geen houding of scène door regisseur Warhol is voorgeschreven. Wat Warhol doet
is op geregelde tijden de instelling wijzigen van de camera die gedurende een
oktobermiddag in 1968 een verliefd koppel in de kamer van een vriend observeert,
niet als voyeur, maar als aanwezige. De conversatie van het koppel verloopt volgens
hetzelfde ongedwongen ritme, uiterst persoonlijke reacties mengend met
beschouwingen over wereldproblemen. Niet voor niets noemt Warhol ‘Blue Movie’
een film over de oorlog van Vietnam.
S. Heester

Ian Allan Film Albums,
1 - Westerns
2 - Horror
3 - Cary Grant
Ian Allan, London, 52 pp., 60 pl..
Naast de gespecialiseerde, erudiete filmpublikaties verschijnen er blijkbaar nog
steeds doodgewone fan-publikaties. Het Franstalige Cinérevue blijft bestaan en
deze Ian Allan Albums met hoofdzakelijk illustraties behoren tot dezelfde categorie.
Met o.m. dit verschil natuurlijk dat Cinérevue een traditie hooghoudt, terwijl de
recente Ian Allan Albums (publikatiedatum 1971) het onschuldige en naïeve opnieuw
moeten bevestigen. De stijl van deze albums (en dat bepaalt de waarde van dit
soort publikaties) is onduidelijk. De keuze van de illustraties laat vaak te wensen
over, de lay out had verzorgder kunnen zijn. Maar natuurlijk behoort deze slordigheid
tot de kern zelf van deze naïeve, ongesofistikeerde fan-publikaties. Hun fascinatie
(die ze beslist hebben) is recht evenredig met hun ‘systematische’ slordigheid.
D. Lauwaert

Gary Carey
Lost Films
Museum of Modern Art, New York, 1970, 91 pp., $ 4,95.
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Er zijn talloze films waarvan alleen nog maar enkele foto's (stills) als getuige
overblijven, samen met een beschrijving van het verhaal, van acteurs en filmploeg.
Die stills werden door het Museum of Modern Art in een tentoonstelling
samengebracht. Uit die tentoonstelling groeide dan weer dit prachtige platenboek.
Filmillustraties in boeken en tijdschriften zijn eigenlijk een even belangrijke manier
om met film om te gaan (over film te denken en film aan te voelen) als erover
schrijven, praten of lezen. De filmillustratie kan het vertrekpunt zijn voor een
autonome en oorspronkelijke reflectie op het verschijnsel film. In Lost Films worden
hoofdzakelijk foto's gepubliceerd uit films van het midden en het einde van de jaren
twintig. Opvallend is het theatrale karakter van de gefotografeerde scènes. Een
complexe reeks verhoudingen wordt in één foto samengebald. Zelden heeft een
star er een centrale plaats waarrond objecten en personages worden georganiseerd.
Het dramatische en narratieve heeft er een belangrijker rol dan het fotogenieke. Het
spreken (de betekenis, de structurering) zit in het visuele materiaal zelf.
D. Lauwaert

Norman Zierold
The Hollywood Tycoons
Hamish Hamilton, London, 1969, 354 pp., £2,50.
Norman Zierold schreef een reeks oppervlakkige portretten van
Hollywood-producenten. Het is belangrijk dat nu steeds meer aandacht aan de
Amerikaanse producenten wordt besteed. Het stereotiepe Hollywood-beeld dat
zowel in als buiten de Verenigde Staten een hardnekkig leven schijnt te hebben,
moet dringend via studie en publicatie afgebroken worden. In Hollywood werkte
gedurende enkele decennia één van de belangrijkste instanties van de
cultuurindustrie. Niet alleen de onvrijheden en inperkingen werden in Hollywood
uitgetest, maar er werden door acteurs, regisseurs, schrijvers en producenten ook
middelen ontwikkeld om het strakke en mas-
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sieve van een industrie soepel en levendig te houden. Meer dan ooit is dit laatste
aspect actueel en bruikbaar. De hernieuwde belangstelling voor het verleden van
Hollywood is niet toevallig, maar kan functioneel en strategisch ingezet worden. Het
klassieke Hollywood vertegenwoordigt op dit moment een stuk humaniteit dat niet
meer gevonden wordt in de huidige cinema. Het boek van Norman Zierold kan
echter bij dit bruikbaar maken van het klassieke Hollywood alleen maar een zeer
marginale rol spelen. Een minimaal doorzicht in de economie van showbusiness
ontbreekt. Het boek is verder ook slordig in elkaar gezet, zonder gevoel van
continuïteit en interactie tussen de verschillende besproken producers. Een uitvoerige
index maakt het boek praktisch bruikbaar. Het is geïllustreerd.
D. Lauwaert

Joseph Weintraub
The Wit and Wisdom of Mae West
Avon Books, New York.
Als ik naar een Mae West ga, zit er altijd wel iemand zeer snel de ‘onvergetelijke
uitspraken’ van Miss West te noteren. Dat hoeft nu niet meer. De overvloedig
geïllustreerde bundeling Mae-West-iana brengt je de fraaiste exemplaren uit haar
films. Je mist natuurlijk één kapitaal element: haar stem. Die is aan de zware,
mannelijke kant. Ook haar spreekstijl behoort tot de essentie van Mae West: het is
alsof ze zichzelf, zelfbewust en met afstand, staat te citeren. De illustraties geven
een idee van haar uiterlijke verschijning. Veel minder dan haar, nu niet meer
werkzame erotische image, is nu vooral de ‘behandeling’ van dat image opvallend.
Mae West is niet gekleed, maar wordt bekleed; de variaties op het thema van de
draperie zijn onuitputtelijk. Ze vertegenwoordigt dan ook verschillende en
contradictorische erotische stadia: ze is Victoriaans en geëmancipeerd binnen het
Victoriaanse, maar tevens staat ze helemaal buiten het Victoriaanse en kondigt een
andere seksuele praktijk aan. Als erotische overgangsfiguur bezit zij een grote
luciditeit en ironie, zelfkennis en speelsheid, die men daarna nooit meer zo heeft
kunnen zien.
D. Lauwaert

F. Maurice Speed
Film Review, 1970-1971
W.H. Allen, London, 1971, 240 pp., geïll., £ 1,75.
Een jaarlijks naslagwerk, net zoals Peter Cowie's Filmguides. Nochtans zijn beide
publikaties geheel anders van opzet: Speed beschrijft de commerciële filmsector,
Cowie bekijkt de filmprodukties van elk land. Speed neemt voor zijn jaaroverzicht
hoofdzakelijk films die in Groot-Brittannië werden geëxploiteerd (en voegt daarbij
een toemaatje continentale, commerciële films en films die in de maak zijn op het
moment vraagt aan elk land wat er zoal aan films werd geproduceerd, onverschillig
of die het buitenland haalden of niet. Aangezien de programma's in de Britse
bioskopen goeddeels met dezelfde films worden gevuld als bij ons, houdt Speed's
naslagwerk zijn waarde ook in het buitenland. De basis van zijn werk: de
geëxploiteerde film, lijkt me veel gezonder dan Cowie's nationale produkties als
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uitgangspunt. Speed heeft verder ook een goede lay out man naast zich en vindt
illustratiemateriaal even belangrijk als teksten. Film Review is elk jaar weer een
mooi, aantrekkelijk platenboek. De redactionele hoofdstukjes van Speed zijn knap
als keuze van onderwerp - hier bv. over bioskoop-orgels, filmarchieven, film en
televisie - maar zijn zelden bevredigend als tekst. Speed is net als Cowie een ietwat
zeurderige, pruttelende filmkijker. Het boek wordt praktisch gemaakt door een
uitvoerige lijst gegevens over alle besproken films. Naast een titel-register mis ik
echter wel een personen-register om het boek volledig te maken.
D. Lauwaert

Peter Cowie
International Filmguide, 1971
The Tantivy Press, London, 480 pp., £ 0,75.
In de Filmguides wordt per nationaliteit een overzicht gegeven van de filmprodukties.
Eigenlijk een verwarrend en onjuist principe; filmindustrie laat zich niet zonder meer
indelen volgens landen van oorsprong; Belgische film naast Amerikaanse of Japanse
film plaatsen is een gelijkschakeling doorvoeren die het internationale karakter en
de Amerikaanse monopoliepositie in de filmindustrie over het hoofd ziet. Een
naslagwerk moet het verder ook hebben van goede layout, overzichtelijkheid, handige
rubriceringen. Zoals alle Tantivy uitgaven o.l.v. Peter Cowie overheersen hier slechte
layout, onoverzichtelijkheid en slechte rubriceringen. Elk jaar brengt de Filmguide
ook een vijftal ‘Directors of the Year’. Hier zijn het Donskoi, Kazan, Melville, Oshima
en Schorm. Deze keuze en de motivering zijn niet overtuigend.
D. Lauwaert
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Kunst
Devliegher, Luc - Damme. - Lannoo, Tielt, 1972, 348 pp., BF. 540.
Bihalji-Merin, Oto, Hrsg. - Bruecken der Welt. - Bucher, Luzern, 1971, 278 pp.,
SF. 58,-.
Giffhorn, Hans - Kritik der Kunstpädagogik. - DuMont Schauberg, Köln, 1972,
195 pp., DM. 16,80.
Groh, Klaus, Hrsg. - Aktuelle Kunst in Osteuropa. - DuMont Schauberg, Köln,
1972, z.p., geüll., DM. 28,-.
Hennig-Schefold, Monica, & Helag Schmidt-Thomse - Transparenz und Masse.
- Du-Mont Schauberg, Köln, 1972, 173 pp., geïll., DM. 38,-.
Hess, Thomas B. - Barnett Newman. - Museum of modern art, New York, 1972,
160 pp., 175 ill., $ 7,95.
Mitscherlich, Alexander - Thesen zur Stadt. - Suhrkamp, Frankfurt, 1971, 150
pp., DM. 5,-.
Pfaff, Konrad - Kunst für die Zukunft. - DuMont Schauberg, Köln, 1972, 139
pp., DM. 16,80.
Pfeiffer, Günter - Kunst und Kommunikation. - DuMont Schauberg, Köln, 1972,
242 pp., DM. 24,-.
Richard Wagner - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1972, 308 pp., geïll.,
BF. 525.
Rotzler, Willy - Objekt-Kunst. - DuMont Schauberg, Köln, 1972, 215 pp., geïll.,
DM. 28,-.

Bouwen door de eeuwen heen
Inventaris van het Cultuurbezit in Vlaanderen
Architectuur deel 1: Provincie Brabant, Arrondissement Leuven
Soledi, Luik, 1971, 464 pp., 41 plattegronden, 269 ill., 10 klpl., 7 kaarten,
geb. BF. 350.
In opdracht van de Belgische Ministeries van Cultuur wordt momenteel gewerkt aan
een systematische inventaris van het nationale cultuurbezit. Het eerste deel betreft
de architectuur in het arrondissement Leuven en geldt als ‘methodologische
piloot-tudie’. De samenstellers hadden een drievoudig doel voor ogen: een lijst
opmaken van gebouwen of gebouwengroepen die dienen beschermd te worden;
een beknopte gids verschaffen aan wie zich voor het architectuurpatrimonium
interesseert en tenslotte een ontwerp van wetenschappelijke inventaris voorleggen.
Niemand zal nog aan het nut én de noodzaak van een soortgelijke inventaris twijfelen.
Het is een onmisbaar instrument in de bewustwording van het milieu waarin we
leven en waarvan we nu pas, nu het in alle opzichten bedreigd wordt, de existentiële
betekenis ervaren. Hoe men ook over onze verhouding tot het verleden denkt, dit
boek maakt een reële en directe confrontatie ermee mogelijk. De kritiek die men de
samenstellers kan maken, komt er dan ook op neer dat ze die confrontatie niet ver
genoeg hebben doorgedreven en zich nog teveel gehouden hebben aan een vlakke
beschrijving van details, waar een analyse van dorpskernen of straten ruimer
uitgewerkt had moeten worden dan nu het geval is. Het moet hun echter als
verdienste aangerekend worden dat ze reeds pogingen in deze richting hebben
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ondernomen. Van wetenschappelijke kant bekeken, had men wel een
literatuurvermelding bij elk object of objectgroep verwacht.
G. Bekaert

Joseph Cornet
Kunst van zwart Afrika in het land aan de Zaïre
Arcade, Brussel, 370 pp., 299 ill. waarvan vele klpl..
Het boek van Cornet is de eerste systematische studie van de ‘kunst van zwart
Afrika in het land aan de Zaïre’ na Fr. Olbrechts' Plastiek van Kongo, dat reeds van
1946 dateert. Het erg dubieuze ‘esthetische uitgangspunt’, zoals dat in de inleiding
wordt geformuleerd, belet de auteur niet een merkwaardige synthese te geven van
de verschillende geografisch onderscheiden groepen met hun eigen stilistische
kenmerken en hun mogelijke interpretatie. Hoewel de auteur zoveel mogelijk de
functionele betekenis van een object toelicht en zelfs hier en daar een allusie maakt
op de ruimtelijke context waarin een beeld zich bevond, toch gaat zijn aandacht
quasi uitsluitend naar het opstellen of minstens voorbereiden van een classificatie
van het ‘kunstobject’ die het mogelijk moet maken het te situeren in een stijl of
substijl, om uiteindelijk te kunnen komen tot het onderscheiden van de hand van
de meester. Op die wijze wordt de jonge Afrikaanse kunstgeschiedschrijving helemaal
op Europese leest geschoeid, en dit op een ogenblik dat de Europese
kunstgeschiedenis hard aan het werken is om zich van deze al te exclusieve
categorieën te ontdoen. Het zou ook voor de westerse kunstgeschiedenis een hulp
zijn
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indien de kenners van de Afrikaanse kunst, in plaats van de gegeven
kunstcategorieën toe te passen, zouden proberen vanuit de eigenheid van hun
object nieuwe categorieën te ontwikkelen. Zoals de lay-out reeds suggereert, verloopt
de uitstekende illustratie volgens een eigen ritme. De afgebeelde objecten komen
voor het grootste deel uit de privé-collecties van Jef en René Vander Straeten en
zijn dus meestal onuitgegeven. Een uitvoerige bibliografie rondt dit belangwekkende
werk af.
G. Bekaert

Carel Blotkamp
Na de beeldenstorm
Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit en Openbaar Kunstbezit
in Vlaanderen, 1970, 100 pp., 63 pl..
De auteur begint zijn boek, dat drie opstellen over recente beeldende kunst omvat,
met te stellen dat het eenzijdig is. Hoewel deze affirmatie pleonastisch is, is het
goed ze te expliciteren, want er heersen nog altijd vooroordelen over de
onvermijdelijke eenzijdigheid van elk auteur die niets anders kan dan een persoonlijke
interpretatie van een aantal feiten voorstellen. De feiten die Blotkamp onderzoekt
betreffen de ontwikkeling van de beeldende kunst in de jaren zestig, de hoek van
waaruit hij ze bekijkt is de autonomie van het kunstwerk. Deze blijkt een uitstekend
standpunt te zijn om een overzicht en een inzicht te verkrijgen van de complexe
situatie. De keuze en de weergave van de illustratie, waarin de internationale
produktie met de Nederlandse (van Belgische zijde wordt alleen Panamarenko
vermeld) wordt vermengd, zijn voor treffelijk.
G. Bekaert

Kunst van Nu
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1971, 160 pp., 64 ill., waarvan 18 in kleur,
BF. 295.
A. Dusar en A. Smeets
Lexicon van de actuele kunst
Lannoo, Tielt/Utrecht, 1971, 192 pp., BF. 198.
Een lexicon van de actuele kunst opstellen komt neer op het affirmeren van een
contradictie: het is een afstand scheppen tot een object dat wezenlijk om participatie
vraagt; het is het vastleggen in begrippen van een levendige evolutie. Deze
contradictie wordt scherper in de mate dat de auteurs er zich niet van bewust zijn
en de actuele kunst behandelen als een lijk dat gedissecteerd kan worden. De graad
van bewustzijn van deze contradictie maakt het verschil tussen de twee uitgaven
uit. Zolang het gaat om het meedelen van historische feiten vervult zo'n lexicon een
informatieve functie. Maar de informatie kan niet compleet en zinvol zijn zonder
interpretatie. De auteurs van Kunst van nu, een projectgroep van het Kunsthistorisch
Instituut van Utrecht, waren zich hiervan tot op zekere hoogte bewust en proberen
dan ook zo objectief mogelijk de fenomenen te beschrijven. In hun opzet hadden
ze het iets gemakkelijker dan de auteurs van het Lexicon, daar ze in hoofdzaak
individuele kunstenaars voorstellen. Maar ook een vergelijking van de algemene
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trefwoorden die in beide uitgaven voorkomen, valt in hun voordeel uit: de informatie
is preciezer, vollediger, beter gestructureerd, en controleerbaar door de bibliografie
die bij elk trefwoord is opgegeven. De illustraties in Kunst van nu vormen een
uitstekende aanvulling bij de tekst.
G. Bekaert

Max Bense
Artistik und Engagement
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1970, 182 pp., DM. 14,-.
In dit boek van Max Bense, die vooral onderzoekingen over exacte esthetiek op zijn
naam heeft staan, worden een aantal korte gelegenheidsstukjes gebundeld onder
de titel Artistik und Engagement. Präsentation ästhetischer Objekte. Ze laten niet
enkel Bense's levendige interesse voor actuele kunst zien, maar zijn in de eerste
plaats aanleidingen om een exactere methode voor de kunstkritiek uit te werken en
de toepasselijkheid van zijn theorie te onderzoeken.
G. Bekaert

Albert Smeets
Van Ensor tot Permeke
Lannoo, Tielt/Utrecht, 1971, 316 pp., rijk geïll..
Het Belgische Ministerie van Nederlandse cultuur spaart geen moeite om de moderne
Vlaamse schilderkunst meer bekendheid te geven. Na het luxueuze boek van
Haesaerts-Marijnissen D'Ensor à Permeke ter gelegenheid van de gelijknamige
tentoonstelling te Parijs in 1970 gepubliceerd, is nu een met niet minder luxe
uitgevoerd boek uitgegeven ter gelegenheid van een soortgelijke tentoonstelling in
Londen. De samenstelling van de kunstenaarslijst is enigszins aange-
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past, past, maar het algemene beeld is hierdoor nauwelijks gewijzigd: moderne
Vlaamse schilderkunst is nog steeds identiek met het Vlaams expressionisme. Om
niet eeuwig hetzelfde te herhalen heeft de samensteller een aantal letterkundigen
uitgenodigd om elk een schilder voor hun rekening te nemen. Het resultaat is een
enkele keer wel boeiend maar in zijn geheel niet overtuigend. De leesbare stukken
zijn te rekenen tot de bekentenisliteratuur. De andere zijn er enkel om te bewijzen
dat de schilderkunst niet erg inspirerend werkt op onze auteurs. Men gaat zich dan
ook vaak afvragen waarom ze aan het woord zijn. Het wordt op de duur vervelend
de inspanningen van verschillende auteurs mee te maken om iets zinnigs te
bedenken. De illustratie is rijk, met veel zorg gekozen en gepresenteerd.
G. Bekaert

Jean A. Keim
La Photographie et l'Homme Casterman, Tournai, 1971, 158 pp., BF. 90.
Niettegenstaande zijn ondertitel, ‘sociologie et psychologie de la photographie’, is
dit een prettig leesbaar, maar niet zo erg diepgaand werkje. De fotografie wordt er
op een vrij traditionele en weinig verrassende manier in benaderd. Wel enkele
kernachtige citaten en kleurrijke anekdootjes over de niet zo goed bekende
geschiedenis van het fotografisch beeld.
Eric De Kuyper

Edoardo Arslan
Das Gotische Venedig
Verlag C.H. Beck, München, 1971, 392 pp., 288 ill., 53 tek., DM. 118,-.
Kan een boek over de gotische burgerlijke bouwkunst uit Venetië van de 13e tot de
15e eeuw, volgens strikt wetenschappelijke normen opgesteld, iemand boeien buiten
de specialist? De opmaak van het boek (en de vertaling in het Duits) wijst er reeds
op dat de uitgever van een tegengestelde opvatting is uitgegaan. En terecht. Zelden
hebben we een kunsthistorisch werk van zulk een eruditie en over zulk een beperkt
onderwerp gelezen dat tegelijk zoveel algemeens reveleert, in dit geval over de stad
Venetië én over de manier waarop een specifieke architectuurstijl ontstaat, zich
ontwikkelt en verdwijnt, én hoe hij met maatschappelijke structuren in verband staat.
In dit postuum verschenen boek ontleedt Arslan het romeins-byzantijnse preludium,
het contact met de Engelse gotiek, het ontstaan van de Venetiaanse hooggotiek
met het Dogenpaleis en van de laatgotiek met de Ca d'Oro. Het laatste hoofdstuk
behandelt de overgang van gotiek naar renaissance. Zoals de tekst een algemeen
inzicht geeft door de studie van details, zo geeft de illustratie door een opeenvolging
van detailopnamen een bijzonder levendige evocatie van het stadsklimaat van
Venetië. Men wandelt als het ware in Venetië rond al krijgt men uiterst zelden een
algemeen beeld van het stadslandschap te zien.
G. Bekaert

Reclams Kunstführer
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Christof Thoenes / Thuri Lorenz
Neapel und Umgebung
669 pp., 80 tek., 48 pl., DM. 38,80.
Georg Kauffmann
Emilia-Romagna, Marken, Umbrien 759 pp., 65 tek.?, 48 pl., DM. 38,80.
Reclam Verlag, Stuttgart, 1971.
Herhaalde keren reeds hebben we de uitzonderlijke kwaliteit van de Reclams
Kunstführer geloofd. Deze uitvoerige reisgidsen zijn wel niet zo geschikt om in de
bagage mee te nemen, maar voor wie het kunstpatrimonium van een bepaalde
streek wil leren kennen, zijn ze gewoon onmisbaar. Het nieuwe boek over Napels
en omgeving verrast door de rijkdom en de variëteit van monumenten en musea,
waarvan nogal wat in de vergeethoek blijft door het overwicht van de oud-romeinse
resten en de indrukwekkendheid van de barokke gebouwen. Die rijkdom wordt nog
op een indirecte wijze bevestigd door een vergelijking met het deel over Emilia,
Romagna, Marche en Umbria, dat voor de behandeling van steden als Assisi,
Bologna, Ferrara, Modena, Orvieto, Parma, Perugia, Ravenna, Rimini, Spoleto,
Urbino geen honderd pagina's meer telt. In dit deel zijn de namen van de steden
alfabetisch gerangschikt. De artikelen bevatten telkens een beknopte geschiedenis
van de stad en een gedetailleerde beschrijving van de voornaamste kunsthistorische
merkwaardigheden. Uitvoerige registers verhogen de bruikbaarheid.
G. Bekaert

Michael Sharang
Zur Emanzipation der Kunst
Sammlung Luchterhand, Neuwied-Berlin, 1971, 139 pp., DM. 4,80.
Het hoofdthema in de essays die Sharang groepeert, is de verhouding van theorie
en praxis, of, zo men wil, van cultuur en actie. Dit thema wordt het scherpst gesteld
in
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‘Thesen zur Kulturrevolution’ en kan best samengevat worden in de weigering van
de Berlijnse Studenten een referaat van Marcuse te aanhoren omdat Marcuse zich
te vrijblijvend opstelt en in zijn theorie de eis van de praxis over het hoofd ziet.
Hierdoor wordt zijn theorie zelf vervalst. De kunst moet uit haar ‘theoretisch’ reservaat
treden en ‘actief’ worden in het opbouwproces van een nieuwe maatschappij.
G. Bekaert

Richard Neutra
Construire pour survivre
Casterman, Tournai, 1971, 208 pp., 32 ill., BF. 220.
Neutra's Survival through design, dat voor het eerst in 1954 verscheen, blijft een in
vele opzichten lezenswaardig boek. Het is een van de pogingen om tot een
verantwoorde architectuurtheorie te komen. Neutra neemt daarvoor als uitgangspunt
de biologische werkelijkheid van de mens. Maar die mens bestaat voor Neutra enkel
als individueel organisme. In een van zijn laatste teksten verklaart Neutra overigens
dat zijn grote thema het individu is. Het gaat niet op, Neutra's theorie omwille van
zijn architectonisch oeuvre te bekritiseren - men zou eerder het omgekeerde moeten
doen -, maar het exclusieve karakter van zijn architectuur vindt toch een stevige
basis in zijn theorie.
G. Bekaert

Michel Seuphor
L'Art Abstrait. 1910-1918. Origines et premiers maîtres
Maeght, Paris, 1971, 228 pp., 111 pl. waarvan vele in kleur.
In de ‘summa’ van de abstracte kunst die Michel Seuphor in samenwerking met
Michel Ragon heeft opgezet, wordt als eerste van vier delen een nauwelijks bewerkte
heruitgave gebracht van het bekende boek - een van de eerste over abstracte kunst
- dat Seuphor in 1949 bij dezelfde uitgever publiceerde. Nu de polemiek omtrent de
abstracte kunst is geluwd, wordt dit boek, dat in zijn eerste presentatie nog onder
de naoorlogse omstandigheden leed, nu in een royale vorm als een uitdaging
aangeboden: de abstracte kunst heeft stand gehouden. Het verschil met de eerste
uitgave ligt vooral in de kwaliteit van de reprodukties. Ook de keuze ervan werd
enigszins aangepast. De biografieën uit de oorspronkelijke uitgave zijn verplaatst
naar het vierde deel.
G. Bekaert

Miscellanea
Bibliografie Limbourg 1970. - Provincie Limburg, Hasselt, 1972, 228 pp..
Burks, John en Jerry Hopkins - Groupies. Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1972,
157, ill pp., f 3,-, BF. 49,-.
Brusse, Jan - Leven en Parijs laten leven. - Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1972,
176 pp., BF. 190.
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- Extase. - Speling, (driemaandelijks tijdschrift), Nijmegen, 1972 / 1, 116 pp., f
6,50.
Florquin, Joos - Ten huize van... 1. - Orion, Brugge, 1972, 417 pp., geïll..
Velde, Paul van de - Zelfspottend Vlaanderen. - Brito, Antwerpen, 1971, 64
pp..

Bertus Aafjes
Mijn ogen staan scheef,
zwerftochten door het land van de Mikado
Meulenhoff, Amsterdam, 1972, 223 pp..
Dit boek las ik met veel genoegen; met weemoed dacht ik terug aan een eigen reis
naar Japan. Aafjes was drie maal in Japan en vertelt ons op onderhoudende wijze
van zijn indrukken. Hij doet dat door steeds verbanden te leggen met Japanse
sprookjes en legenden die hij zeer goed weet na te vertellen. De opgenomen
opstellen eindigen meestal met een pointe. Soms zijn die pointes heel spits, maar
er zijn er ook die wat geforceerd aandoen. Het algemene beeld dat Aafjes geeft van
het Japanse land en volk komt met mijn eigen impressies overeen; ik zou er wat
voor willen geven om mijn indrukken op even boeiende wijze te kunnen weergeven
als hij. Er zijn natuurlijk ook stukken in de tekst waarbij men een vraagteken plaatst.
Als Aafjes de naoorlogse ontwikkeling van Japan aanduidt met de term ‘industriële
revolutie’, gebruikt hij die term verkeerd. Als hij stelt dat in Japan vrijwel niemand
meer harakiri pleegt, vraag ik mij af of hij de zelfdoding als zodanig bedoelt dan wel
de specifieke Japanse techniek van ‘het openleggen van de buik’. Misschien komt
het laatste tegenwoordig minder voor maar de zelfdoding in het algemeen is nog
zeer populair, ook bij de jongere generatie. Liefdesverdriet en tegenslag bij examens
zijn veel voorkomende motieven.
De titel van het boek is goed gevonden. Wij gaan naar Japan met het idee dat de
ogen van de mensen aldaar verkeerd staan, terwijl het foutje bij ons zelf ligt. Toch
is ook het laatste te simplistisch gesteld. Het
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gaat niet om de ogen maar om het hart. En onder Japanners als onder anderen
treffen wij helaas mensen aan die het hart niet op de goede plaats hebben zitten.
J.J. Meltzer

Mathieu Smedts
De grote kater
Machtig / onmachtig Amerika
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 180 pp., f 14,90.
Nou dat weten we dan: Mathieu Smedts is een aantal malen in Amerika geweest,
heeft daar een aantal mensen gesproken die hem een aantal verhalen over een
aantal problemen hebben verteld. Verhalen die hij, min of meer naar onderwerp
geordend, weergeeft in de kris-kras reisreportage die de inhoud van dit boek vormen.
Het leest allemaal erg vlot, zoals men van een bekwaam journalist mag
verwachten. Er zijn ook wel een aantal interessante gegevens in verwerkt; het is
dus ook wel de moeite waard om het eens door te lezen. Maar om nu te zeggen
dat men er véél wijzer van wordt: nee. Naar goede (of kwade) journalistieke gewoonte
pikt Smedts een paar voor zijn Nederlands publiek lekkere rozijnen uit het grote
brood van Amerika, maar een indruk van hoe Amerika smaakt, geven die paar
rozijnen beslist niet.
Smedts draait de feiten nu eenmaal graag naar zijn eigen hand. Hij mág de
Republikeinen niet; dat is zijn goed recht. Zo schuift hij bijvoorbeeld het feit dat Nixon
geen goede wet op het bezit van wapens wist te maken, toe aan de omstandigheid
dat de meeste Republikeinen en enkele Democraten vinden dat een vrije Amerikaan
het recht moet hebben om wapens te dragen. Hij vergeet echter een kleinigheid.
Iedere Amerikaan hééft het recht om wapens te dragen krachtens de Grondwet.
Dát maakt het probleem zo moeilijk.
Veel belangrijker is de wijze waarop hij het probleem van de negers, de mezies
en de indianen op één hoop smijt. Zeker: er bestaat een zekere parallelliteit tussen
die problemen; alle drie deze volksgroepen zijn onderontwikkelde en onrechtvaardig
behandelde minderheden. Maar daarom zijn de problemen in hun geheel nog niet
gelijk. Bij de negers met name speelt een vraag die bij de anderen niet of nauwelijks
rijst: de vraag naar hun identiteit. Nooit is in Amerika betwijfeld of Mexicanen en
Indianen ‘mensen’ zijn; ten aanzien van de negers is dat wél gebeurd en hier en
daar in het Zuiden is men daar nóg niet zeker van. Het bewustzijn dat de
Amerikaanse samenleving er nog altijd moeite mee heeft hem als volwaardig mens
te erkennen, knaagt veel meer aan de neger dan zijn economische en culturele
achterstand. En wat die economische en culturele achterstand betreft: Smedts doet
het zo ongeveer voorkomen alsof het weinige dat ter verbetering daarvan is
geschiedt, is afgedwongen door de ontwakende opstand van de negers. In feite ligt
de oorzakelijkheid andersom. Opstand wordt niet geboren uit wanhoop maar uit
hoop. Nederland zou in de oorlogsjaren nooit tot ondergronds verzet zijn gekomen
als er geen hoop was gebleven op bevrijding. Het is de verbetering in het lot van
de negers geweest - een verbetering, die Smedts wel een beetje érg veel zijn best
doet om te minimaliseren - die de opstand heeft aangevuurd. Nogmaals: een aardig
boek om door te lezen, maar een betrouwbaar boek: nee.
Hans Hermans
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Vader en zoon zetten door!
Nieuwe avonturen van het dynamische tweetal, waarin opgenomen een
verslag van hun Spaanse reis
Van Gennep, Amsterdam, 1971, ongepagineerd.
Opnieuw een verzameling van strips die dagelijks in de dagbladen ‘Het Parool’, ‘Het
Rotterdams Parool’ en ‘Het Nieuw Utrechts Nieuwsblad’ te vinden zijn tot grote
vreugde van allen die voldoende gevoel voor humor hebben om in de beide figuren
eigen opvattingen en meningen op kostelijke wijze gerelativeerd te zien. Ik hoop
dat vader en zoon het nog lang mogen volhouden en blijven doorzetten!
Marcel Chappin

Marnix Gijsen
Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen
Paris - Manteau, 1971, 88 pp..
Dé verdienste van het nieuwe boek van Marnix Gijsen is zijn onverholen
amateurisme: iemand die van Antwerpen houdt, heeft meer voor zichzelf dan voor
anderen een prentenboek als een familiealbum samengesteld, met toevallige kiekjes
(voor een goed deel oude prenten) en commentaar vol toeleg opgetekend uit de
mond van een toeristische gids. Hier en daar ook wel een persoonlijke opmerking,
waarin men dan onverwacht Marnix Gijsen herkent.
S. Heester
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binnenkant achterplat

Personalia
Drs. John Auping S.J., geboren 1945. Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit
te Groningen met als specialisatie godsdienstsociologie. Adres: Hobbemakade 51,
Amsterdam-7.

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 ‘Ungam und der Anschluss’. Is thans verbonden
aan het John F. Kennedy Institute te Tilburg. Adres: Hogeschoollaan 225, Tilburg.
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. Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1,
2520-Edegem.
Paul Clan, geboren 1943. Drs. in de klassieke filologie, gediplomeerde in de
audiovisuele communicatiemedia. Publiceerde in vaktijdschriften over teksttheorie
en gedichten van Meleagros van Gadara en Hugo Claus. Adres: Dagobertstraat 61,
3000 - Leuven.
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.
Jacques Claes, geboren 1929. Studeerde klassieke 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.
Johan de Wit S.J., geboren 1928. Studeerde behalve filosofie en theologie te
Beiroet medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam en twee jaar Arabisch in de
Libanon, waar hij van 1959 tot 1965 werkzaam was. Daarna specialiseerde hij zich
in de cyto-histologic aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen Adres: Hobbemakade
51, Amsterdam-7.
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.
Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934 Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540-Hove.
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Dr. Th.P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Eng laan 6.
Huizen.
Prof. Dr. J.H Nota S.J., geboren 1913 Promoveerde in de wijsbegeerte op een
proefschrift over Mas 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 Amsterdam. Is thans professor in de filosofie
aan de Broek University te St. Catharines, Ontario, Canada. Adres: Department of
Philosophy, Broek University, St. Catharines, Ontario, Canada.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 10]
[Inhoud]
De onwaarschijnlijke mens, p. 956
De wetenschappelijke bestseller van Jacques Monod, ‘Le hasard et la nécessité’,
is nu ook in het Nederlands vertaald. Of hij ook in het Nederlandse taalgebied zoveel
deining zal veroorzaken, valt nog te bezien. In ieder geval blijkt hij voor serieuze
kritiek vatbaar te zijn. In een eerste artikel wordt hier de biologische grondslag van
Monods filosofie onderzocht. Zo wordt het terrein voorbereid voor een antwoord op
de vraag die de volgende maand aan de beurt komt: heeft Monod inderdaad de
onhoudbaarheid van elke ‘finalistische’ interpretatie van de evolutie weten te
bewijzen?

Panorama der publiciteit, p. 967
Iedereen is op de een of andere wijze afhankelijk van de publiciteit. Velen bekruipt
een gevoel van machteloosheid en onvrede met veel wat aan informatie wordt
voorgelegd. Aan de hand van een standaardwerk van Dovifat over dit onderwerp
laat de auteur zien, op hoe talrijke manieren en met hoe gevarieerde middelen de
publicistiek de mensen beïnvloedt.

De ‘vastenbrief’ van Alexander Solsjenitzyn aan patriarch Pimen, p. 979
De felle aanklacht van de Nobelprijswinnaar Solsjenitzyn geeft aanleiding om op
de fundamentele vraag in te gaan: heult de Russisch-orthodoxe kerk met het regiem
of probeert zij op deze wijze te redden wat te redden is?

De nieuwe schaarste, p. 986
Er zijn plannen om op de linker Schelde-oever te Antwerpen de haven uit te breiden
en nieuwe industrieën te vestigen. Om daartoe op verantwoorde wijze te kunnen
besluiten, is een kosten-baten-analyse nodig: hoeveel kost het, wat brengt het op?
Steeds meer wordt men zich ervan bewust dat in zulk een berekening ook andere
dan economische en dan geprijsde goederen in het geding zijn. Denken we slechts
aan de nieuwe schaarste aan milieugoederen. Kunnen ook die gekwantificeerd
worden?
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De mens blijft mens, p. 997
Albert Camus heeft er altijd bezwaar tegen gehad dat hij in een bepaalde categorie
werd ingedeeld. Hij was en bleef zoekend, heeft een lange weg afgelegd, die
plotseling werd afgebroken en wij kunnen, aldus de auteur, niet zeggen dat wij als
resultaat een gesloten ideeënwereld en een welbepaalde mensopvatting hebben
overgehouden. ‘De waarheid is mysterieus, vluchtend, telkens te veroveren’.

Gesprek met Karl Popper, p. 1007
Ter gelegenheid van een recent bezoek van de filosoof Karl Popper aan de Leuvense
Universiteit had onze medewerker een gesprek met hem. Vakfilosofen zullen
sommige van Poppers uitspraken nogal ‘simpel’ vinden. Maar ‘de gewone lezer’
krijgt hier toch een goed beeld van wat deze man zijn leven lang heeft bezield. (In
de forumrubriek van dit nummer vindt de lezer een korte filosofische overweging
die duidelijk kan maken waartoe Poppers ‘falsificatie’-principe zo al kan leiden).

Geloven en geloofsverstaan, p. 1018
Walter Kasper, de bekende Duitse theoloog, is met zijn boek, Einführung in den
Glauben, ‘in het midden’ gaan staan, niet omdat hij deze middenpositie als een
ongevaarlijk geometrisch punt ziet, maar omdat zich juist daar het spanningsveld
bevindt tussen de zich steeds sterker polariserende extremen. Dit artikel leidt ons
in zijn theologische beschouwingen in en bespreekt tegelijkertijd een boek van
Schillebeeckx.
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In Memoriam
Drs. J.M.H. Oomes
Op 28 mei overleed onverwacht de heer Joseph Marie Henri Oomes in de leeftijd
van 62 jaar.
De wijze waarop hij bij velen van onze lezers bekend was, tekende zijn manier
van werken en zijn grote trouw. Reeds vanaf mei 1957, dus een volle vijftien jaar,
verzorgde hij voor Streven het Politiek Overzicht wat internationale en Nederlandse
problemen betreft, zonder zichzelf ook maar in het minst te poneren. Velen zullen
wellicht regelmatig zijn stukken gelezen hebben zonder zijn naam te onthouden en
zonder hem te kennen. Maar wat hij bracht in een overzicht van gebeurtenissen en
stromingen was zo doorwrocht en bestudeerd, dat een vakman op het gebied der
internationale politiek met wie ik er dezer dagen over sprak, mij spontaan zei: ‘Zoals
de heer Oomes het deed, getuigde het van een dergelijke eruditie en een bijhouden
van de informatiebronnen, dat je het niet zo maar kunt. Dat moet je je eigen maken
en leren’.
Moge dit van onze kant een hulde zijn aan de nagedachtenis van hem die zovele
jaren lang ons tijdschrift mede het gezicht heeft gegeven dat het heeft, en die nooit
in zijn bijdragen tekortschoot.
Waarbij wij zouden willen opmerken dat hetgeen hij voor Streven deed, slechts
een (klein?) deel was van zijn activiteiten. Bij zijn begrafenis hebben wij het zelf
gezien: de zeer velen van het Alberding Thijm College uit Hilversum, waar hij leraar
was, de mensen die afscheid van hem kwamen nemen van het Contardo Ferrini
Avondlyceum uit Amsterdam, waarvan hij conrector was en de talrijke groepen die
hem vanwege andere bezigheden een laatste groet kwamen brengen.
Wij kunnen slechts spreken voor wat hij voor ons deed: het zij een woord van
diepe erkentelijkheid en dank voor de trouw waarmee hij ons altijd heeft geholpen
ondanks de overstelpende bezigheden op ander gebied, een woord van bewondering
voor de ernst en de grondigheid waarmee hij zijn bijdragen leverde zonder ooit
zichzelf of zijn eigen mening aan wie dan ook op te leggen.
Hij ruste in vrede.
G.J. Adriaansen S.J.
F. Van Bladel S.J.

Streven. Jaargang 25

956

De onwaarschijnlijke mens
J. Monod: ‘Toeval en onvermijdelijkheid’
Henk Jans
Een objectieve beschrijving van de evolutiemechanismen van de levende wezens
leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat het leven wellicht en het ‘verschijnsel mens’
in ieder geval het heel onwaarschijnlijke produkt zijn van een reeks louter toevallige
fysico-chemische gebeurtenissen, zo onwaarschijnlijk en zo onvoorzienbaar, dat
het niet meer geïnterpreteerd kán worden als het resultaat van enige ‘intentie’ of
bedoeling die deze evolutie zou hebben georiënteerd of er hoe dan ook in verborgen
zou zitten. Dat is zo ongeveer de kern van wat Jacques Monod betoogt te hebben
1
bewezen in zijn bestseller Le hasard et la nécessité . De moderne biologie heeft
volgens hem, niet alleen om redenen van methodologische aard, maar op grond
van onweerlegbare feiten, definitief afgerekend met alle andere ‘verklaringen’ die
de evolutie van de biosfeer en het verschijnen van de mens een ‘zin’ willen geven.
Of het om religieuze interpretaties gaat (b.v. de bedoelingen van een scheppende
God), om filosofische (de evolutie van de Geest volgens Hegel) of om ideologische
(de onafwendbare evolutie van de materie volgens het dialectisch materialisme), is
voor Monod van ondergeschikt belang: de biologie bewijst dat al deze verklaringen
vals zijn, niets anders dan de louter subjectieve projectie in de natuur van de ervaring
die ieder mens heeft van zijn eigen doelbewust handelen.
Het aantal reacties op deze stelling, die gaan van enthoesiaste bijval tot min of
meer verontruste afwijzing, is haast onoverzichtelijk geworden. Voor- en
tegenstanders gingen daarbij meestal veel te weinig in op de articulatie zelf van de
bewijsvoering: de wijze waarop Monod van zijn louter biologische premissen
overstapt naar wat hij zelf in zijn voorwoord noemt ‘de veralgemeningen van
ideologische en ethische aard’. Een uitzondering daarop is een opmerkelijk artikel
2
van Prof. Christian de Duve, waar ik nog vaker naar verwijzen zal . De Duve
constateert dat de kritische filo-

1

2

J. Monod, Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne,
Ed. du Seuil, Paris, 1971. Ned. Vert. (Aldert Walrecht), Toeval en Onvermijdelijkheid. Proeve
van een natuurfilosofie van de moderne biologie, A.W. Bruna, & Zoon, Utrecht / Antwerpen,
1971. Slechts af en toe heb ik van deze Nederlandse vertaling gebruik gemaakt; ze blijkt niet
overal even nauwkeurig te zijn.
Christian de Duve, Les contraintes du hasard, in Revue Générale, février .1972, pp. 1-28.

Streven. Jaargang 25

957
soof, uit hoofde van zijn gebrekkige wetenschappelijke competentie, meestal bereid
is de premissen én conclusies van wetenschapsmensen zonder verdere discussie
te aanvaarden. Het enige wat hij dan desgevallend nog kan doen, is erop wijzen
dat er daarnaast nog andere vormen van kennis zijn, die hun geldigheid bewaren,
welke ook de wetenschappelijke bevindingen zijn. Maar helemaal bevredigend kan
dit soort kritiek nooit zijn: ze is al even weinig overtuigend als het dogmatische verzet
dat lange tijd van theologische zijde werd gehandhaafd tegen álle evolutietheorieën,
met een beroep op een volkomen andere bron van waarheid, die verondersteld
werd duidelijke uitspraken te bevatten over wat er in feite toch gebeurd was. Men
vergeet dan dat iets wat wetenschappelijk onweerlegbaar vast komt te staan, nooit
meer als irrelevant terzijde kan worden geschoven, en vooral dat men het niet kan
laten bestaan naast uitspraken die er fundamenteel onverenigbaar mee zijn. De
primordiale vraag is dus: wat heeft de moderne biologie onweerlegbaar bewezen,
en is dit al dan niet verenigbaar met andere interpretaties van dezelfde werkelijkheid
die eveneens aanspraak maken op objectiviteit?
In zijn voorwoord erkent Monod uitdrukkelijk dat het niet a priori zeker is, dat het
leven geen irreductibele structuren zou bevatten. Hij verklaart met nadruk dat het
hem niet zozeer te doen is om de biologische begrippen zélf (dat hebben anderen
reeds gedaan) dan wel om de ‘vorm’ ervan en hun logische relaties tot andere
gebieden van het denken. De ideeën van de wetenschap, zegt hij, mogen niet
verward worden met de ideeën die door de wetenschap gesuggereerd worden. De
‘ideologische generaliseringen’ die hij aan zijn wetenschappelijke bevindingen
vastknoopt, neemt hij nadrukkelijk voor zijn eigen rekening, al is dit moeilijk te
verzoenen met de categorische uitspraken over ‘waar’ en ‘vals’ waar het boek verder
vol van staat. Het komt mij voor dat te weinig lezers dit voorwoord au sérieux hebben
genomen: de meeste reacties, van instemming of afwijzing, hadden te weinig
aandacht voor het wetenschappelijk en epistemologisch generaliseringsproces als
zodanig. En toch is het juist omdat hij ideologische conclusies formuleert, dat Monod
met zijn werk veel meer weerklank heeft gevonden of herrie heeft verwekt dan
bijvoorbeeld François Jacob, die omstreeks dezelfde tijd een uitvoeriger en kritischer
3
studie over nagenoeg hetzelfde onderwerp publiceerde .

De objectieve kenmerken van de levende wezens
Gaan wij met Monod op zoek naar de werkelijk objectieve criteria voor het
onderscheid tussen levende en niet-levende wezens, dan blijken de ken-

3

F. Jacob, La logique du vivant, Ed. Gallimard, Paris, 1970.
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merken die het eerst opvallen - de regelmaat van de symmetrische opbouw en de
herhaling van die structuren - onvoldoende te zijn: ook niet-levende artefacten
(menselijke instrumenten of honingraten bijvoorbeeld) en vele kristallen bezitten
dezelfde kenmerken. De artefacten echter blijken zelf het produkt te zijn van hoogst
merkwaardige objecten, die een bepaalde symmetrie vertonen welke zich in talloze
individuen herhaalt. En de opbouw van die individuen is kennelijk functioneel: levende
wezens zijn wezens met een ‘project’, dat zich in hun structuren en verrichtingen
manifesteert. Monod noemt dit hun ‘teleonomie’, hun doelmatigheid (die nog geen
‘doel-strevendheid’ hoeft te betekenen). Maar ook die functionaliteit of teleonomie
is nog geen afdoend criterium om levende wezens van niet-levende te
onderscheiden. Het levende oog en het niet-levende fotoapparaat bijvoorbeeld zijn
beide beeld-ontwerpers. Om op dit niveau tot een duidelijk onderscheid te komen,
moeten wij de oorsprong, de geschiedenis, het ontwikkelingsproces van het object
in onze waarneming betrekken: kunstmatig zijn dan die functionele objecten die tot
stand komen door krachten buiten henzelf; levend daarentegen is het functionele
geheel dat is opgebouwd door krachten binnen het object zelf, door autonome
morfogenese. Kenmerkend voor het levend wezen zijn dus: de teleonomie, de
autonome morfogenese en de invariante reproduktie (de onveranderlijke voortplanting
van gelijksoortige individuen). Om deze objecten dan ook nog van de niet-levende
kristallen te onderscheiden, is het criterium de principieel meetbare informatie-inhoud:
de hoeveelheid informatie die de morfogenese en de invariante reproduktie
waarborgt, ligt bij levende wezens vele grootte-orden hoger dan bij de meest
ingewikkelde kristallen. Moeilijker is het, ook de teleonomie, die het subjectieve
begrip van ‘project’ bevat, even objectief, d.w.z. kwantitatief te vatten. Laten wij
zeggen (het is een arbitraire definitie) dat het eigenlijke teleonomisch project de
overdracht is van de invariante inhoud. Al wat daartoe nodig en voorhanden is, is
op zijn beurt principieel meetbaar. Ook de meest complexe afzonderlijke structuren,
het psychisme, het spel en de sociale organisatie van bepaalde dieren hebben
tenslotte als enig doel en zin, de onveranderlijke voortplanting te verzekeren. Een
extreme maar voor Monod significatieve illustratie is het geval van de dichter die er
met zijn gedichten in slaagt zijn geliefde te verleiden om met hem ‘naar bed te gaan’
en zo het essentiële project van de mens te realiseren. Op deze wijze wordt dit hele
proces volkomen objectief behandeld en het blijkt dat zijn informatie-inhoud van
dezelfde grootte-orde is als bijvoorbeeld bij de muis.
Tot mijn verbazing schijnt niemand te hebben opgemerkt dat Monod hier reeds,
van bij de aanvang, een methodologische reduktie aanbrengt, die hij weliswaar zelf
arbitrair noemt, maar verder als de enig mogelijke, de enig
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objectieve hanteert. De grote vraag is immers, of het waar is dat levende wezens,
zoals ze in de evolutie tot aan de mens optreden, in hun project niets anders
manifesteren dan een min of meer complexe methode om zichzelf zo volmaakt
mogelijk te reproduceren. Is m.a.w. het enige verschil tussen een bacterie, een mug,
een mus, een muis en een mens de steeds ingewikkelder manier om individuen
van dezelfde soort voort te brengen? Dit wordt door vele biologen ten stelligste
tegengesproken. Terecht merkt Monod op ‘dat het levend wezen slechts zin heeft
door zijn project’, maar wordt dit project, ook voor de objectieve waarnemer, uitgeput
door de ingewikkeldheid waarmee de reproduktie wordt verzekerd? Ondanks de
karikaturale beschrijving en ‘weerlegging’ van Teilhard de Chardin, waarvoor Monod
slechts een dertigtal regels nodig heeft, is diens inzicht, dat in de evolutie ‘complexité’
en ‘conscience’ althans gedeeltelijk samengaan, geen louter subjectieve interpretatie
van de feiten. Eén verwijzing slechts. De zoöloog F.A. Kipp zegt hierover: ‘De
voortschrijdende emancipatie van het organisme ten overstaan van de buitenwereld,
d.i. de vervolmaking van zijn individuele zijn, verhoogt niet (altijd) de efficiëntie van
de instandhouding van de soort. Wij weten uit ervaring dat op elk organisatieniveau
de voortplanting van de soorten gewaarborgd blijft. De verhoogde zelfstandigheid
komt niet de opeenvolging van de generaties, maar de individuen zelf van de soort
4
ten goede’ . Het feit dat dit observeerbare fenomeen moeilijker kwantitatief te vatten
is, mag nog geen reden zijn om het uit te sluiten uit de totale beschrijving van de
relatie van de mens tot het universum, die volgens Monod zelf ‘de ultieme ambitie
van de wetenschap’ is. In een methodologisch exclusieve beschrijving van bepaalde
mechanismen kan en móet men er abstractie van maken, maar dan bewijst men
niet dat de feiten aantonen dat dit aspect voor de beoogde totale beschrijving
irrelevant is.

De nieuwe basisfeiten en hun interpretatie
De grote ontdekkingen van de moderne biologie gelden het feit dat de autonome
morfogenese als het ware gelokaliseerd kan worden in het type chemische
verbindingen die wij proteïnen noemen, terwijl de invariante reproduktie geregeld
wordt door de informatie die in de nucléïnezuren (celkemstofzuren) ligt vervat: het
bekende DNA (desoxy-ribose-nucleïnezuur) en RNA (ribose-nucleïnezuur), waarvan
de structuur door Crick en Watson werd ontsluierd.

4

F.A. Kipp, Arterhaltung und Individualisierung in der Tierreihe, in Verhandlungen der Deutschen
Zoologischen Gesellschaft, 1950.

Streven. Jaargang 25

960
De proteïnen, zelf door het DNA geïnformeerd, danken hun opmerkelijke catalytische
(gerichte afloop van de chemische reactie), regulerende en constructieve functie
aan hun stereo-specifieke (ruimtelijk-specifieke) structuur, die de geschikte
opbouwelementen ‘herkent’ en integreert, de andere verwaarloost of verwijdert.
Monod voorkomt de opwerping van de organicisten en holisten, ‘dat men de werking
van het geheel niet als de optelsom van de afzonderlijke delen mag beschouwen’,
met de methodologisch juiste opmerking dat het onderzoek van de mechanismen
op moleculair vlak juist bedoelt die mechanismen zelf bloot te leggen, waarbij het
principieel fout is er nog ‘iets anders’ bij te betrekken. En deze analyse, zegt hij,
leert ons meer over het cybernetische netwerk van de cel dan de studie van de
globale verrichtingen van het levend wezen. Dat is heel juist, maar het belet niet
dat een objectieve studie van de globale verrichtingen ons op haar beurt iets meer
zou kunnen zeggen over de zin van het project dat het levend wezen in zijn
verrichtingen uitdrukt. En wanneer hij vervolgt dat het ‘geheim van het leven, zo er
een is’ besloten ligt in de proteïne-sequenties, die de ‘ultima ratio’ (in het Latijn) van
de teleonomie zijn, dan poneert hij de gelijkheid tussen ultima ratio van het
mechanisme en de ultieme zin van het wezen.
Hoe dan ook, het inzicht in de opbouw, de functie en de werking van de proteïnen
binnen het levend wezen, is een definitieve wetenschappelijke verworvenheid.
Onderscheiden daarvan is de onverwachte interpretatie die Monod eraan verbindt:
hier treedt ineens voor de eerste keer zijn voorkeur op voor het absolute toeval als
ultieme verklaring. ‘Een proteïne is een echte machine (...) niet door haar
fundamentele structuur, waarin niets te onderscheiden valt dan een spel van
toevallige combinaties. (...) Uit een volkomen blind spel kan per definitie alles
voortkomen’. Het project is wezenlijk niet te ontcijferen in zijn primaire structuur,
omdat het, alvorens de functie te manifesteren, ‘in zijn structuur alleen maar het
toeval van zijn oorsprong openbaart’. Dit zijn beweringen, maar geen noodzakelijke
gevolgtrekkingen uit de feiten: deze interpretatie wordt niet alleen door vele biologen
maar ook door de meeste fysici, op hun domein van de levenloze materie, met klem
tegengesproken. Het toeval bij de ‘bron’, aan de oorsprong van de opbouw van een
proteïne of een kristal, verklaart niet alléén de werkelijke functionele sequentie ervan
of de welbepaalde ruimtelijke ordening. Ook epistemologisch veel bevredigender
is de thesis (ik durf zeggen het feit) dat de primaire moleculaire structuren, alvorens
de functie te manifesteren, de reële potentialiteit bevatten van een niet-willekeurige,
steeds verder onderzochte, reeds aanwezige en min of meer gespecificeerde
informatieve rijkdom. Ik betwijfel of zelfs Monod de fysici zou durven tegenspreken
die wéten, dat het beperkt aantal mogelijke kristallen,
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waarvan wij de relatief eenvoudiger opbouw beter kennen, te danken is niet aan de
toevallige nabijheid van geschikte atomen of ionen, maar aan de inherente
associatieve eigenschappen van deze ‘deeltjes’, die tenslotte van
kwantummechanische aard zijn en die van bij de aanvang door hun informatieve
rijkdom bepalen, welke kristallen al dan niet mogelijk zijn. De belangrijkste ontdekking
van de moderne biologie betreft ongetwijfeld de structuur en het informatiekarakter
van de nucleïnezuren. Heel de (aardse) biosfeer is gebaseerd op een opvallende
eenvoud van de gebruikte middelen: de onveranderlijke voortplanting van alle soorten
wordt gewaarborgd door een genetische code, die is opgebouwd door een specifiek
a-periodische opeenvolging van een twintigtal bekende aminozuren, onderling
verbonden door vier zogeheten nucleotiden en suikermoleculen. Het DNA bevat de
code, produceert een repliek van zichzelf, het RNA, dat in een eerste type proteïne,
de polypeptiden, wordt ‘vertaald’, die dan op hun beurt de opbouw van de globulaire
proteïnen, de eigenlijk levende weefsels regelen. Ook hier gaat het om een definitieve
biologische verworvenheid, al zijn de processen zo ingewikkeld, dat slechts enkele
ervan in detail werden ontrafeld.
Monods interpretatie bestaat weer uit de stellige affirmatie van de absolute prioriteit
van het toeval in de opbouw van deze gecodeerde informatie: ‘de aperiodische
opeenvolging is volkomen vrij, zonder enige beperking, alle sequenties zijn even
goed mogelijk, de code is chemisch arbitrair, de overdracht van informatie zou
volgens andere conventies kunnen gebeuren, het is de produktieketen van een
mechanische fabriek’. Deze interpretatie is niet de enig mogelijke; integendeel, ze
maakt een reeks bekende feiten volkomen onbegrijpelijk. De sequenties blijken
immers niet volkomen willekeurig te zijn: sommige wijzigingen in de code (mutaties)
zijn letaal (verstoren de coherentie van het organisme), andere worden ‘verdragen’,
weer andere worden geïntegreerd als een reële nieuwe bestaans- of
evolutiemogelijkheid. Vervolgens is ook een produktieketen, wil ze efficiënt zijn, juist
niet willekeurig opgebouwd. En tenslotte vragen wij ons af, waarom, als het allemaal
anders zou kunnen, de feitelijke opbouw van alle genetische codes zulk een beperkt
aantal werkelijk geschikte basiselementen bevat.
Chr. de Duve merkt op dat reeds in de anorganische wereld de materie ongemeen
veel informatie, d.w.z. beperkende oriëntaties blijkt te bezitten. Niet alle combinaties
van protonen, neutronen en elektronen zijn mogelijk: in feite is de materie zo
gebouwd, dat er slechts een honderdtal vrij stabiele chemische elementen bestaan.
Er komen ook slechts een paar duizend mineraalsoorten in vaste toestand voor;
het aantal werkelijk mogelijke (ook op de maan) is beslist veel geringer dan de louter
abstracte combina-
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tiemogelijkheden. De Duve heeft uitgerekend dat de abstracte combinaties van een
middelgrote proteïne, laten we zeggen van 36.000 mol. gewicht, een getal opleveren
van dezelfde grootte-orde als het aantal beschikbare atomen in de kosmos! Dat van
al die mogelijke slechts een verzwindend klein aantal in feite voorkomt, betekent
dat Monods theoretische evaluatie verkeerd is, dat nl. niet álle combinaties
gelijkwaardig en dus even willekeurig zijn.
Monod is geruime tijd een overtuigd marxist geweest. Als wetenschapsmens werd
hij diep geschokt door de ‘epistemologische ramp’ van de dialectische methode,
zoals die in de Anti-Dühring van F. Engels aan het woord komt: om een
wetenschappelijk probleem op te lossen dwingt men de feiten in het keurslijf van
het dialectische schema. Eerlijkheidshalve moet ik hier toch vermelden dat zelfs de
officiële Sovjet Encyclopedie het gebruik van de dialectiek, qua wetenschappelijke
inventiemethode, als ondeugdelijk verwerpt. Maar het Lyssenkoconflict, waar ook
Monod naar verwijst, heeft toch wel aangetoond, dat het er in de praktijk anders
5
aan toe kan gaan . In zijn gefundeerde reactie tegen het misbruik van de dialectiek
komt Monod echter in een soort antidialectiek terecht, die hij op zijn beurt door de
wetenschap bevestigd wil zien. Hij beweert dat een omkering van het
vertaalmechanisme van het DNA niet alleen nooit werd geobserveerd, maar dat het
ondenkbaar (‘pas concevable’) is. Nooit zou enige informatie door een proteïne aan
het DNA kunnen worden doorgegeven: onze waarnemingen dienaangaande zouden
zo volledig zijn, dat dit mechanisme onmogelijk is. En met een zeker genoegen
concludeert Monod: ‘het gaat om een éénrichtingsverkeer dat alle dialectische
beschrijving tart. De (levende) cel is cartesiaans, niet hegeliaans...’. De stelligheid
van deze affirmatie is reeds voorbarig gebleken. Verschillende biologen zijn blijven
denken dat dit geen bewezen feit, maar een wetenschappelijk dogma was, en er
kwamen de jongste tijd al een paar scheurtjes in. In virussen werd reeds een
transcriptie van RNA naar DNA geconstateerd en er zijn reeds gevallen bekend
waar proteïne nieuwe informatie in het DNA heeft binnengebracht. Maar zelfs in de
veronderstelling dat het hier om een strikt éénrichtingsverkeer gaat, dat alleen
toevallige wijzigingen als ‘transcriptievergissingen’ iets nieuws in het DNA binnen
kunnen brengen, dan volgt daaruit nog niet dat dit ‘toeval aan de bron’ alléén verklaart
waarom sommige ‘vergissingen’ fataal zijn, andere neutraal, weer andere een reële
factor van verdere evolutie. Even determinerend, even essentieel én prioritair is de
manier waarop het toeval in de reeds bestaande systemen wordt geïntegreerd. Uit
het feit dat de toevallige wijziging of storing een nood-

5

cfr. Robert Hotz, Demystificatie van de wetenschappelijkheid, in Streven, november 1970,
pp. 176-182.
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zakelijk voorwaarde is voor de evolutie van het organisme, volgt niet dat deze
voorwaarde voldoende is, de enige ‘bron’ of oorzaak is van de nieuwe schepping.
Toch is het juist dat wat Monod beweert in het soort hymne aan het toeval
waarmee hij deze overwegingen afsluit en die bij zijn bewonderaars zoveel
instemming heeft gevonden. ‘Het zuivere toeval, het toeval alleen, een absolute en
blinde vrijheid in de oorsprong zelf van het wonderbaarlijke bouwwerk van de evolutie:
dit centrale begrip van de moderne biologie is heden ten dage niet meer één van
de vele mogelijke of op zijn minst denkbare hypothesen. Het is de enig denkbare,
omdat het de enige is die verenigbaar is met de feiten van observatie en onderzoek.
En niets kan ons doen veronderstellen (of hopen) dat onze opvattingen op dit punt
ooit kunnen of moeten worden herzien’. Uit het voorgaande blijkt dat die herziening
al aan de gang is, en dat de absolute prioriteit van het toeval als verklaring de enige
ondenkbare hypothese is, niet alleen in de biologie, maar ook in de zuivere fysica.
Het verbaast me dan ook niet dat Monod zich meer dan eens genoopt voelt fysici
als Einstein te ‘weerleggen’, die juist als fysici, in hun poging om de levenloze materie
te ‘verklaren’, een veel genuanceerder, minder dualistische opvatting verdedigen.
Monod is overtuigd dat zijn interpretatie de definitieve genadeslag toebrengt aan
ieder antropocentrisme en beseft dat zij ‘intuïtief het meest onaanvaardbare idee is
voor de intens teleonomische wezens die wij zijn!’ Alsof de beschrijving van een
proces naar het model van een volmaakte machine (een geldig model) niet eveneens
een antropomorfisme was, en alsof dit model bewees dat er alleen toeval in het spel
is. De machine-verklaring lijkt ons bevredigend en probleemloos, omdat wij zelf
uitstekende machine-bouwers zijn, waarbij we dan al te licht vergeten dat onze
intens projectieve arbeid een constitutief element is van zelfs het simpelste
instrument.

Het debat over toeval en waarschijnlijkheid
In een paar bladzijden preciseert Monod in welke zin de notie van het toeval in zijn
biologische context gebruikt moet worden. Juist tegen deze al te summiere en
onnauwkeurige uiteenzetting werden van bevoegde zijde de ernstigste
epistemologische en wetenschappelijke bedenkingen naar voren gebracht.
Aan de hand van een paar eenvoudige voorbeelden onderscheidt Monod twee
types van toeval. Er is het louter operationele toeval van een aantal kansspelen,
die hun onzekerheid slechts danken aan de praktische onmogelijkheid om b.v. een
worp microscopisch juist te beheersen. Voor dit
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soort toeval kan men zich van de waarschijnlijkheidsrekening bedienen om de
uitslagen te voorzien. Er is echter ook het essentiële toeval: de absolute coïncidentie
van twee reeksen gebeurtenissen die volkomen onafhankelijk zijn van elkaar. Dr.
Dupont wordt bij een zieke geroepen en loodgieter Dubois laat zijn hamer vallen
juist op het ogenblik dat Dupont langs komt: Duponts dood is een wezenlijk toeval.
Welnu, de gebeurtenissen die de genetische code wijzigen en de functionele
consequenties daarvan voor het organisme zijn volkomen onafhankelijk van elkaar;
het verband tussen de mutatie en de reële consequentie is een geval van absolute
coïncidentie. Uit deze enige bron van alle evolutie volgt volgens Monod de
onwaarschijnlijkheid en de onvoorzienbaarheid van elke evolutieve stap en van de
evolutie zelf. Het enige alternatief zou de wereld van Laplace zijn, waarin van alle
eeuwigheid deze dood van Dupont als een noodzaak was af te leiden!
Het is natuurlijk niet prettig de redenering van een Nobelprijswinnaar te moeten
betwisten op grond van zijn eigen begrippen, zoals toeval, waarschijnlijkheid,
voorzienbaarheid en deduceerbaarheid, die weliswaar verwant maar evenzeer
verschillend zijn. Maar om dat verschil gaat het juist. Het voorbeeld zelf van Monod
kan de wezenlijke punten illustreren van wat ik bedoel. Het ongeval dat Dupont
overkomt is slechts mogelijk omdat hij zich samen met Dubois in hetzelfde
(zwaarte-)krachtveld bevindt. M.a.w. ook een absolute coïncidentie wordt bepaald
en beperkt door de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte van reeds bestaande
causale reeksen. Binnen die ruimte is de waarschijnlijkheid reeds een kwantitatieve
evaluatie van dat toeval: het ongeval is voor Dupont waarschijnlijker dan voor alle
anderen, die zich toen niet op straat bevonden. En de waarschijnlijkheid, niet meer
van het particuliere ongeval als zodanig, maar van de klasse ‘arbeidsongeval of
ongeval-door-nalatigheid’, is nog groter: waar veel langs de straat getimmerd en
gewandeld wordt, kan de frequentie ervan zelfs te voorzien zijn, zodat er b.v. gepaste
maatregelen genomen kunnen worden. En zelfs het gevolg van de coïncidentie is
niet volkomen onvoorspelbaar: de implicaties voor Dupont, Dubois en de samenleving
zijn verschillend naargelang de hamer op de straatstenen, op een hond, op een
meer of minder vitaal lichaamsdeel van Dupont terechtkomt. Ook uit een triviaal
voorbeeld als dit blijkt dat het zogenaamd essentiële toeval veronderstelt dat er
reeds bestaande causale ketens zijn, dat deze zich in een gemeenschappelijke
interactieruimte bevinden, waarvan de karakteristieken bepalen of één type van
coïncidentie onmogelijk, weinig of meer waarschijnlijk is, zodat desgevallend de
frequentie en de gevolgen ervan te voorzien zijn.
Terecht merkt de Duve op dat ook Monod van een louter kwalitatief
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toevalsbegrip moet overgaan naar de kwantitatieve evaluatie van de
waarschijnlijkheid. Maar waarschijnlijkheidsuitspraken moeten gegrond zijn: op
statistisch relevante metingen die een algemene conclusie toelaten, en/of op de
kenmerken van het onderzochte systeem. In eenvoudige kansspelen, met
dobbelstenen b.v., is de berekening heel simpel omwille van de uitgesproken
symmetrievoorwaarden die we zelf aan het systeem hebben meegegeven. In
ingewikkelder spelen, een kaartspel met 52 kaarten, kan één bepaalde combinatie,
op het totaal aantal mogelijke, zo onwaarschijnlijk zijn, dat alle spel onmogelijk lijkt.
Maar de beginvoorwaarden en de spelregels beperken de voor het spel relevante
combinaties tot een voldoende waarschijnlijkheid, die juist pit geeft aan het spel.
In Monods veronderstelling, dat de opbouw en de functionele relevantie van de
proteïnen en de genetische code volkomen willekeurig zijn, wordt het onbegrijpelijk
waarom van de vele mogelijke elementaire bouwstenen en hun sequenties slechts
een onooglijk klein aantal in feite alle levensprocessen op aarde beheerst. De
evaluatie was dus verkeerd: alleen die bouwstenen en die sequenties zijn relevant
die, om lang nog niet volledig doorgronde redenen, werkelijk een bepaalde functie
(b.v. als enzym) in het organisme kunnen vervullen. Monods steeds weerkerende
vergelijking met een enorme, volkomen blinde loterij, is niet alleen weinig
verhelderend, ze is fundamenteel misleidend.
Deze nog enigszins theoretische beschouwingen hebben de laatste twintig jaar
een ernstige experimentele bevestiging gekregen in het onderzoek naar de oorsprong
van het leven. Om begrijpelijke redenen wijdt Monod te weinig aandacht aan de
reeds bereikte resultaten van dat onderzoek. In laboratoria heeft men kunstmatig
de veronderstelde primitieve voorwaarden van de aardse bodem en atmosfeer
gerealiseerd. In een atmosfeer met ammoniak, koolzuur en water en met vulkanische
as als bodem ontstonden daar onder invloed van ultraviolet licht of elektrische
ontladingen met een onverwacht en verbazend gemak de nucleïnezuren, nucleotiden
en suikers die ook in feite de basis van alle leven zijn. Zelfs polypeptiden en
zogenaamde protenoïden kwamen tot stand, die in alle geval door bestaande
enzymen als voedsel werden aanvaard. Uit deze experimenten blijkt dus dat uit een
onoverzichtelijk aantal in abstracto mogelijke verbindingen enkele welbepaalde
preferentieel werden gevormd, dat ze dus in feite veel waarschijnlijker zijn dan al
die andere en essentieel voorzienbaar. Ten onrechte meent Monod dat wij daarmee
terugvallen in het universum van Laplace, waarin alles strikt deduceerbaar is. Het
ontstaan en de evolutie van het leven op een willekeurige planeet hoeft niet éénzelfde
verloop te kennen, maar de basisstructuren van alle leven zijn in de eigenschappen
van de materie zelf gegeven. Vele biologen zijn dan ook overtuigd dat, als
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bepaalde gunstige milieuvoorwaarden, waar dan ook in de kosmos, maar lang
genoeg gerealiseerd worden, het optreden van een bepaalde vorm van leven daar
veel waarschijnlijker wordt dan het uitblijven ervan. Om die reden werd de
waarschijnlijkheid van leven op de maan als uiterst gering, nagenoeg nul geëvalueerd
en wordt de waarschijnlijkheid van leven op Mars als groter beschouwd. Nu het
onderzoek van Mars stilaan tot de technische mogelijkheden gaat behoren, ware
het ook wetenschappelijk verstandiger categorische uitspraken over de
onwaarschijnlijkheid van het leven op te schorten.
De conclusie van de Duve, die zich op juist dezelfde feiten baseert als Monod,
lijkt me dan ook heel gegrond: ‘De structuren van het leven zijn in hun essentie
opgedrongen, al zijn ze niet bepaald in hun particuliere vormen. Als wij de wetten
van de materie perfect zouden kennen, zouden wij merken dat de structuren van
het leven erin “geprogrammeerd” zitten’. De ‘associatieve kenmerken van de materie’
zijn even primair en prioritair als het toeval dat bepaalde elementen ervan
samenbrengt. Monods partipris voor het toeval en de onwaarschijnlijkheid leidt tot
paradoxale uitspraken; kritiek daarop zou in een pure woordentwist ontaarden. ‘Voor
de moderne theorie is de evolutie in geen enkel opzicht een eigenschap van de
levende wezens, aangezien zij zuiver haar oorsprong vindt in de onvolkomenheden
van het behoudmechanisme’. Als je iets onvolmaakts dat tevens een reële capaciteit
is om sommige ‘vergissingen’ niet alleen te verdragen maar zo te integreren dat
heel de evolutie mogelijk wordt, alleen maar een onvolkomenheid noemt, dan is dat
een louter persoonlijke appreciatie. En direct daarna: ‘De bron van de storingen,
het ‘geruis’ aan de oorsprong van de evolutie van de biosfeer, verklaart (rend compte
de) haar totale creatieve vrijheid’. Louter geruis verklaart alleen de chaos.
Een laatste betwistbaar punt van Monods waarschijnlijkheidsleer, de wijze namelijk
waarop hij de mogelijke eenmaligheid van een fenomeen zonder meer met de
onwaarschijnlijkheid ervan verbindt, zal ik in een volgend artikel behandelen. Daarin
zal ik ook nagaan of de theorie van de natuurlijke selectie volstaat om de hele
macro-evolutie te verklaren en, tenslotte, of Monod inderdaad de onhoudbaarheid
van elke ‘finalistische’ interpretatie heeft weten te bewijzen.
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Panorama der Publiciteit
Hans Hermans
Voor Rein Vogels,
vechter voor goedheid en menselijkheid in de publiciteit.

I
Boven op een der Limburgse bergen, niet ver van Vaals, geeft een klein monumentje
in de vorm van een naald het punt aan waar de grenzen van drie landen
samenkomen - die van Nederland, België en Duitsland. Merkwaardigerwijs echter
heet deze plek het ‘vier’-landenpunt. Dat wás het namelijk ook vóór 1919, toen hier
nog de punt lag van een piepklein splinterlandje tussen Duitsland en België, het
neutrale Moresnet, een niemandslandje, dat na de oorlog aan België werd
toegewezen.
In dit niemandslandje werd Emil Dovifat tachtig jaar geleden geboren. Het mocht
klein zijn, dat Moresnet, maar het opende hem mogelijkheden in drie richtingen. Hij
koos Duitsland. Eerst Aken, dat men vanuit het ‘vierlandenpunt’ kan zien liggen.
Later het Rijnland met zijn toen al ver ontwikkelde industrie en zijn sociale problemen.
Deze laatste vooral grepen hem sterk aan en hij kwam in de christelijke
arbeidersbeweging terecht. Als fel bewogen journalist kwam hij tenslotte in Berlijn,
waar hij behoorde tot de vooraanstaande figuren in de groep van het katholiek
sociaal reveil uit de twintiger en dertiger jaren. De groep van Carl Sonnenschein,
Romano Guardini en Eugenio Pacelli, de latere Paus Pius XII.
Uit de beoefening van de journalistiek kwam hij tot de beoefening van de
wetenschap. Een latere generatie mocht de studie van archieven en het sociologisch
onderzoek als uitgangspunt nemen voor de dagbladwetenschap en de publiciteitsleer
en zich met deze takken van wetenschap bezig houden zonder het werk aan een
krant of een ander publiciteitsmedium ooit zélf te hebben beleefd. Dovifat behoorde
niet tot die generatie. Hij bestudeerde de krant niet met de afzijdigheid van een
historicus of een enquêteur. De krant was voor hem een levend organisme, waar
hij zelf deel van uitmaakte. Het zoeken naar de zin van krant en publiciteit was voor
hem een zoeken naar de zin van zijn eigen werk, zijn eigen leven.
In 1925 werd hij verbonden aan het Instituut voor de Dagbladwetenschap in Berlijn
en drie jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar in deze tak van wetenschap
aan de Berlijnse Universiteit. Intussen verscheen zijn
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eerste boek: een geschiedkundig en systematisch exposé van de Amerikaanse
journalistiek. Een belangrijke prestatie in die dagen toen Amerika zelf nog nauwelijks
over dergelijke algemene studies van zijn eigen dagbladwezen beschikte.
Uit dit boek echter bleek al duidelijk, dat Dovifats voorliefde niet naar de
geschiedenis maar naar de systematiek uitging. Zijn volgend werk, beter gezegd
zijn volgende werkjes, want het waren maar twee heel kleine in zakformaat
uitgegeven boekjes, stonden dan ook helemaal in het teken van de systematiek.
Uiterst beknopt maar glashelder bouwde hij daarin een algemene leer van het
dagbladwezen op. Die twee boekjes werden herhaaldelijk herdrukt en golden in de
Duitssprekende landen als een soort zakbijbeltje voor de kennis van goed en kwaad
in de journalistiek.
De Nazi's lieten Dovifat de vrijheid, maar veel meer ook niet. Hij werkte nog wel
mee aan een onvoltooid gebleven encyclopedie van de dagbladwetenschap, die
tijdens het Hitlerbewind uitkwam, maar zijn bijdragen daaraan beperkten zich tot
onderwerpen van vrij algemeen-technische aard. Boeken schreef hij niet meer.
Na de oorlog drong de vrijheid hem weer in de praktische journalistiek terug. Hij
behoorde tot de oprichters van de CDU en van het eerste dagblad dezer partij, Neue
Zeit, en ontplooide daarin weer de oude vechtlust voor de democratie. Aan zijn
hervatte journalistieke arbeid kwam echter snel weer een einde omdat de drukkerij
van zijn krant in de oostelijke zône van Berlijn lag en de Sovjets, zodra zij daar heer
en meester werden, de krant zelf in handen van hun satellieten speelden. Dovifat
trok zich meteen uit de redactie terug en legde eveneens zijn nieuw-verworven
hoogleraarschap aan de Humboldtuniversiteit neer. Met volle energie wierp hij zich
nu op de stichting van een Vrije Universiteit in West-Berlijn, waar hij zijn Instituut
voor de Publiciteitswetenschap in onderbracht. Tot 1961 hield hij de leiding over dit
instituut. Hij was toen zeventig jaar oud. Niet te oud om voort te werken. Wat hij
eenmaal voor de dagbladwetenschap had gedaan, wilde hij andermaal doen voor
de publiciteitswetenschap in haar geheel: er een leer en een systematisch
opgebouwd totaalbeeld van scheppen.
1
Het resultaat van zijn arbeid is een handboek in drie delen , samen tegen de 1600
bladzijden tellend. Het eerste deel geschreven door hemzelf, de beide andere onder
zijn leiding door een uitgebreide staf van medewerkers. Het hele werk heeft hij nog
net voor zijn dood zien verschijnen. Hij stierf bijna tachtig jaar oud.

1

Emil Dovifat, Handbuch der Publizistik. Unter Mitarbeit führender Fachleute. Walter de Gruyter,
Berlin, 1968/1969. Band 1: Allgemeine Publizistik, 333 pp., DM. 28, -. Band 2: Praktische
Publizistik. Eerste deel, 583 pp., DM. 68, -. Band 3: Praktische Publizistik, Tweede deel, 655
pp., DM. 76, -.
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II
Nu kon de publiciteitsleer iemand als Dovifat maar al te best gebruiken. Goed twintig
jaar geleden stond zij nog zozeer in de kinderschoenen, dat zij zelf maar nauwelijks
wist waar zij zich eigenlijk mee bezig hield. Met ‘publiciteit’, ja - maar wat dit begrip
precies omvatte, hoe men het moest omschrijven en moest benaderen, daar liepen
de meningen sterk over uiteen.
Letterlijk betekende publiciteit ‘openbaarheid’, maar daar kwam men niet veel
verder mee omdat de aanduiding ‘openbaar’ ook werd gebruikt voor allerlei zaken
waar de publiciteitsleer niets mee te maken had. Openbaar kon bijvoorbeeld
betekenen ‘voor iedereen toegankelijk’ zoals in de samenstellingen ‘openbare school’
of ‘openbaar vervoer’. Of ‘de gemeenschap vertegenwoordigend’, zoals in ‘openbaar
ministerie’. Of ‘binnen de gemeenschap’, zoals in ‘openbare orde’. Maar in die
betekenissen had de publiciteitsleer er geen boodschap aan.
De Fransen gebruiken het woord ‘publicité’ al heel lang in de betekenis van
‘openbare aanprijzing’. Voor hen was de publiciteitsleer niets anders dan de
wetenschap der reclame. Ook in Nederland leefde dat idee wel. Toen kort na de
oorlog aan een onzer universiteiten een lector in de dagbladwetenschap werd
benoemd, kwam vanuit de reclame-wereld de suggestie diens leeropdracht uit te
breiden met de publiciteitsleer teneinde vast te leggen dat hij niet alleen de
redactionele maar ook de commerciële kant van het dagblad in zijn beschouwingen
hoorde te betrekken.
Zonder het woord publiciteitsleer te gebruiken gaven de Amerikanen aan de
inhoud van deze wetenschap een andere wending door de invoering van 't begrip
‘massacommunicatie’. Zij benaderden dit begrip naar Amerikaanse trant zuiver
pragmatisch. Zij gingen uit van het onloochenbare feit, dat zich geleidelijk naast de
krant en de andere voortbrengselen van de drukkunst verschillende, op nieuwe
technische mogelijkheden gebaseerde activiteiten hadden ontwikkeld, in wezen zo
niet gelijk, dan toch verwant aan de activiteiten van dagbladen en tijdschriften. Film,
radio en televisie met name konden even goed als krant en tijdschrift worden
aangewend tot het overbrengen van mededelingen en meningen aan een groot
publiek. Uit de erkenning van hun parallelliteit met krant en tijdschrift groeide een
‘publiciteitsleer’ die de verschillende massa-communicatiemedia kolomsgewijs naast
elkaar behandelde en aldus vergelijkenderwijs heel voorzichtig tot waarnemingen
en regels trachtte te geraken die voor al deze media gelijkelijk golden. In deze
beschrijvende vergelijkende publiciteitswetenschap raakte het begrip openbaarheid
enigszins op de achtergrond. Het ging om ‘het publiek’, dat - openbaar maar ook
wel eens niet zo openbaar, zoals bijvoorbeeld via de ondergrondse pers - met
verschillende technische com-
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municatiemiddelen, die allemaal hun eigen eisen aan de gebruikers stelden, kon
worden benaderd en beïnvloed. Maar hoezeer ook met inzet van veel studie
beoefend, vormde deze wetenschap toch geen echte publiciteitsleer. Zij droeg er
de bouwstoffen voor aan uit allerlei vakgebieden, die tot dan toe steeds zorgvuldig
van elkaar gescheiden bleven - en om begrijpelijke redenen. Al die
communicatiemedia leidden namelijk hun eigen leven. Ongetwijfeld kon bijvoorbeeld
de film worden gebruikt zowel voor het aanschouwelijk overbrengen van nieuws als
voor propagandadoeleinden, maar in de wereld van de film zelf zag men dat
allerminst als hoofdzaak. De film kwam ten leven als een soort schouwburg voor
de kleine man en in het streven van degenen die hem tot verdere ontwikkeling
brachten, stond de gedachte aan het vinden van een eigen kunstvorm, vergelijkbaar
met die van het toneel, voorop. Wat er aan literatuur bestond over de geschiedenis
van de film richtte zich vrijwel uitsluitend op zijn esthetische ontwikkeling - een enkele
uitzondering daargelaten als bijvoorbeeld het boek van Kracauer over de wijze
waarop de Duitse amusementsfilm de geesten rijp maakte voor de komst van Hitler.
Over het algemeen echter werden de publiciteitsaspecten van de film als bijzaken
beschouwd. Dat de Amerikanen die bijzaken bijeen verzamelden en losmaakten uit
de vakproblematiek van de film evenals uit die van de andere nieuwe media, was
verdienstelijk als een stap in de richting van een echte publiciteitsleer, maar daar
moesten nog vele stappen op volgen.
Een eerste poging om tenminste een paar stappen verder te zetten kwam uit
Duitsland, waar Walter Hagemann, destijds nog hoogleraar in Münster, kort na de
oorlog met een voor Duitse begrippen klein boek voor de dag kwam, waarin hij
probeerde althans enige orde te scheppen in het bouwmateriaal van een echte
publiciteitsleer. Erg ver kwam hij daar niet mee. Zijn uitgangspunt vormde een
definitie van het begrip publiciteit die veel te vaag en veel te algemeen was om er
een welomlijnde tak van wetenschap op te kunnen funderen. Ook methodisch bracht
hij betrekkelijk weinig in. Zowel hij als zijn op- en navolger, de Nederlander Prakke,
speelden rijkelijk leentjebuur bij de veel oudere dagbladwetenschap. Tot diep
denkwerk kwamen zij geen van beiden. Hagemanns boek vormde een vrij verward
geheel, dat meer vragen opwierp dan beantwoordde en Prakke kwakte daar in een
boekje van hemzelf zoveel anekdotisch materiaal tegenaan, dat het meer op een
vlooienmarkt leek dan op een systematische verhandeling.
Meer dan tien jaar later, in 1960, ondernam de onbetwiste grootmeester van de
Duitse dagbladwetenschap, Otto Groth, een nieuwe poging om tot een deugdelijke
fundering van de publiciteitsleer te geraken. Groth had dertig jaar eerder al zijn
reputatie gevestigd met een monumentaal boekwerk van vier lijvige delen, waarin
hij uit een overvloed van materiaal een
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geschiedenis van het Duitse perswezen systematisch groepeerde om de
verschillende aspecten van de krant heen. Niet minder monumentaal was het boek
waar hij in 1960 mee voor de dag kwam, het eerste van niet minder dan zeven lijvige
delen, waarin hij een soort filosofische grondslag trachtte te leggen voor wat hij de
‘periodiciteitsleer’ noemde. Daarin betrok hij niet meer alleen het dagbladwezen
maar ook de tijdschriften. Een volledige publiciteitsleer bevatte zijn boek dus niet
en pretenteerde het ook niet te bevatten. Toch vormde het een belangrijke aanzet
daartoe. De periodiciteit immers, het begrip waar hij zowel kranten als tijdschriften
onder ving, kenmerkt evenzeer een aantal andere publiciteitsmedia. De
nieuwsuitzendingen van radio en televisie volgen elkaar op met een regelmatigheid
vergelijkbaar met die van het verschijnen der dagbladen en de bioscoopjournaals
verschijnen met dezelfde frequentie als de weekbladen. Maar dat is niet het
belangrijkste. De periodiciteit is in die andere media geleidelijk ook dezelfde functie
gaan vervullen als in de pers. Zij schept een blijvende identiteit. Wie een krant koopt
kan er een paar dubbeltjes voor betalen of een paar miljoen, het ligt er maar aan
wat hij onder een krant verstaat. Eén nummer van een dagblad of dat dagblad in
zijn geheel als een levend organisme, dat zich voedt uit een wereldomspannende
actualiteit en zich in een voortdurende reeks dag aan dag verschijnende nummers
manifesteert. Datzelfde identificatieproces heeft de periodiciteit ook op gang gebracht
in andere media. Via zijn regelmatige terugkeer in de bioscopen heeft het filmjournaal
de identiteit van Polygoon geschapen. Periodiek terugkerende radio- en
televisierubrieken gaven een zekere identiteit aan de omroepverenigingen of
-stichtingen die ze verzorgden. - Dit is slechts één enkel punt van vergelijking, maar
zo zijn er vele. Evenals dagbladen en tijdschriften hebben radio en televisie te maken
met actualiteit, met publieke opinie, met vrije meningsuiting - om maar een paar
problemen te noemen. Tussen de problemen van radio en televisie en die van de
periodieke pers bestaat ongetwijfeld een grote mate van parallelliteit en Groth liet
niet na op tal van plaatsen in zijn boek die parallelliteit aan te stippen. Niet met de
uitgesproken bedoeling echter daarmee een publiciteitsleer te ontwikkelen. Daar
moest de sociologie zich maar mee belasten, vond hij. Zijn beschouwingen bleven
zich consequent beperken tot de produkten van de drukpers. Het terrein waarop hij
als weinig anderen thuis was.
Dovifat echter, hoewel uit hetzelfde nest van de dagbladwetenschap stammend,
verliet doelbewust dit beperkte terrein en scherpte zijn denken helemaal toe op het
vinden van een deugdelijke grondslag voor de publiciteitsleer in haar geheel.
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III
Daarbij begon hij met zich los te maken van wat naar zijn oordeel een algemene
misvatting was omtrent het object van de publiciteitswetenschap.
Al Dovifats voorgangers probeerden het object van deze wetenschap als het ware
te ‘materialiseren’. Zij zochten duidelijk zakelijk waarneembare verschijnselen, die
zich lieten beschrijven en analyseren. Voor de Fransen was dat de reclame; voor
de Amerikanen waren het de ‘massamedia’; voor Groth de produkten van de drukpers
en de stroom van het nieuws; voor Hagemann de ‘Aussage’, de ‘mede-deling’.
Vanuit die min of meer als tastbare objecten aanvaarde begrippen legden zij de
noodzakelijke verbindingen naar het begrip ‘openbaarheid’. De Fransen in de richting
van ‘openbare aanprijzing’; de Amerikanen in de richting van ‘openbare benadering
van het massa-publiek’; Groth en Hagemann in de richting van de openbaarmaking
van het nieuws en van andere mededelingen.
Dovifat slaat meteen, heel in het begin van zijn boek, een andere weg in. Hij gaat
ervan uit dat ‘publiciteit’, in de zin waarin de publiciteitswetenschap dit woord gebruikt,
een vorm is van menselijke bedrijvigheid. Het is geen ‘ding’, geen ‘voorwerp’, geen
‘object’ in de statische en tastbare zin van het woord. Het is actie. Het is beweging.
Actie en beweging gedreven door menselijke motieven, geïnspireerd door menselijke
waarde-normen.
Nu is menselijke bedrijvigheid uiteraard een veel te wijd begrip voor de
publiciteitsleer alleen. Alle gedragswetenschappen bewegen zich op dit terrein.
Binnen dat uitgestrekte terrein van menselijke bedrijvigheid moet de publiciteitsleer
dus haar eigen perk afbakenen.
Bij die afbakening nu gaat Dovifat niet van één enkele interpretatie van het begrip
‘openbaarheid’ uit, zoals zijn voorgangers dat probeerden. Hij neemt er drie als
grondslag. Zijn perk heeft de vorm van een driehoek.
Onder ‘openbaarheid’ verstaat hij in de eerste plaats wat hij ‘publice’ noemt. Het
gaat in de publiciteitsleer dus om een menselijke bedrijvigheid die in de openbaarheid
treedt. Hier ligt het voornaamste criterium voor het onderscheid tussen vrije publiciteit
en totalitaire publiciteit. De vrije dan wel de gebonden uitoefening van deze
bedrijvigheid. Daarnaast bevat de openbaarheid datgene wat hij ‘publica’ noemt;
dat zijn alle zaken die op een of andere wijze in de publieke belangstelling staan.
Gebeurtenissen waar ‘men’ informatie over verlangt, opinies die ‘men’ koestert,
hoop, vrees, verontwaardiging, die in de harten leven. Die publica leveren de stof
waar de publiciteit zich mee bezighoudt. Op die publica steunt de actualiteit, waar
alle publiciteitsmedia zich op moeten richten. En tenslotte houdt het begrip publiciteit
ook het begrip ‘publiek’ in. Publiek als zelfstandig naamwoord. In deze laatste
component van het begrip openbaarheid ziet Dovifat de grondslag van de
verscheidenheid in de publiciteit. Er is niet één publiek.
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Er zijn talloze ‘publieken’. Allemaal anders samengesteld. Niet in die zin dat zij
worden gevormd door groepen mensen die allemaal naast elkaar staan, zo als de
burgers van landen, steden of dorpen duidelijk van elkaar gescheiden leven. De
verschillende ‘publieken’ lopen dwars door elkaar heen. Zij overlappen elkaar
eindeloos. Eén en dezelfde mens kan deel uitmaken van een groot aantal
verschillende ‘publieken’ naar gelang van de verschillende aspecten van zijn
persoonlijkheid, van zijn maatschappelijke omstandigheden en van zijn
belangstellingssfeer. Als arbeider, als stedeling, als vader, als katholiek, als partijlid,
als automobilist, als huurder, als muzikaal begaafde, als sportliefhebber, als
zondagstuinier gaat zijn belangstelling telkens een andere richting uit. Telkens
behoort hij weer tot een ander publiek. Een publiek dat open staat voor andere,
anders genuanceerde vormen van publiciteit.
Samenvattend zou men kunnen zeggen, dat volgens Dovifat de publiciteitsleer
zich bezig houdt met die menselijke bedrijvigheid die in velerlei vormen, aangepast
aan de belangstellingssfeer van velerlei groepen in de samenleving, mededelingen
en meningen openbaar maakt over problemen die in de gemeenschap in haar geheel
of in die verschillende groepen leven.
Dovifat is er zich wel van bewust, dat hij door aldus het object van de
publiciteitsleer te omschrijven een problematiek binnenhaalt die in andere
gedragswetenschappen al tot levensgrote tegenstellingen heeft geleid. De
problematiek van de wijze waarop de wetenschap zich moet opstellen tegenover
de verschijnselen die zij bestudeert. Mag zij zich waardeoordelen veroorloven of
niet? Moet zij de menselijke bedrijvigheid, die zij vanuit haar gezichtshoek bekijkt,
alleen maar beschrijven, analyseren en er de gevolgen van trachten te doorgronden,
doch zonder enig vooroordeel harerzijds? Moet zij de menselijke bedrijvigheid
bekijken met de koude visseogen van een bioloog, die de bedrijvigheid in een
mierenhoop gadeslaat? Of mag zij oordelen en goed goed noemen en kwaad kwaad?
Dovifat kiest resoluut voor het laatste. Men mocht ook nauwelijks anders van hem
verwachten. Verreweg het grootste deel van zijn leven bracht hij door in een land
waar hij als journalist en publicist op alle mogelijke manieren de kwalijke gevolgen
van de publiciteits-bedrijvigheid en haar indamming van staatswege aan den lijve
ondervond. In de keizertijd hadden de publiciteitsorganen - toen nog alleen de
voortbrengselen van de drukpers - de grootste moeite om zich te ontworstelen aan
de erfenis van 's heren Bismarcks wantrouwen tegen iedere vrije meningsuiting,
een wantrouwen dat keizer Wilhelm nauwelijks minder bezielde. In de periode van
de Weimar-republiek waren het voornamelijk de publiciteitsmedia, de pers, de
redevoering, de radio en de demonstratie, die in het Duitse volk de noodlottige
polarisering teweeg brachten tussen communisme en nationaal-socia-
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lisme, die tenslotte tot de overwinning van Hitlers bruine moordbenden leidde. In
de jaren van het Hitler-bewind kwam de hele publiciteit onder de strengste controle
te staan van een stel lieden die met een maniak als Goebbels aan het hoofd haar
alleen wensten te gebruiken ter rechtvaardiging en verwezenlijking van hun
misdadige doeleinden. In Oost-Berlijn, waar Dovifat aanvankelijk belandde, moest
hij al spoedig tot de bevinding komen, dat ook daar de hele publiciteit van boven af
in de richting van de communistische propaganda werd gestuwd.
Kortom, de ervaringen van een heel lang leven leerden Dovifat dat de menselijke
bedrijvigheid die men als publiciteit aanduidt, geen onverschillige zaak is, waar de
wetenschap geen andere boodschap aan heeft dan waar te nemen. Mensen wenden
die bedrijvigheid aan met bepaalde doeleinden en die doeleinden zijn lang niet altijd
gericht op het welzijn van de gemeenschap. Publiciteit verschaft macht; macht, die
misbruikt kan worden met de meest sinistere oogmerken. De publiciteitsleer, aldus
Dovifat, heeft daarmee rekening te houden. Zij mág zich eenvoudig niet van oordelen
onthouden. Zij móet het kaf van het koren scheiden; het goed van het kwaad. Zij
moet gevaren durven aanduiden en ethische eisen durven stellen aan degenen die
publiciteit bedrijven. Zij moet voor de vrijheid van de publiciteit durven opkomen.
Van die geest is zijn hele boek doordrongen. Met name in de uitvoerige
hoofdstukken die hij wijdt aan de rol van de publiciteit in de demagogie en aan de
publiciteit in de totalitaire en in de democratische gemeenschap. Hij heeft iets af te
rekenen met het verleden - en hij doet dat op een zeer solide basis van wetenschap.
De basis van een gedegen kennis niet alleen van de algemene problemen der
publiciteit maar ook van de publiciteit in haar verschillende verschijningsvormen.
Heeft Dovifat hiermee nu het verlossende woord gesproken over de
publiciteitsleer? Het mag hem ongetwijfeld als een grote verdienste worden
aangerekend, dat hij deze wetenschap heeft losgemaakt uit haar frustrerende
beperkingen, haar bindingen aan bepaalde tastbare objecten en technieken en haar
midden in de gedragswetenschappen heeft geplaatst. Daarmee opent hij voor de
publiciteitsleer een breder perspectief. Reden genoeg tot dankbaarheid.
Of hij even gelukkig is geweest met zijn stelling dat de publiciteitsleer zich niet
aan het geven van waarde-oordelen mag onttrekken, daarover zullen de meningen
uiteen lopen. Veel beoefenaars van de gedragswetenschappen zijn niet bepaald
gebrand op een opdracht om de mensen voor te houden wat goed is en kwaad. Dat
moeten de mensen aan de hand van hún wetenschappelijke bevindingen zelf maar
uitmaken, vinden zij. Het komt hún niet toe gedragsregels op te stellen. Zij
verschansen zich graag achter het
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hechte bolwerk van de onbevooroordeelde wetenschap. Toch krijgt men af en toe
de indruk, dat dit bolwerk scheuren begint te vertonen. Dezelfde economen die zich
altijd probeerden op te sluiten in de koele tempel van de wetenschap, zijn er
tegenwoordig als de kippen bij om naar gelang van hun ethische waardeoordelen
werkgevers of arbeiders te kapittelen over hun economische bedrijvigheid. Iets
dergelijks begint ook door te breken in de wetenschap van de pedagogiek. Ook
daar gaan stemmen op van wetenschapsbeoefenaars die zich afvragen of men de
opvoeding van het kind wel mag overlaten aan de ‘onbevooroordeelde observatie’
van academische psychologen en pedagogen. ‘Het kind ontwikkelen naar zijn aanleg’
is een mooie kreet, zeggen zij, maar moet men dan alles wat in de aanleg van een
kind aanwezig is, ‘onbevooroordeeld’ tot ontwikkeling brengen? Dan wordt Adolf
Hitler de ideaal opgevoede mens! Neen, men zal moeten durven zeggen: dit wèl
en dat niet. Men kan niet opvoeden zonder waardeoordelen. De papieren van het
waardeoordeel in de wetenschap, met name in de gedragswetenschappen, zijn
duidelijk stijgende. Daarvan is Dovifat een nieuw voorbeeld. Een voorbeeld waar
men niet schouderophalend aan voorbij kan gaan.
Dovifat zet niet alleen tot denken aan maar ook tot waarderen en dat is een enorme
verdienste van zijn rijke boek.

IV
Van deze theoretische uitkijkpost, die het eerste, kleinste, maar nog altijd ruim 300
forse bladzijden omvattende deel van zijn Handboek vormt, verkent Dovifat in de
beide volgende delen van dit werk het hele panorama van de publiciteit. Of liever:
láát hij het verkennen door een groot aantal medewerkers - een kleine honderd die merendeels met Duitse grondigheid evenzoveel detailstudies schreven, die,
zorgvuldig op elkaar afgestemd en in elkaar passend, samen een panoramisch
mozaiek vormen van meer dan twaalfhonderd bladzijden.
In dit panorama is de stof geordend naar de verschillende media die in de publiciteit
worden gebruikt. Dovifat zelf opent met een behandeling van de welsprekendheid,
de rede en van de demonstratie. Daarop volgt het staande beeld: de karikatuur, de
foto, de ‘comic’. Voorts het bewegende beeld: de film. Dan de twee technisch met
elkaar verwante media van radio en televisie. Enkele kleine opstellen over het toneel
en de gramofoonplaat sluiten het tweede deel af. Het derde is helemaal gewijd aan
de voortbrengselen van de drukpers: de affiche, de krant, het tijdschrift en het boek.
Al deze media krijgen een zoveel mogelijk parallel lopende behandeling zodat
men bepaalde aspecten ervan zonder veel moeite onderling kan vergelijken. Zo
vindt men bijvoorbeeld bij al de grote onderdelen een opstel
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gewijd aan het recht: de vrije meningsuiting door middel van het gesproken woord,
de vrijheid van vereniging en vergadering en van demonstratie, het filmrecht, het
recht in radio en televisie en het recht van de drukpers. Evenzo lenen zich de
opstellen over de inhoud, de techniek, de organisatie, de statistiek, de geschiedenis
van de verschillende media uitstekend voor onderling vergelijkende studie.
Alles samen een machtig geheel, dat zonder enige twijfel gerekend moet worden
tot de standaardwerken die in geen enkele verzameling van enige betekenis op dit
gebied mogen ontbreken.
Toch kleven er wel enkele gebreken aan.
In de eerste plaats: hoe grondig ook opgezet, het is niet volledig. In de keuze van
de behandelde media is de samensteller uitgegaan van die verschijnselen die in de
publiciteitswetenschap allemaal reeds ruime aandacht kregen. De redevoering, de
prent, de film, de radio, de televisie, de krant, het tijdschrift, het boek, het toneel,
daar is allemaal al veel over geschreven, ook vanuit het gezichtspunt der publiciteit.
Even komt er in het allerlaatste hoofdstukje een medium om de hoek kijken dat nog
niet zoveel aandacht kreeg: de gramofoonplaat. Maar dat is dan ook de enige,
bescheiden verrassing uit de totale keus. Waarom, zo vraagt men zich af, heeft de
samensteller, met alle respect voor zijn brede visie, niet eens een poging gewaagd
om ook andere media, wier aanwending in de publiciteit minder is onderzocht, onder
de loupe te nemen?
Neem bijvoorbeeld de bouwkunst. Over het algemeen dient de bouwkunst andere
doeleinden dan die der publiciteit - maar dat doet de film ook. Vast staat echter, dat
reeds in de grijze oudheid bouwwerken verrezen met geen ander doel dan publiciteit,
propaganda of hoe men het noemen wil. De toren van Babel is er misschien het
oudste voorbeeld van; de tempel van Karnak met zijn ingebeitelde
oorlogscommuniqué's vol snorkende grootspraak van de Pharao's, de triomfbogen,
de tempels, de kerken, de stadhuizen werden allemaal met soortgelijke intenties
gebouwd. En speelt de publiciteit in de stedebouw geen rol? Was in New York en
is tegenwoordig in Nederland de hoogte van een gebouw niet een statussymbool?
Is het niet een vorm van publiciteit, dat in Washington geen enkel gebouw mag
worden neergezet dat door zijn hoogte het gezicht op het de hele stad overheersende
Kapitool zou kunnen wegnemen en dat de grote departementsgebouwen tussen
het Kapitool en het Witte Huis allemaal zijn gebouwd in een stijl die duidelijk moet
herinneren aan de grootheid van het Romeinse Imperium?
Een ander voorbeeld is de kunst van de image-building. Ook daar wisten de grote
heersers van de oudheid al weg mee. Zij zochten het in de ont-
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plooiing van pracht en praal. De leiders van Athene en Sparta in de eenvoud - vaak
net zo gekunsteld als de eenvoud van de zogenaamde blokhutpresidenten in
Amerika. Handen drukken, schouderkloppen, babies kussen, dat zijn allemaal
gedragsvormen gericht op publiciteit. Hoe groter het gevolg van een Romeins senator
op het Forum des te hoger steeg zijn aanzien; hoe kleiner het gevolg van een
moderne vorstin bij een officieel bezoek, des te hoger stijgt het hare.
Een derde voorbeeld, dat men eigenlijk maar heel node in dit boek mist, is dat
van het alleroudste massa-medium: de munt. De munt, waarmee Atheners en
Spartanen onderling propagandaoorlogen voerden, waar de Romeinse keizers hun
triomfen op vereeuwigden en waar de middeleeuwse potentaatjes hun edelmoedige
vrijgevigheid jegens de bevolking mee demonstreerden. Als propagandamiddel
heeft de munt nu vrijwel afgedaan, maar de postzegel is ervoor in de plaats gekomen.
Het is eenvoudig onvoorstelbaar op hoeveel manieren en met welk een technisch
en publicistisch raffinement de postzegel in de laatste tijd in steeds toenemende
mate wordt gebruikt voor doeleinden van volksopvoeding, politieke propaganda,
toeristenwerving en ga zo maar door. Dit is een terrein van de publiciteitswetenschap
dat nog volkomen braak ligt.
Een vierde voorbeeld: het gerucht. Het luid gesproken woord van de redevoering
is ongetwijfeld een belangrijk publiciteitsmedium, maar het fluisterend gesproken
woord van het gerucht is het niet minder. Wat het gerucht heeft aangericht in het
jaar 1000, wat het teweeg bracht in de tijd van de grande peur in Frankrijk, hoe listig
het werd gebruikt bij de mentale voorbereiding van de Tweede Wereldoorlog, hoe
het werkte in onze eigen Dolle Dinsdag kort voor het einde van deze oorlog, over
dat alles bestaat maar betrekkelijk weinig en moeilijk bijeen te vinden literatuur,
maar het had zeker een plaats moeten vinden in dit boek.
Zo zou men stellig nog wel enkele hiaten kunnen aanwijzen die mogelijk nog eens
kunnen worden aangevuld. Duitsland weet wel weg met ‘Ergänzungsbände’.
In zo'n Ergänzungsband zou ook aandacht kunnen worden besteed aan nog een
tweede onvolkomenheid. Een onvolkomenheid min of meer eigen aan iedere
éénvoudige indeling zeker op een zo complex terrein als dat van de publiciteit, waar
ook andere indelingen niet alleen mogelijk maar ook van het grootste belang zijn.
Men overziet het terrein van de publiciteit niet geheel wanneer men de verschillende
media een voor een op een rij zet. Dan krijgt men wel een panorama, maar in de
vorm van een plaatjesverzameling. De dieptewerking ontbreekt. Dieptewerking krijgt
men alleen door óók een indeling aan te brengen naar een andere dimensie: de
functionele. Alle media kunnen namelijk tot verschillende publicistische doeleinden
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worden gebruikt. Tot nieuwsgaring en nieuwsverbreiding, tot reclame, tot public
relations, tot propaganda. Ieder medium heeft voor al die verschillende
gebruiksvormen zijn eigen techniek, zijn eigen discipline, zijn eigen misbruiken. Die
verschillende technieken, disciplines en misbruiken zijn uiteraard wel verwerkt in
verschillende opstellen aan de onderscheidene media in dit boek gewijd, maar zij
komen nergens samen. Zelfs niet in de registers. Dovifat zelf voegt in het eerste
deel wel een aantal van deze zaken bijeen, maar dat blijft allemaal erg summier.
Men zou zo graag eens dwars door de twee dikke delen die daarop volgen, heengaan
om alles wat daarin werd samengebracht aan materiaal - een ontzagwekkende
hoeveelheid - eens te hergroeperen naar die andere dimensie.
Dit alles doet echter niets af aan de grote waarde van dit werk.
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De ‘Vastenbrief’ van Alexander Solsjenitzyn aan patriarch Pimen
Enige vragen
Robert Hotz S.J.
In de meest uiteenlopende kranten en tijdschriften van het Westen is enige tijd
geleden de ‘vastenbrief’ van de bekende Russische schrijver Solsjenitzyn aan
patriarch Pimen verschenen. Deze brief van een Russisch-orthodox gelovige aan
zijn hoogste kerkelijke overheid moet door de auteur van begin af aan wel voor een
breder publiek bestemd zijn geweest.
Zowel in zijn eigen land als in het buitenland werd aan de open brief veel aandacht
besteed. En terecht, want Solsjenitzyn schrijft niet als buitenstaander, maar als
gelovig lidmaat van de Russisch-orthodoxe kerk en hij vecht ervoor dat het evangelie,
die bron van menselijkheid, niet voor zijn volk verloren gaat. Zijn brief is de kreet
van een gekwelde christen die in tweeërlei opzicht lijdt: ten eerste onder de vervolging
der communisten en ten tweede onder de werkeloosheid en het zwijgen van de
kerkelijke hiërarchie, die voor deze vervolging het hoofd in de schoot schijnt te
leggen. Al de feiten die door Solsjenitzyn worden opgenoemd, komen niet voor
betwisting in aanmerking, want de feiten kloppen. Maar wat de conclusies van
Solsjenitzyn uit deze feiten betreft, blijft er een hele reeks vragen. Bovendien is er
het probleem, of Solsjenitzyn ons het hele beeld van de Russisch-orthodoxe kerk
schildert. Is de toestand van die kerk niet nog veel dramatischer en gecompliceerder
dan zoals hij ze voorstelt? En zijn de oorzaken van deze huidige toestand wel
voldoende nagegaan? Reeds meer dan vijftig jaar vecht de Russisch-orthodoxe
kerk in de Sovjet-Unie om haar bestaan. Mag men de bittere ervaringen van deze
strijd over het hoofd zien? Zo stelt zich de ene vraag na de andere.
Deze vragen moeten gesteld worden niettegenstaande alle eerbied voor de moed
van Solsjenitzyn en voor het getuigenis dat hij met zijn ‘vastenbrief’ heeft gegeven,
al was het maar uit respect voor die zwijgende gelovigen die hun mond niet houden
uit lafheid, maar omdat ze niet mogen spreken.

De wet van oorzaak en gevolg
Alexander Solsjenitzyn gaat in zijn brief volgens een heel eenvoudig en -
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minstens op het eerste gezicht - volledig logische manier te werk. Hij ziet de
communistische kerkvervolging en de gevolgen daarvan, niet het minst op de Sovjet
jeugd. De gevolgen van de atheïstische propaganda zijn naar Solsjenitzyns mening
echter niet alleen schadelijk voor de kerk, maar ook desastreus voor alle mensen
die erdoor getroffen worden. Dus is hij van mening, dat de kerk zich vooral in haar
geroepen leiders, in de hiërarchie, tegen de communistische pressie zou moeten
verzetten door er openlijk stelling tegen te nemen. Maar dit gebeurt niet. Waar het
om de aangelegenheden van de kerk in de Sovjet-Unie gaat, daar blijven de
kerkelijke leiders zwijgen. Slechts met betrekking tot zaken in het buitenland, in het
verre Azië en Afrika, verkondigen zij luid hun mening. Dus moet men wel tot de
conclusie komen dat de kerkelijke overheid zich opportunistisch en laf buigt voor
het geweld van buitenaf en zo de mensen meer vreest als God. Maar dat staat gelijk
met verraad aan hun goddelijke roeping.
Is dat misschien de reden waarom Solsjenitzyn niet allereerst een brief richt aan
de partijleiding en de regering, maar aan zijn patriarch? Maar de eigenlijke oorzaak
van het kwaad ligt ongetwijfeld bij de vervolgers en niet bij de vervolgden, waartoe
tenslotte ook de hiërarchie behoort. Daar laat de auteur overigens ook geen enkele
twijfel over bestaan. Toch legt hij het hoofdaccent van zijn kritiek niet op de eigenlijke
oorzaken. Waarom?
Het zijn de ambtenaren van de staat die druk uitoefenen op ouders die hun
kinderen laten dopen. Het is opnieuw de staat die van de priesters eist dat ze slechts
op vertoon van ambtelijke papieren en na storting van een verschuldigd bedrag
überhaupt pas de kinderen dopen. Waarom levert Solsjenitzyn dan kritiek op de
kerkelijke doopregistratie?
Natuurlijk zou de kerk tegen het atheïstisch profiteren van de registratieplicht, die
eigenlijk een schending van de wet op de volledige scheiding tussen kerk en staat
is, kunnen protesteren. En met niet minder recht zou ze dit kunnen doen tegen het
sluiten van kerken, tegen de vergeldingsmaatregelen en de represailles die de
ambtenaren op de christelijke kinderen uitoefenen, kortom tegen de continue
schending van de - bij de wet gegarandeerde - vrijheid van geloof en geweten. De
hiërarchie zou kunnen protesteren, maar zou dat verstandig zijn?

Les uit de geschiedenis
Zwijgen hoeft niet per se uit lafheid voort te komen. Men kan ook tot zwijgen gedoemd
zijn. De orthodoxe kerkelijke leiders hebben in het verloop van de laatste vijftig jaar
veel vaker hun stem verheven tegen de communistische vervolging dan men in het
Westen weet. In de eerste jaren na de oktoberrevolutie hebben de bisschoppen
met hun protesten ook hun eigen leven geriskeerd, want de communisten lieten
zulke ‘belijders’ met hun
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leven betalen voor hun christelijke inzet. Op die manier heeft de kerk een groot
aantal van de meest vooraanstaande leiders als martelaar verloren. Maar wat ze
aan mensen verloor, won ze aan morele waardering.
Ook de communisten zagen dat in en zochten dus naar andere, effectievere
wegen - en vonden die ook. Het gelukte hun namelijk, zelfs het openlijke christelijke
martelaarschap tot een problematische zaak te maken doordat ze anderen voor het
spreken der kerkelijke leiders lieten boeten. De kerkelijke leiders zijn in hun doen
en laten niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar steeds ook voor de aan
hen toevertrouwde gelovigen. En uit dit feit hebben de communistische vervolgers
munt geslagen en dat doen ze nog. Als een bisschop het waagt openlijk te spreken,
dan neemt men niet zozeer wraak op hem in de eerste plaats, maar op zijn diocees.
Tot de meest gangbare en meest effectieve middelen behoort het sluiten van kerken.
De voorganger van patriarch Pimen, patriarch Alexej, moest dit vooral in 1960
meemaken, toen hij een openlijk protest had gewaagd. Hij verloor daarbij niet slechts
honderden kerken, maar ook nog zijn beste kerkelijke bemiddelaar, metropoliet
Nikolaj van Krutizy, de voor zijn taak uiterst bekwame leider van het departement
voor kerkelijke aangelegenheden. Zelf bleef patriarch Alexej onaangetast, ja men
verleende hem zelfs ter gelegenheid van zijn jubileum nog een onderscheiding...
Men zou een veelvoud van andere voorbeelden kunnen aanhalen uit het recente
en uit het verre verleden. Of de patriarchen nu Tichon, Sergi of Alexi heten of dat
ze zich Pimen noemen, ze zijn allemaal onderworpen aan hetzelfde mechanisme
van de kerkvervolging - wat overigens ook voor hun bisschoppen geldt.
Noemen wij nog slechts één bijzonder kras en klassiek voorbeeld. Stalin heeft
van de toenmalige metropoliet Sergi een zonder meer valse verklaring afgeperst
over de religieuze vrijheid die in de Sovjet-Unie heerste, onder de bedreiging dat
hij anders alle priesters als koelakken naar Siberië zou laten deporteren. Sergi heeft
de dreiging van Stalin als ernst opgevat en de hem voorgelegde verklaring
ondertekend, hoewel hij die niet eens zelf had opgesteld. Zou een martelaarschap
wijzer zijn geweest? Dit gebeurde in het jaar 1927. Intussen zijn de tijden veranderd,
maar de methoden niet.
Op deze manier werden de leiders van de Russisch-orthodoxe kerk tot handlangers
van het regiem gemaakt. Solsjenitzyn stelt absoluut terecht vast, dat de hele kerk
uiteindelijk door de - atheïstische - raad voor kerkelijke aangelegenheden wordt
geregeerd. Maar wat moeten de bisschoppen dan doen? Zij zien zich voor het
dilemma geplaatst, door hun eigen protesten de ergste gevolgen over hun diocesen
af te roepen. En als zij daar niet spreken waar het regiem dat op politieke gronden
verlangt, gebeurt hetzelfde. Zo zijn ze tegelijk tot zwijgen en tot spreken veroordeeld.
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De communisten in de kaart gespeeld?
De hiërarchie heeft uit de smartelijke ervaringen van het verleden het een en ander
geleerd. Ze moest wel! De vraag is, in hoeverre Solsjenitzyn daar weet van heeft.
Hij eist een protest van de patriarch tegen het feit dat men de kinderen godsdienstige
opvoeding en het bijwonen van godsdienstplechtigheden onmogelijk maakt. Maar
hij ziet over het hoofd dat een protest noodzakelijkerwijze het sluiten van nog meer
kerken ten gevolge zou hebben. Waar moeten de kinderen dan heen, als er helemaal
geen kerken meer zijn? Om dat wat er nog is, al is het nog zo weinig, te redden,
daarom zwijgen de bisschoppen. Daarom durven zij ook de protesten van hun eigen
gelovigen niet openlijk te ondersteunen. Doen zij onrecht?
Het systeem van de communistische kerkvervolging is werkelijk infaam, want het
atheïstisch regiem gebruikt de hiërarchie in twee opzichten voor zijn doeleinden.
Het dwingt de leiding van de kerk de verordeningen van de ambtelijke instanties
door te voeren, waardoor het de hiërarchie in de ogen van hun eigen gelovigen in
discrediet brengt en een wig drijft tussen hen beiden. En naar buiten bedrijft het
regiem propaganda met de Russische bisschoppen.
Hoe effectief deze methode is, bewijst niet op de laatste plaats de protestbrief
van Solsjenitzyn aan de patriarch. Heeft hij daarmee ongewild niet diegenen in de
kaart gespeeld die hij uiteindelijk wilde treffen? Zoals we reeds hebben uiteengezet,
past niets beter in de opzet van de communistische vervolgingstactiek dan dat de
gelovigen het vertrouwen in hun eigen bisschoppen verliezen. Toont Solsjenitzyn
zich in zijn protestbrief zelf slachtoffer van de communistische methoden tot
verdachtmaking?

Gevangenen zijn machteloos
In zijn vastenbrief herinnert Solsjenitzyn aan de protesten, zeven jaar geleden, van
de priesters Jakoenin en Esjliman, van de toenmalige aartsbisschop van Kaloega,
Jermogen, alsook aan het schrijven van de groep gelovigen uit Wjatka (thans Kirov),
die zich aan de zijde schaarden van de intussen in een strafkamp gestorven Boris
Talantov. De regeringsinstanties namen de bestraffing van Boris Talantov zelf ter
hand en zij dwongen de kerkelijke leiders de beide priesters te suspenderen en de
aartsbisschop in een klooster te interneren. Ondanks hun kritiek op de kerkelijke
leiders en de daarop aanvangende vervolging en vernedering hebben echter noch
de geestelijken noch de leken zich van hun kerk afgescheiden; zij voelden zich in
geweten verplicht haar te gehoorzamen als te voren.
De waarde van hun protestbrief heeft de bekende Russische kerkhistoricus, P.
Chrysostomus O.S.B., als volgt getaxeerd:
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‘De getuigenissen van deze geestelijken en leken zijn roepen om hulp; zij getuigen
van de bedreigde situatie van de christenen in Rusland. Men kan hun houding en
hun nood begrijpen.
Van de andere kant zou het verkeerd zijn de situatie van de christenen in Rusland
alleen te bekijken onder het gezichtspunt van deze documenten, omdat die, heel
begrijpelijk, niet vrij zijn van een zekere emotioneel gekleurde eenzijdigheid bij de
beoordeling van de situatie van de christenen daar. Ze schijnen alleen de nood van
hun bedreigde christelijke gemeenschappen voor ogen te hebben en zij overschatten
zonder meer de mogelijkheden welke de hiërarchie ter beschikking staan om de
bedreigde christenen te hulp te komen. Ongetwijfeld zijn mensen als Talantov om
hun moed en hun bereidheid tot het martelaarschap te bewonderen. Maar het is de
vraag of hun eis aan de hiërarchie om zich tegen de staat te verzetten en het sluiten
1
van kerken te verhinderen, überhaupt tot de reële mogelijkheden behoort’ .
Met andere woorden: de kroongetuigen van Solsjenitzyn overschatten de invloed
en de macht van de Russisch-orthodoxe kerkelijke hiërarchie. Is de opsteller van
de ‘vastenbrief’ misschien in dezelfde fout vervallen? Is hij zich bewust dat de
bisschoppen, samen met hun hele kerk, gevangenen van de communisten zijn,
slechts met dit onderscheid dat de hiërarchie onder een heel bijzondere druk staat?
Zijn fout zou te begrijpen zijn, want in de liturgische ruimte van het kerkgebouw
verschijnen de bisschoppen nog altijd als kerkvorsten, maar wat hun macht betreft,
zijn het bedelaars die afhankelijk zijn van de aalmoezen van een atheïstisch regiem.

Opportunisten, verraders en lafaarden - of martelaars?
De Russisch-orthodoxe bisschoppen hebben door hun voorzichtig optreden een
modus vivendi weten te vinden met de staat, ook al is deze modus vivendi voor de
kerk hoogst labiel en precair. Nadat zij bij openlijke protesten altijd verloren hadden,
hebben zij deze weg gekozen om tenminste datgene wat er nog is, te redden.
Daarmee hebben ze een bepaalde optie gesteld.
Voor Solsjenitzyn is deze optie verkeerd. Hij ervaart een dergelijke handelwijze
als zelfvernietiging en bovendien als een leugen. Daarmee roept hij de hiërarchie
tot een va-banque spel op. Hij gaat van de overtuiging uit dat alleen een openlijk
protest, desnoods zelfs het martelaarschap, de situatie van de kerk zal kunnen
wijzigen. Over het risico dat de kerk als geheel loopt, maakt hij zich geen zorgen.

1

Christ in der Gegenwart, 15, 9 april 1972, p. 116.
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Maar als de kerk tot openlijk verzet tegen de macht van de staat overgaat, riskeert
zij de totale ondergang. Is het te wensen dat de hiërarchie door haar verzet de staat
ertoe prikkelt het instituut van de kerk nog meer te vernietigen dan het nu toch al
het geval is? Ligt er niet reeds een grotere waarde in het feit dat tenminste de huidige
stand van zaken behouden blijft, opdat het teken van de christelijke hoop niet volledig
vernietigd worde?
Heel zeker lijkt de huidige kerkelijke leiding steeds opnieuw dichter bij het gezag
van de staat te staan dan bij de belangen van hun gemeenschappen. Tenslotte ligt
het aan iedere bisschop afzonderlijk, in hoeverre en hoe intelligent hij de hem gelaten
vrijheidsmarge uitbuit.
Ieder afzonderlijk is in een spel verwikkeld waarbij het niet slechts om het bestaan
van de spelers gaat, maar ook om het bestaan van de kerk. En ieder reageert
verschillend op deze ‘Russische roulette’, de ene moedig, intelligent en energiek,
de ander laf, dom en schuchter. Beslist niet alle Russische bisschoppen zijn tegen
de hoge eisen van hun ambt opgewassen. Maar mensen die tekortschieten zijn er
overal en zelfs in de meest intieme kring van de leerlingen van Christus was een
verrader. Mag men daarom de apostelen allemaal veroordelen?
Wij herhalen: Solsjenitzyn verlangt het protest van de hiërarchie en omdat zij niet
protesteert, gaat hij met haar in de clinch. Maar de tragiek wil dat zelfs een
Solsjenitzyn niet alle protesten van de Russische bisschoppen kent. Hoe inefficiënt
een protest in het jaar 1971 was, demonstreerde bisschop Pavel van Novisibirsk
(die intussen bij wijze van straf naar Wologda verplaatst werd). Waarom vermeldde
Solsjenitzyn deze aartsbisschop niet? Waarschijnlijk alleen hierom omdat hij zijn
protest niet kende. En wat heeft de aartsbisschop bereikt? Alleen maar représailles,
anders niets.

Heeft het gras de bomen verraden?
Wij kunnen op grond van alles wat hierboven gezegd is, niet volledig instemmen
met het oordeel van Solsjenitzyn. Hij roept zijn geestelijke herders tot het offer op,
jazelfs tot het martelaarschap, onder verwijzing naar de geloofsgetuigen van de
eerste eeuwen. Volgens zijn mening riskeren de bisschoppen alleen hun eigen
welzijn als ze verzet plegen. Heeft Solsjenitzyn er enig vermoeden van hoeveel
bisschoppen onder het hun opgelegde kruis van het onvrijwillig zwijgen en van het
onvrijwillig spreken bijna te gronde gaan? Zij ondergaan een dubbel martelaarschap,
vervolgd te worden door de communisten en veracht door hun eigen gelovigen. En
de reden voor hun houding is dat het juist niet om hun eigen welzijn gaat, maar om
de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de hele kerk.
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Het martelaarschap is een van die christelijke charismata die niet aan allen gegeven
is. En naast het martelaarschap heeft de kerk ook behoefte aan andere charismata
en ook plaats daarvoor. Heeft Solsjenitzyn dat over het hoofd gezien?
In de roman ‘Kanker Paviljoen’ citeert Sjoeloebin de volgende verzen van Poesjkin:
‘In onze verachtelijke tijden
... was de mens, welk ook zijn element,
2
tiran, verrader of gevangene!’ .

Solsjenitzyn is hier echter in de persoon van Kostoglotov van mening dat Poesjkin
zijn doel voorbijschiet: ‘Een storm velt bomen, maar buigt alleen het gras. Wil dat
3
dan zeggen, dat het gras de bomen verraadt? Ieder leeft zijn eigen leven’ .
Heeft Solsjenitzyn dit door hemzelf geformuleerde inzicht vergeten? Waarom past
hij dit princiep niet toe op de kerkelijke hiërarchie? Ook daar zijn er tenslotte bomen
en gras. En zo komen wij tot de conclusie dat ook Alexander Solsjenitzyn met zijn
vastenbrief zijn doel voorbijgeschoten is. De steen die op Solsjenitzyns borst ligt,
drukt ook op de borst van de patriarch en zijn hiërarchie. Zou niet tegenover de
politiek van de staat die op de vernietiging van de godsdienst uit is, de solidariteit
met de hiërarchie - alle kritiek inbegrepen - niet sterker moeten zijn dan bij
Solsjenitzyn het geval is. De Nobelprijswinnaar Solsjenitzyn heeft zich in de
geadresseerde vergist. Hij had zijn brief niet moeten richten tot de patriarch Pimen,
maar aan het regeringsdepartement voor kerkelijke aangelegenheden en via dit
departement aan diegenen die voor de vervolging van de kerk uiteindelijk
verantwoordelijk zijn.

2
3

Alexander Solsjenitzyn, Kanker Paviljoen, II, j. 140.
ibid., cf. Streven, november 1971, pp. 161-174.
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De nieuwe schaarste
Industrialisering van de linker Scheldeoever
P.-H. Virenque
Het Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO) van de
Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te Antwerpen heeft een kosten-batenstudie
gewijd aan de ontsluiting van de linker Scheldeoever voor de Antwerpse haven en
industrie. Wij wilden daarmee de politieke besluitvormers voorlichten over de
waarschijnlijke gevolgen van de geplande investeringen. Het is duidelijk dat deze
een weerslag zullen hebben niet alleen op geprijsde goederen en diensten, maar
ook op niet-geprijsde (‘expretiale’) economische goederen en op andere dan
economische waarden. De geprijsde economische effecten kunnen in een
kosten-batenanalyse worden gekwantificeerd. Op de resultaten van deze analyse
1
willen wij hier niet vooruitlopen. De volledige studie wordt eerlang gepubliceerd .
Wel kunnen wij reeds zeggen dat het saldo van de kosten (onteigeningen,
waterinfrastructuur, wegenbouw, aanplanting van een bomengordel, enz.) en de
baten (exploitatieresultaten, aanvoer van grotere schepen, kortere vaartijd,
terreinverkoop, enz.) een positieve verwachtingswaarde vertoont. Maar er zijn hier
ook ongeprijsde economische goederen en andere dan economische waarden in
het geding. En dan denken wij vooral aan de zgn. ‘milieugoederen’. Van meet af
aan hebben wij ook deze in onze studie betrokken. Want ook daarmee moeten de
besluitvormers dringend rekening houden. Deze overwegingen vormen de inhoud
van het eerste hoofdstuk van onze studie, waarvan hier een verkorte versie volgt.
De eerste paragraaf handelt over de ‘nieuwe schaarste aan milieugoederen’. Van
de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om enkele storende begripsverwarringen
uit de weg te ruimen: produktiegroei wordt onderscheiden van economische groei,
welvaart van welzijn; en de vraag wordt gesteld in hoeverre produktie- en
economische groei een aanvaardbare maatstaf zijn van welvaartsverhoging. De
tweede paragraaf handelt over ‘de prijs van de nieuwe schaarste’. De derde over
‘milieubeheer’; het behoud en de verbe-

1

P.-H. Virenque, W. Nonneman, G. Blauwens, Haveninvesteringen op de linker Scheldeoever.
Welvaart en Kosten-Batenanalyse. De studie is gemaakt in het kader van een project,
gefinancierd door het Fonds voor Collectief Fundamenteel Onderzoek.
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tering van het leefmilieu dienen als een prioritair objectief in een consistent model
van economische politiek te worden opgenomen. Tenslotte bespreken wij enkele
specifieke maatregelen die genomen kunnen worden om dit prioritaire doel te
bereiken.

De nieuwe schaarste
De Engelse klassieke economisten, en velen na hen, beschouwden de economie
als de wetenschap van welstand en rijkdom. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit de titel van
het boek van Adam Smith: An inquiry into the nature and the causes of the wealth
of nations. Tegenwoordig zullen de meeste economisten het object van hun
wetenschap wel iets ruimer zien. Laten we zeggen: het object van de economie is
de toewijzing van alternatief aanwendbare schaarse goederen voor de voldoening
van verschillende gehiërarchiseerde menselijke behoeften. Toch heeft de
economische theorie in het Westen zich hoofdzakelijk beziggehouden met goederen
en diensten die via het bestaande marktmechanisme geprijsd worden. Met gevolgen
van produktie en consumptie die niet door het marktgebeuren ondervangen, niet
geprijsd werden, met expretiale sociale kosten en baten die niet met de individuele
marktkosten en baten samenvielen, werd nauwelijks rekening gehouden. Maar de
laatste tijd heeft een aantal van deze expretiale kosten een spectaculaire uitbreiding
2
genomen . De hoog-geïndustrialiseerde maatschappij is inderdaad in de paradoxale
situatie terechtgekomen, dat het terugdringen van de relatieve schaarste aan
bepaalde goederen en diensten gepaard gaat met de creatie van een toenemende
nieuwe schaarste aan publieke goederen die vroeger in overvloed aanwezig waren:
zuivere lucht, zuiver water, recreatieruimte, stilte, ongerepte natuur.
In het traditionele economisch systeem worden voor de berekening van de
3
produktiegroei praktisch uitsluitend geprijsde goederen en diensten in aanmerking
genomen. Wordt echter ook met de nieuwe schaarste aan vooralsnog ongeprijsde
milieugoederen rekening gehouden, dan wordt het mogelijk een onderscheid te
maken tussen produktiegroei en economische groei. Een gegeven economie is
gedurende een bepaalde periode gegroeid indien, vergeleken met de vorige periode,
meer schaarse goederen, geprijsd of niet, ter beschikking van de gemeenschap
staan. Om als indicator van de economische groei te kunnen dienen, moet de
produktiegroei dus worden gecorrigeerd. Die correctie heeft betrekking op twee
categorieën onge-

2

3

De meeste economisten hebben die snelle uitbreiding niet voorzien of hebben ze onderschat.
Er zijn natuurlijk uitzonderingen: o.m. Pigou, Economics of Welfare, 1924; Kapp, Social Costs
of Private Enterprise, 1958; Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State, 1965.
Onder produktiegroei verstaan wij hier de stijging van het netto nationaal produkt tegen
constante factorkosten of de groei van het reële nationaal inkomen.
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4

prijsde externe nadelen (‘diseconomies’) van de produktie en de consumptie .
De ‘diseconomies’ van de eerste soort zijn die welke ongedaan gemaakt worden
5
door anderen dan door degenen die ze veroorzaken . Bijvoorbeeld: met publieke
middelen gefinancierde uitgaven voor milieubehoud. Die van de tweede categorie
zijn die waarvoor niets wordt gedaan om ze weg te werken, noch door hen die ze
veroorzaken, noch door anderen (de overheid). Om deze externe nadelen of nieuwe
schaarste te kwantificeren, moeten de uitgaven worden geraamd die nodig zijn om
ze op te heffen. Hoeveel kost het zuiveren van water en lucht; het aanleggen van
recreatiegebieden, van ondergrondse parkeerplaatsen; het wegnemen van de
geluidshinder, het wegwerken van de afval, enz.? De in geld uitgedrukte externe
nadelen van de eerste categorie mogen niet bij het nationaal inkomen worden
gevoegd. De in geld uitgedrukte externe nadelen van de tweede categorie moeten
van het nationaal inkomen worden afgetrokken. Pas na deze twee correcties is
produktiegroei gelijk aan economische groei.
Er is echter meer. Niet alleen worden produktiegroei en economische groei dikwijls
verward, maar ook wordt vaak vanuit een vermeerdering van de produktie zonder
meer tot een stijging van de welvaart en zelfs van het welzijn besloten.
Wijsgerig gezien, kan ‘welvaart’ worden bepaald als een bevredigende staat van
het subject of van de gemeenschap, mogelijk gemaakt door de beschikking over
een hoeveelheid en kwaliteit van economische goederen. ‘Welzijn’ daarentegen
(gelijk te stellen met ‘geluk’) verwijst naar een toestand van volkomen bevrediging
van het subject als subject, d.w.z. in ál zijn wereldlijke, sociale én transcendentele
dimensies. ‘Algemeen welzijn’ betekent dan dat alle voorwaarden zijn vervuld voor
de realisatie van het individuele en sociale welzijn van de personen waaruit een
gemeenschap bestaat. Welvaart is een reëel mogelijke situatie; persoonlijk en
algemeen welzijn daarentegen is een na te streven maar, gezien de menselijke
beperktheid, nooit helemaal te realiseren ideaal.
Spreekt men hierover in economische termen, dan denkt men direct aan de stelling
van Pareto. In optimale condities is het onmogelijk, de welvaart van één persoon
te verhogen zonder die van ten minste één andere te verminderen. Een verandering
in een maatschappelijke situatie brengt dus pas

4
5

Cfr. R. Hueting, Wat is de natuur ons waard?, Wereldvenster, Baarn, 1970, pp. 23-24.
De expretiale externe nadelen die door het veroorzakend bedrijf zelf ongedaan worden
gemaakt, dienen niet in mindering van de produktiegroei (de verhoging van de toegevoegde
waarden) te komen: de berekening werd al exact uitgevoerd aangezien de door de
onderneming voor antipollutiemaatregelen uitgegeven sommen als intermediaire leveringen
werden geboekt.
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dan een verhoging van welvaart mee als de situatie van ten minste één individu
verbeterd wordt, terwijl die van geen enkele andere verslechtert, en een vermindering
van welvaart, als de situatie van één of meer personen verslechtert, terwijl die van
al de anderen onveranderd blijft. Wordt de situatie van één of meer personen
verbeterd en die van één of meer anderen verslechterd, dan is geen oordeel mogelijk
over de globale welvaart, zolang men stelt dat interindividuele welvaartsvergelijkingen
niet mogelijk zijn.
Centraal staat dus de vraag hoe vanuit welvaarts- of welzijnsfuncties van individuen
die souverein over hun eigen preferenties beslissen, een collectieve welvaarts- of
welzijnsfunctie opgebouwd kan worden. De protagonisten van de zgn. nieuwe
welvaartseconomie, zoals Hicks, Kaldor en Little, hebben daarvoor het
compensatieprincipe uitgedacht (dat overigens al bij Pareto was te vinden). Maar
in de praktische toepassing daarvan is de nieuwe welvaartseconomie op zulke
onoverkomelijke moeilijkheden gestuit, dat ze zich in een abstracte wereld van
gefingeerde compensaties heeft teruggetrokken. In zijn ‘general possibility theorem’
heeft Arrow aangetoond, dat een sociale welvaartsfunctie ofwel opgelegd, ofwel
6
dictatoriaal moet zijn . Opgelegd is ze als sommige individuele preferenties worden
ingeperkt; dictatoriaal, als ze door één persoon of door een kleine groep aan de
hele gemeenschap wordt opgedrongen. De overgang van de individuele preferenties
naar een sociale voorkeur is dus onmogelijk als elke voorkeur van elk individu
gerespecteerd moet worden. M.a.w. een sociale welvaarts- of welzijnsfunctie kan
niet worden gevonden via de directe democratie.
Dat wil niet zeggen dat we het daarbij dan maar moeten laten. Willen we meer
sociale rechtvaardigheid bereiken, dan zullen we, hoe dan ook, een methode moeten
vinden om de individuele behoeftenbevredigingen te vergelijken. Iedereen - het
gezinshoofd, de politicus - weegt inderdaad steeds de voldoening af die zijn
gezinsleden, zijn medeburgers te verwachten hebben of ondervinden van zijn
beslissingen. Utopisch schijnt het bijgevolg niet dat de menswetenschappen er ooit
toe komen, interindividuele vergelijkingen van voldoeningen op een veralgemeende
basis mogelijk te maken. Zij die uit een verandering in de maatschappelijke situatie
voordeel halen, zullen dan aan de hand van objectieve criteria diegenen die door
7
de verandering benadeeld worden, op een of andere manier kunnen compenseren .
Die compensatie speelt bijvoorbeeld, zoals wij straks zullen zien,

6
7

K. Arrow, Social Choice and Individual Values, New York, second edition, third printing, 1966.
Cfr. J. Tinbergen, Economic Policy. Principles and Design, Amsterdam, 1966, pp. 23-24.
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een rol in het milieubeheer. Maar laten we eerst nog iets theoretischer blijven.
In praktisch alle welvaartsfuncties staan de variabelen uitsluitend voor geprijsde
economische goederen. Die welvaart noemen wij de markt-economische welvaart.
Staan x1,x2,...xn voor de geprijsde economische goederen, dan zeggen we:
Markt-Economische Welvaart = M(x1, x2,..., xn).
Economische welvaart zonder meer wordt echter bepaald zowel door geprijsde
als door ongeprijsde economische goederen (vooral milieugoederen). Gebruiken
we voor deze laatste y, dan krijgen we:
Economische Welvaart = E(x1,x2,...,xn, y1,y2,...,yn ).
Het welzijn tenslotte wordt niet alleen door al dan niet geprijsde economische
goederen bepaald, maar ook door niet-economische waarden (vrijheid, liefde,
gezondheid, vrede, enz.). Deze laatste duiden we aan met z: Welzijn =
W(x1,x2,...,xn,y1,y2,...,yn, z1,z2,...,zn ).
De vraag is nu, in hoeverre produktiegroei en economische groei als maatstaven
kunnen dienen van een verhoging van 1) de welvaart en 2) het welzijn.
Zowel bij de samenstelling van de nationale rekeningen als bij de studie van de
economische groei hanteert men ‘cardinale’ maatstaven, waarmee bedoeld wordt
dat men zich beweegt in de objectieve sfeer van beschikbare goederen. In
welvaartsanalyses daarentegen worden ‘ordinale’ maatstaven aangewend: daar
bevindt men zich in de subjectieve orde van de beleving van de economische
goederen. Met de reflectie over het welzijn tenslotte treedt men de subjectieve
ordinale sfeer binnen niet alleen van de beleving van economische goederen, maar
van alle beleving.
Met dit voor ogen kunnen wij stellen:
1 De produktiegroei kan worden aanvaard als maatstaf van de verhoging van
de markt-economische welvaart (M), mits men zich ervan bewust is dat twee
gebreken deze welvaartsmaatstaf infomeren: 1) met een cardinale maatstaf
beweert men de beleving - die in de ordinale sfeer ligt - van geprijsde
economische goederen te meten; 2) de inkomensverdeling wordt geacht
optimaal te zijn.
2 Zelfs indien men deze twee gebreken op de koop toe neemt, kan de
produktiegroei pas als maatstaf van de stijging van de economische welvaart
zonder meer (E) dienen nadat de ‘diseconomies’, de ongeprijsde negatieve
externe effecten (milieuvervuiling, enz.), in mindering zijn gebracht.
3 De economische groei als maatstaf van de economische welvaart (die dus
zowel geprijsde economische als ongeprijsde goederen omvat) vertoont
dezelfde twee gebreken als de produktiegroei.
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4 Tenslotte is het evident dat zowel produktiegroei als economische groei
waardeloos zijn als maatstaf om te zeggen dat ook het welzijn wordt veranderd.
Zowel produktiegroei als economische groei betreffen immers economische
goederen; het welzijn daarentegen betreft de beleving van alle goederen, alle
waarden, ook niet-economische.
Punt 4 is toch iets nader te preciseren. In hoeverre kan een verhoging van de
welvaart gelijkgesteld worden met een vermeerdering van welzijn, een vermindering
van welvaart met een verlaging van welzijn? Van een verhoging van de
markt-economische welvaart (M) mag slechts tot eenzelfde vermeerdering van de
economische welvaart zonder meer (E) en tot een vermeerdering van welzijn (W)
worden besloten als de y-variabelen uit de economische welvaartsfunctie en de
z-variabelen uit de welzijnsfunctie exogeen zijn, d.w.z. als in de economische
welvaartsfunctie de x-variabelen geen invloed uitoefenen op de y-variabelen en in
de welzijnsfunctie de x- en y-variabelen geen invloed uitoefenen op de z-variabelen.
Welnu, dit zal kennelijk niet het geval zijn bij de industrialisatie van de linker
Scheldeoever. De vermindering van de schaarste aan geprijsde economische
goederen (plastic, elektriciteit, benzine, enz.) zal gepaard gaan met een verhoging
van de schaarste aan milieugoederen (zuivere lucht, ongerepte natuur, enz.). Een
kosten-batenanalyse kan berekenen in welke mate het haven-investeringsproject
tot een stijging van de markteconomische welvaart (M) kan bijdragen. Maar daarmee
is nog niet gezegd in welke mate het ook bijdraagt tot een vermeerdering van
economische welvaart zonder meer (E). Daarvoor moet eerst de in geld uitgedrukte
milieuverslechtering op de debetzijde van de kosten-batenstaat worden geregistreerd.
Indien dat saldo negatief uitvalt, komt men tot de volgende paradoxale conclusie:
de economische welvaart en het collectieve welzijn zullen groter zijn als het
havenproject niet wordt uitgevoerd.

De prijs van de nieuwe schaarste
Vooral aan de ‘nieuwe’ externe nadelen van produktie en consumptie is het te wijten
dat het marktmechanisme niet leidt tot optimale prijzen en tot de meest efficiënte
toewijzing van de economische bronnen. Dringend moeten dan ook maatregelen
worden genomen om de nieuwe schaarste zoveel mogelijk terug te dringen. Maar
om die maatregelen zo rationeel mogelijk te maken, moet de nieuwe schaarste
gekwantificeerd, geprijsd worden. Economisch gesproken, d.w.z. uitgaande van het
principe van de alternatieve kosten, moet dus enerzijds het nut en anderzijds de
prijs (de in geld uitgedrukte offers) van de milieugoederen worden bepaald. Juist
met dat doel, de milieuverslechtering te kwantificeren, is er een onderzoek
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aan de gang in het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek .
Een goed, ook een milieugoed, dankt zijn economische waarde aan zijn
gebruiksmogelijkheden, aan zijn functies voor de mens. Wil men de
milieuverslechtering meten, dan moet men ten eerste het functieverlies van het
milieu definiëren en vervolgens de offers ramen die men wil brengen om elk
functieverlies te elimineren of te compenseren. De omvang van die offers hangt
natuurlijk af van het nut dat aan het functieherstel wordt toegekend, van de plaats
die het milieugoed bekleedt in de preferentieschaal van milieu- en andere goederen.
De omvang van de in geld uitgedrukte offers wordt bepaald door het in geld
uitgedrukte nut dat aan het functieherstel of -behoud wordt gehecht.
De raming van het nut zal in sommige gevallen verstrekt worden door het
marktmechanisme zelf: een functieverlies heeft een geprijsde schade doen ontstaan,
die na functieherstel verdwijnt. In andere gevallen kan een socioeconomisch
onderzoek worden ondernomen naar de relatieve preferenties voor milieugoederen
en hoeveel men eraan wil spenderen. De resultaten van dat onderzoek zullen meer
dan eens voor correctie vatbaar zijn. De gekwantificeerde behoeften zijn inderdaad
historisch en cultureel bepaald, terwijl het in te nemen beslissingen vaak om
onbekende toekomstige preferenties gaat.
Gezien de tragische afmetingen die de deteriorisatie van het milieu tegenwoordig
aanneemt, met name in het Antwerpse havengebied, moeten wij er absoluut toe
komen het milieubederf te kwantificeren en aldus de kosten van het elimineren of
compenseren van de functieverliezen te bepalen. Aangezien de nieuwe schaarste
hoofdzakelijk publieke goederen betreft, is het de overheid die uiteindelijk moet
beslissen over de te nemen maatregelen. Gaat het alleen om externe nadelen van
produktie en consumptie, dan zijn die maatregelen aangewezen die economisch
gezien het kleinste offer vragen. Maar zodra ook niet-economische nadelen optreden,
kan dit economisch principe niet langer volstaan.
Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat een koperfabriek in de buurt van een woonwijk
de lucht zodanig vervuilt, dat planten, bomen en dieren sterven, dat de gezondheid
van mensen wordt aangetast. Om die functieverliezen ongedaan te maken, zijn de
volgende oplossingen mogelijk: 1) De fabriek compenseert de geleden schade: zij
vergoedt de waarde van de vernielde planten en bomen, van de dode dieren, de
kosten voor dokters en medicamenten (en waarom niet: de begrafeniskosten); 2)
De mensen van de

8

In de afdeling ‘Leefmilieu’ (hoofd: Dr. R. Hueting) van de hoofdafdeling
‘Gezondheidsstatistieken’. Cfr. R. Hueting, Kwantificering Milieuverslechtering. Een
uiteenzetting over de systematiek van het C.B.S.-onderzoek, in Economisch-Statistische
Berichten, 7 april 1971, pp. 320-324.
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getroffen wijk komen overeen om de fabriek een bepaalde som aan te bieden in ruil
voor de stopzetting van de produktie; 3) de mensen verhuizen naar een gezondere
streek, met al de kosten die dat meebrengt: in geld te schatten kosten van verhuis,
van eventueel duurdere woning, eventueel minder goed betaalde arbeid in de nieuwe
streek, en ook moeilijk in geld te ramen nadelen als verlies van relaties en vrienden,
enz.. 4) Er wordt een filter ontwikkeld die de luchtvervuiling praktisch helemaal
elimineert en de fabriek schaft zich die aan.
Stel nu dat de eerste oplossing de goedkoopste is. Neemt men het economisch
principe van het kleinste offer als criterium, dan moet die eerste oplossing worden
gekozen. Maar neemt men als criterium het welzijn van de gemeenschap, dan is
die oplossing te verwerpen. Het verlies aan nieteconomische goederen kan niet
ongedaan worden gemaakt door terugbetaling van doktershonoraria en
begrafeniskosten! M.a.w. de z-variabelen mogen hier niet als exogeen worden
beschouwd; zij worden beïnvloed door de y-variabelen. Bij het nemen van
antipollutiemaatregelen moet de overheid dan ook niet alleen de economische maar
ook de niet-economische effecten (in casu de aantasting van de volksgezondheid)
bestrijden. Dit brengt ons tot het volgende punt: milieubeheer.

Milieubeheer
Om de objectieven van economische politiek in het algemeen en van het prioritaire
objectief: milieubehoud en -verbetering in het bijzonder te bereiken staat de
besluitvormers een uitgebreid instrumentarium ter beschikking. Achtereenvolgens
9
zullen wij het hebben over ‘voorkomen’, ‘compenseren’ en ‘de ruimte ordenen’ .
Eerst voorkomen. De milieuverslechtering mag niet meer toenemen. Als principe
geldt dan in de eerste plaats ‘de potentiële vervuiler voorkomt’ en pas daarna het
vaak geciteerde ‘de vervuiler betaalt’.
Er zijn twee manieren om een verdere aantasting van het milieu te voorkomen:
het verbod om bepaalde goederen nog verder te produceren, te transporteren of te
consumeren; de verplichting om milieu-aantastende elementen te elimineren.
Dat recht schadelijke activiteiten of goederen die geen essentiële behoeften
voldoen, zonder meer verboden zouden moeten worden, lijkt voor de hand te liggen.
Maar waar het mogelijk is of redelijk, is het ook wenselijk dat eenzelfde verbod zou
gelden voor activiteiten en goederen die slechts in beperkte mate schadelijk zijn.

9

Cfr. B. Goudzwaard, Ongeprijsde Schaarste, 1970, pp. 142-145; J. Pen, Zeven methoden
van antivervuilingsbeleid: een poging tot systematiek, in Economisch Kwartaaloverzicht van
de Amsterdam-Rotterdambank, maart 1971.
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De verplichting om schadelijke elementen te elimineren, kan ook negatief worden
uitgedrukt, bijvoorbeeld als een verbod om afvalstoffen te lozen. Positief, bijvoorbeeld
de verplichting om een nabrander op auto's te monteren, om filters,
waterzuiveringsstations te installeren, enz..
Aangezien het principe geldt ‘de potentiële vervuiler voorkomt’, is het normaal
dat de betrokken producent of consument de elimineringskosten moet dragen. Die
last kan meebrengen dat de concurrentiële positie van nationale bedrijven in het
gedrang komt. Er moeten dan ook absoluut internationale akkoorden komen. In
afwachting kan de overheid de eliminering subsidiëren, liefst slechts gedeeltelijk en
in ieder geval slechts tijdelijk, opdat - ten minste in de lange periode - een meer
optimale toewijzing van de produktiefactoren mogelijk zou worden. Het is overigens
wenselijk dat de subsidie slechts na onderzoek en overleg wordt toegestaan.
Ondernemingen die elimineringskosten moeten dragen - en dat geldt nog meer voor
opgelegde taksen - spannen zich immers gemakkelijker in om goedkopere of meer
efficiënte vervangingsmogelijkheden te vinden.
Zolang er nog geen voldoende technische en chemische middelen zijn om alle
pollutie volledig te elimineren, kan de elimineringsverplichting volstaan in die gevallen
waar nog een ruime marge voorhanden is vóór de tolerantiedrempel is bereikt.
Wordt die drempel benaderd of overschreden, dan blijven er slechts twee wegen
open: verbieden (zie boven) of ‘rantsoeneren’. Een produkt rantsoeneren betekent
dat geen additionele eenheden bij de bestaande voorraad mogen worden gevoegd;
een activiteit rantsoeneren betekent dat die activiteit op bepaalde plaatsen verboden
wordt. Op een gegeven plaats, plotseling en voor een korte tijd een activiteit
rantsoeneren moet bepaald als een pis-aller worden beschouwd. Als het in het
Antwerpse havengebied bijvoorbeeld windstil en mistig is, kunnen de gevolgen van
de luchtpollutie op de bevolking de grenzen van het toelaatbare merkbaar
overschrijden; dan kan de luchtvervuilende fabrieken tijdelijk een produktieverbod
worden opgelegd.
Ten tweede compenseren (en belasten). Redeneert men in termen van
compensatie, dan blijven de nadelige gevolgen van de milieuverontreiniging bestaan,
maar zij die ze veroorzaken, zijn verplicht de benadeelden geldelijk te compenseren.
(Theoretisch kan het, zoals boven reeds vermeld, ook omgekeerd: de benadeelden
bieden de milieuvervuilers een compensatie aan opdat dezen hun activiteit stop
zouden zetten).
De vervuiler kan ook verplicht worden een speciale taks te betalen in verhouding
tot de schade die hij veroorzaakt. ‘De vervuiler betaalt’. Nogal wat economisten zijn
voorstanders van dit principe. Inderdaad, de produktiefactoren worden optimaler
toegewezen en door het afwentelen van de taks op de verbruikers zijn de prijzen
van de produkten uit de verontreini-
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gende industrieën minder laag. Maar zo simpel is het ook weer niet. Nog afgezien
van het feit dat het niet zo gemakkelijk is het juiste bedrag van de taks te bepalen,
is er het sociale argument dat tegen het principe ‘de vervuiler betaalt’ kan worden
ingebracht. Het voor de hand liggende voorbeeld is de privé-wagen. Die zou
ongelooflijk veel duurder worden als werkelijk alle uitgaven die ervoor nodig zijn
(niet alleen aanleg van wegen en parkings met alles wat daarbij hoort, maar ook de
kosten om de milieuvervuiling tegen te gaan) werden gecalculeerd. Dan zou het
autopark ongetwijfeld drastisch worden beperkt. Maar een dergelijke maatregel is
sociaal niet haalbaar: alleen de rijksten zouden zich nog een privé-wagen kunnen
permitteren.
Is er een andere oplossing mogelijk? De overheid kan eerst zorgen voor een
frequent, gespreid, confortabel, goedkoop openbaar vervoer, en daarna de belasting
op privé-wagens en de benzineprijs gevoelig verhogen. Eventueel kan nog een
subsidie worden voorzien voor bepaalde gevallen waarin van het openbaar vervoer
geen gebruik kan worden gemaakt. Openbaar vervoer is een vorm van
overheidsproduktie die tevens een manier kan zijn om milieuvervuiling te bestrijden.
Om bepaalde antipollutiemaatregelen mogelijk te maken, moet men misschien zelfs
zijn toevlucht nemen tot nationalisatie.
Onder compenseren kan men ook verstaan ‘neutraliseren’: er wordt niets gedaan
om de milieuverslechtering te voorkomen, maar de nadelige effecten worden
geneutraliseerd. Bijvoorbeeld: isolatie tegen geluidshinder, wegen bouwen tegen
10
verkeerscongestie, isolatiegroen rond industrieterreinen .
Ten derde, de ruimte ordenen. Op de verschillende aspecten van de ingewikkelde
materie van de ruimtelijke ordening kunnen wij hier niet ingaan. Enkele opmerkingen
slechts die meer direct verband houden met ons onderwerp.
In een klein, dicht bevolkt land is het niet altijd mogelijk alle regels van de
ruimtelijke ordening in acht te nemen. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk een
luchthaven aan te leggen vlak bij een residentieel of een recreatiegebied. Aangezien
er dan in een land als België al heel weinig plaatsen in aanmerking komen, lijkt het
aangewezen zich vragen te stellen als: is die luchthaven wel absoluut nodig? Kan
er geen oplossing op een breder, internationaal niveau worden gevonden? Of:
milieuverontreinigende be-

10

Terloops gezegd: aan de kostenzijde van onze kosten-batenanalyse is een som voorzien
voor de aanleg van een bufferzone van 300 m diepte. Als men weet dat deskundigen de
diepte van een isolatiebos tegen zware luchtpollutie op 2 km stellen, is het duidelijk dat die
bufferzone op de linker Scheldeoever alleen maar een symbolische waarde heeft.

Streven. Jaargang 25

996
drijven moeten uit de buurt van woongebieden blijven. Aangezien ook dit in België
praktisch onmogelijk is, moet men zich noodgedwongen met minder goede
alternatieven tevreden stellen, bijvoorbeeld met een zekere concentratie van zulke
industrieën. Maar de vervuiling mag bepaalde limieten niet overschrijden en dus
heeft ook die concentratie haar grenzen. Dan kan de produktie van niet noodzakelijke
goederen verboden worden. Gaat het om onontbeerlijke produkten, dan is er maar
één oplossing: de fabriek buiten het nationale grondgebied neerzetten in een streek
waar de tolerantiegrenzen nog niet zijn benaderd.
Niets daarvan is mogelijk zonder controle en sancties. Wil het milieubeheer het
gewenste effect sorteren, dan moet er controle komen op de opgelegde maatregelen
en sancties op de overtredingen. Vele ondernemingen in België - met name in het
Antwerpse havengebied - komen aan hun verplichtingen inzake milieubehoud al te
vaak tekort. De gevolgen zijn nochtans van die aard, dat men van ernstige misdaden
kan gewagen. De controle moet absoluut verscherpt worden, de overtreders moeten
veel zwaarder worden gestraft: hoge geldboeten, sluiting van het bedrijf,
11
gevangenisstraffen . Een aangepaste wetgeving is onontbeerlijk, opdat degenen
die de preventieve kosten of de kosten van herstel of compensatie van een
functieverlies op zich moeten nemen, dit in feite ook doen, desnoods gerechtelijk
daartoe gedwongen.

Conclusie
Onze conclusie kan kort zijn. De deteriorisatie van de omgeving in het Antwerpse
havengebied heeft nu al dergelijke afmetingen aangenomen, dat een verdere
ongecontroleerde milieubelasting onvermijdelijk tot catastrofen zal leiden.
Verheugend is het dan ook, van officiële zijde te vernemen dat aan de bedrijven die
zich op de linker Scheldeoever willen vestigen, de strengste maatregelen inzake
milieubescherming zullen worden opgelegd. Dat is echter onvoldoende, zelfs indien
even kordaat wordt opgetreden tegen de vervuilende industrieën op de rechter
Scheldeoever. De maatregelen zijn immers niet 100% efficiënt. Ons standpunt is
inderdaad dat de verdere ontsluiting van de linker Scheldeoever voorlopig moet
worden stopgezet, totdat de resultaten voorliggen van een uitgebreid onderzoek
naar de cumulatieve pollutie-effecten. Blijkt immers uit een dergelijk onderzoek dat
de verontreinigende activiteiten van bepaalde ondernemingen een of andere
tolerantiedrempel overschrijden of benaderen, dan moet de vestigingsvergunning
zonder meer worden geweigerd.

11

Al Capone zou gezegd hebben: ‘You can get so much further with a kind word and a gun
than with a kind word only’. De overheid zal veel meer bereiken inzake milieubescherming
met overreding en sancties dan met overreding alleen.
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De mens blijft mens
De ontwikkeling in het werk van Albert Camus
Marius Coolen
Wanneer men Meursault, de centrale figuur uit L'étranger, vergelijkt met dokter
Rieux, die de hoofdrol speelt in La peste, dan wordt men geconfronteerd met twee
werelden. In het eerste geval hebben we te maken met de mens die zich niets wijs
wil maken, die eerlijk en nuchter slechts doorleeft wat waarachtig doorleefd kan
worden en die weigert zijn bestaan, dat niet te rechtvaardigen is, in te ruilen voor
welk ideaal of vooroordeel dan ook. Dokter Rieux komt in opstand tegen de ellende
waarin de ander verkeert. Zonder veel hoogdravend idealisme vecht hij voor het
behoud van het leven. Tegenover de vreemdeling die zijn eenzaamheid aanvaardt
als kenmerk van een bestaan zonder illusies, staat de arts die in zijn strijd tegen de
pest een bescheiden solidariteit voelt ontstaan. De concrete nood van de ander
blijkt sterker dan het goede geweten van de mens die de absurditeit ten einde toe
wil ondergaan.
In Meursault en Rieux worden twee levenshoudingen geschetst die overtuigen
door hun nuchtere eenvoud. Zij vertegenwoordigen bepaalde fasen in het werk van
Camus. Slechts wanneer men ze als zodanig ziet en ze niet gecanoniseerd worden
als beeld van de ideale mens, behouden deze figuren hun overtuigingskracht.
Telkens weer heeft Camus moeten vechten tegen degenen die van hem een held
wilden maken, een heroïsche voorvechter van de absurditeit, van het belangeloos
bestaan voor de ander, enz.. Telkens weer heeft men hem willen identificeren met
een bepaalde periode uit zijn oeuvre, terwijl voor Camus zelf zijn werk de neerslag
was van een leven dat niets wilde verabsoluteren, waarin hij op zoek was naar
steeds meer waarheid, steeds meer licht.
Het leven zelf is een speurtocht naar de waarheid. ‘Leven, dat is: de dingen op
1
hun waarheid toetsen’ .
Op deze wijze relativeert Camus zijn eigen werk. Hij zoekt naar een evenwicht.
Telkens weer ontdekt hij nieuwe momenten in het menselijk bestaan, die een
correctie en aanvulling zijn op vroegere typeringen. Daarom is de

1

Albert Camus, Carnets 1942-1951, Paris, 1964, p. 256. (In het vervolg afgekort als CN II).
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tegenstelling tussen de verschillende fasen in het werk van Camus slechts schijnbaar
en mag geen enkele periode uit dit werk verabsoluteerd worden. In weerwil van de
kreten van een juichend publiek zoekt Camus naar de enkele eenvoudige waarheden
die het leven bepalen. Hij is zich bewust van de lokroep van de eenzijdigheid, van
het gevaar het slachtoffer te worden van voor- en tegenstanders, maar hij weet dat
hij slechts door deze gevaren heen in staat is om iets te gaan vermoeden van
waarachtig leven. Dit vermoeden en dit zoeken brengt uiteindelijk eenheid in de
ogenschijnlijk zo tegengestelde momenten in zijn werk.
Wij zullen ons in deze bijdrage bezig houden met teksten die een vraagteken
plaatsen bij schijnbaar verworven posities in het werk van Camus en die aldus een
nieuwe fase aankondigen. Het gaat om opmerkingen welke wij tegenkomen in
voorwoorden die vaak later, bij een heruitgave, geschreven zijn, in interviews, in
overwegingen in zijn werken zelf en vooral ook in zijn dagboek, waar bepaalde
ontwikkelingen al jaren voordat zij in een werk geconcretiseerd worden, hun
uitdrukking vinden. Het zijn vaak teksten met een zeer persoonlijk karakter, die
Camus slechts met de grootste schroom prijsgeeft, niet om een laatste maal te
overtuigen, nu door zijn eerlijkheid als schrijver en als mens, maar om ons deelgenoot
te maken van het moeizame proces waardoor een werkelijk kunstwerk ontstaat,
van de hoop en de wanhoop van een auteur om iets van de diepgang en de eenvoud
van het leven tot uitdrukking te brengen. Hier zien we hoe een schrijver die van alle
kanten is toegejuicht als de feilloze vertolker van het levensgevoel van een heel
tijdperk, voor zichzelf de indruk had pas aan het begin van zijn eigenlijke werk te
staan.
In zijn eerste bundel L'envers et l'endroit blijft Camus dicht bij de eenvoud van het
leven en ook de titel van dit werk suggereert iets van het evenwicht tussen de aan
elkaar tegengestelde momenten van het bestaan. Dit evenwicht komt, op een gerijpte
wijze, pas terug in Camus' laatste werk, L'exil et le royaume, waarvan de titel ook
weer aanduidt dat de mens goed en kwaad, geluk en ongeluk, niet eigenmachtig
kan scheiden. Deze eenvoud van de wereld van L'envers et l'endroit en de diepe
indruk die hij heeft achtergelaten, zullen verderop nog ter sprake komen wanneer
Camus zelf de fundamenten van zijn werk blootlegt.
Dat wat Camus de eerste cyclus in zijn werk noemt, wordt gevormd door de roman
L'étranger, het essay Le mythe de Sisyphe en de twee toneelstukken Caligula en
Le malentendu. In deze periode staat de schildering van de absurditeit van het
bestaan op de voorgrond. De mens is een vreemdeling, omdat hij van het leven
onmogelijke dingen eist. De wereld beantwoordt niet aan zijn verwachtingen. Caligula
zegt het zonder veel omhaal van woor-
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2

den: ‘De mensen huilen omdat de dingen niet zijn wat ze zouden moeten zijn’ . De
zelfmoord is slechts een schijnoplossing voor deze tragische toestand. In Le mythe
de Sisyphe betoogt Camus dat de mens op deze wijze de enig zinvolle
levenshouding, het ten einde toe doorleven van zijn absurde situatie, ontwijkt. Juist
zoals Sisyphus moeten wij in een zinloze herhaling onze steen omhoogrollen. De
mens zet zijn schouders onder een absurd karwei en vindt daarin een bescheiden
geluk.
In een uit 1955 daterend voorwoord bij een Amerikaanse uitgave van L'etranger
horen wij uit de mond van Camus welke bedoeling hij met deze roman had: ‘Lang
geleden heb ik L'étranger samengevat in een zin die inderdaad erg paradoxaal
klinkt: “In onze maatschappij loopt iedereen die niet huilt bij de begrafenis van zijn
moeder, gevaar om ter dood veroordeeld te worden”. (...) Voor mij is Meursault dus
geen wrak, maar een man die arm en naakt door het leven gaat, verliefd op de zon
die geen schaduw achterlaat. Hij is zeker niet zonder gevoel, maar een diepe,
koppige hartstocht bezielt hem: de hartstocht voor het absolute en de waarheid. Het
gaat nog om een negatieve waarheid, de waarheid van het zijn en van het voelen,
maar zonder deze waarheid blijft iedere overwinning op zichzelf en op de wereld
3
onmogelijk’ . Ruim tien jaar na het verschijnen van L'étranger is Camus de absurditeit
gaan zien als een stadium dat van betekenis is in het zoeken naar de waarheid,
maar dat toch weer overstegen moet worden. Op het niet absolute van de
absurditeitservaring, op het provisorische van zijn stellingname, had Camus reeds
gewezen in het voorwoord van Le mythe de Sisyphe: ‘Men heeft hier slechts de
beschrijving in zuivere staat van een ziekte van de geest. Geen metafysica, geen
geloof worden er voorshands in betrokken. Dit zijn de grenzen en dit is de enige
4
stellingname van dit boek’ .
Wat door Camus bedoeld was als een voorlopige typering, als een doordringend
maar nog slechts aftastend onderzoek, als een emotie meer dan als een theorie,
heeft hem in de ogen van het publiek ten onrechte tot overtuigd verdediger van de
absurditeit gemaakt. Op deze wijze wordt een bepaalde fase uit een groeiproces
losgemaakt en tot een zelfstandige grootheid verheven. In een uit 1950 daterend
essay komt Camus in opstand tegen deze betiteling van advocaat van de absurditeit
en de wanhoop. ‘Vanaf het ogenblik dat men zegt dat alles onzin is drukt men iets
5
uit dat zin heeft. (...) Een wanhopige literatuur is een innerlijke tegenspraak’ .

2
3
4
5

Caligula, opgenomen in Albert Camus, Théâtre, Récits, Nouvelles. Gallimard, Paris, 1962,
(afgekort als CT), p. 26.
CT 1928.
De mythe de Sisyphe, opgenomen in Albert Camus, Essais. Gallimard, Paris, 1965, (afgekort
als CE), p. 97.
L'été / CE 865.
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Met La peste zet de tweede cyclus in, waarin we ook weer een wijsgerige
beschouwing aantreffen in het grote essay L'homme révolté en eveneens twee
toneelstukken: L'état de siège en Les justes. In zijn streven trouw te blijven aan de
aarde legt Camus nu alle nadruk op de rechtvaardigheid. Werd tot nu toe de reflectie
over de zin van het bestaan gevoed vanuit de ervaring van de enkeling, met het
direct in het vizier komen van de concrete nood en de onderdrukking van de ander
moeten veel van de voorafgaande beschouwingen plaats maken voor een nieuwe
oriëntatie, waarin het verzet en de menselijke solidariteit centraal staan. Door de
directe confrontatie met de hulpbehoevende mens, de grondslag van La peste, gaat
Camus het tekortschieten van de beschrijving van het leven vanuit het oogpunt van
de absurditeit steeds duidelijker aanvoelen. Een dagboekaantekening uit 1942: ‘La
6
peste toont ons dat het absurde niets leert; dat is de definitieve vooruitgang’ . Camus
voelt dat hij, wil hij niet verzanden in het verdedigen van een eenmaal ingenomen
positie, zich moet laten leiden door de ervaringen die hem nu intens bezig houden.
Waar de ontwikkeling die hier inzet, op uit gaat lopen, weet hij nog niet, maar de
vooruitgang is onmiskenbaar. ‘La peste is een vooruitgang, niet van nul naar
7
oneindig, maar naar een grotere complexiteit die nog nader bepaald moet worden’ .
Dezelfde ervaring van vooruitgang wordt uitgedrukt in L'homme révolté: ‘Dit is
intussen de eerste winst die de geest van verzet oplevert aan een denken dat zich
nutteloos waande in de absurditeit van het leven en de schijnbare nutteloosheid
van de wereld. In de beleving van het absurde blijft het leed individueel, maar in het
8
verzet wordt het zich bewust door allen gedragen te worden’ . De
gemeenschappelijke opstand tegen de absurditeit haalt de mens uit zijn min of meer
zelfvoldaan isolement en biedt de grondslag voor een fundamentele verbondenheid
met de ander.
Camus realiseert zich de gevolgen van de op ethisch vlak veeleisende houding
die naar voren komt in de werken van deze tweede cyclus. De moraal gaat de plaats
innemen van de onschuld. Door zich het lot van de ander aan te trekken laadt de
mens een verantwoordelijkheid op zich die een einde maakt aan zijn a-moreel
isolement. Het is zijn tragisch lot dat hij nu in zijn strijd voor de rechtvaardigheid
nieuwe misdaden aan de geschiedenis dreigt toe te voegen. De onschuld is
onmogelijk. Ons enig streven kan de beperkte schuld zijn. Hiervoor is nodig dat de
mens zich grenzen stelt bij alles wat hij probeert te bereiken in de geschiedenis. Hij
mag zich niet overgeven aan een historisch proces dat als vanzelf zou uitlopen op
een gelukkig bestaan voor ieder. De nu levende mens mag niet opgeofferd worden
voor een

6
7
8

CN II 36.
CT 1936.
L'homme révolté, CE 431-432.
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ideaal dat nog helemaal in de toekomst ligt. De bescheiden menselijkheid van onze
daden is het enige criterium voor de juistheid van ons handelen. Daarom kunnen
wij ons niet uitleveren aan een autonome geschiedenis die in haar vooruitgang het
geweld en de misdaad op de koop toe neemt.
We moeten terug naar het dagboek van Camus om ons te realiseren hoezeer hij
geworsteld heeft met de moraal, die in deze periode op de voorgrond staat. Een
aantekening uit 1948: ‘Omdat ik mijn zwakheden ken, heb ik uit alle macht
9
geprobeerd iemand met een moraal te zijn. De moraal doodt’ . Camus schildert in
zijn werk moreel hoogstaande figuren: dokter Rieux, Diego, de held uit L'état de
siège en Kaliayev, de tragische moordenaar uit Les justes. Telkens weer gaat het
om personen die hun eigen geluk opofferen om zich helemaal in te kunnen zetten
voor de verbetering van het lot van de ander. Er is nu geen tijd voor genieten en
voor de liefde. Dit is de tijd van de rechtvaardigheid. Camus is zich echter bewust
van het gevaar dat hij meer gaat zeggen dan hij kan verantwoorden. ‘Wanneer je
telkens maar grote ervaringen doorleeft, ga je liegen. Ik moet met de hele rest
10
ophouden en het diepste wat ik heb uitzeggen’ . De vrees zijn oorspronkelijke
inspiratie te vergeten komt in alle eenvoud naar voren in een aantekening uit 1947:
‘Ik heb heel mijn dagboek herlezen vanaf het begin. Het valt mij direct op dat de
11
landschappen steeds meer verdwijnen’ .
Wat wij in de dagboekaantekeningen aantroffen, de nostalgie, het verlangen naar
de verloren onschuld, de liefde en het licht, de vrees voor de moraal die doodt, dit
alles vinden we terug in de bundel L'été, met name in de essays die dateren van
na 1950. Camus was de verdediger geworden van de moraal, maar geen enkele
moraal kan de mens werkelijk redden. De rechtvaardigheid alleen is niet voldoende,
omdat zij, afgesneden van de diepe emoties waaruit zij ontstaan is, dreigt te
verharden tot een bittere en droge vrucht. Verhongerd in een schraal Europa, denkt
hij terug aan de rijkdom van Noord-Afrika waar nog zoveel krachten intact zijn. Niet
als de verre herinnering aan een voorbij ideaal, maar als een bron van blijvende
inspiratie en vernieuwing. Wij kunnen de schoonheid, de bewondering en de liefde
niet scheiden van de rede en de geschiedenis. De mens wordt pas werkelijk gediend
wanneer hij helemaal gediend wordt met al zijn verlangens en verwachtingen. De
zon, de zachte wind, de witte kleur van de affodillen, een plotselinge liefde, de
glooiende lijn van een heuvel, het zijn allemaal tekens van een levensvolheid, van
een kracht, van een lente van de wereld die onze enige redding is. Zij duiden erop
dat alles nog gedaan moet worden.

9
10
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CN II, 240.
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In twee essays uit deze bundel: L'énigme en La mer au plus près verdedigt Camus
zich tegen een publiek dat het onzekere in zijn werk niet verdraagt en een duidelijke
positiebepaling wenst. Tastend zoekt hij zijn weg, maar van alle kanten dwingt men
hem het laatste woord te spreken. ‘Toch wil men dat je al tot een conclusie gekomen
bent terwijl je nog zoekt. Een heel koor kondigt reeds aan wat je gevonden hebt en
12
toch weet je dat het dát niet is’ . Camus probeert ook hetgeen hij vroeger met teveel
stemverheffing heeft gezegd, nu terug te nemen. ‘Noch in mijzelf, noch in mijn werk
is er sprake van een bekering tot de deugd. Het gaat enkel om de logica van een
13
zwakheid en een moeizame poging meer licht te zien’ . Waar anderen de indruk
hebben dat Camus het hoogtepunt van zijn werk heeft bereikt, realiseert deze zich
dat hij in feite niets anders kan doen dan wachten, wachten op een nieuwe inspiratie,
op meer licht. ‘Men dwingt mij te zeggen wie ik ben... nog niets, nog niets (...) Men
14
bewondert mij omdat mijn woorden juist zijn, maar ik heb geen verdienste: ik wacht’ .
De met name in L'été aangekondigde drang naar vernieuwing en herbronning, het
verlangen zich te ontdoen van een hooggestemde moraal vinden we ook, zij het in
ambiguë vorm, in La chute. Camus wordt bedreigd door de verstikkende werking
van de tot verering uitgroeiende bewondering die zijn werk alom ontmoet. Even
hard echter treffen hem uit een heel andere hoek verwijten van naïef idealisme en
15
wereldvreemdheid . Vriend en vijand bedreigen Camus. Slechts via een moeizame
en pijnlijke zuivering kan er een nieuwe inspiratie doorbreken.
De interpretatie van La chute plaatst ons voor ernstige problemen. Regelmatig
heeft Camus zijn ongenoegen uitgesproken over de wijze waarop men hem
idealiseert. Hij is zich echter terdege bewust van de aanleiding die hij hiertoe gegeven
heeft. Waren de idealen die hij verkondigde, wel zo levensnabij als hij dacht? Heeft
hij de werkelijke tragiek van het leven voldoende gepeild? Dat de schuldbekentenis
die wij in La chute horen, verband houdt met Camus' persoonlijke problematiek,
staat buiten twijfel. Anderzijds wordt in deze roman de draak gestoken met de
methode om door een huichelachtige schuldbelijdenis anderen van hun schuld te
overtuigen. Het door elkaar spelen van een oprechte, zij het moeizame
schuldbelijdenis en het hypocriete afwentelen van de schuld op anderen maakt La
chute praktisch onontwarbaar. In een voorwoord schrijft Camus zelf: ‘Waar begint
de bekentenis en waar de beschuldiging? Degene die in dit boek aan het woord
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is, vonnist hij zichzelf of zijn tijd? Gaat het om een bijzonder geval of om de mens
16
van iedere dag?’ . Het komt ons voor dat Camus in La chute komt tot een niets
ontziend zelfonderzoek. Hij oordeelt zichzelf scherper dan zijn grootste tegenstander
ooit gedaan heeft. Om echter te voorkomen dat hij nu als de rouwmoedige zondaar
beschouwd zou worden, om niet zelf van deze schuldbekentenis te profiteren en
ook anderen daarvoor niet de kans te bieden, geetft hij het werk een ambigu karakter.
Op deze wijze verhindert Camus dat de eerlijkheid, de waarachtigheid en de
momenten van bescheiden hoop, welke niet afwezig zijn in deze roman, de aanleiding
zouden worden voor een nieuwe persoonsverheerlijking.
De poging tot zuivering heeft plaats gevonden. Camus heeft getracht zijn
zelfvervreemding te overwinnen. Nu zou het eigenlijke werk moeten beginnen. Toen
hij nog bezig was met L'homme révolté voelde hij al dat hij aan een nieuwe periode
toe moest komen. ‘De eerste redactie van L'homme révolté is klaar. Dit boek vormt
het einde van de eerste twee cyclussen. Ik ben zevenendertig. En kan de vrije
17
schepping nu beginnen’ . Camus verlangt terug naar het bestaan zonder
overspannen opvattingen of idealen, naar de mensen zoals zij concreet leven. ‘Mijn
werk gedurende deze eerste twee cyclussen gaat over mensen die niet liegen en
18
dus niet reëel zijn. Zij leven niet in de wereld’ . Om opnieuw werkelijk creatief te
worden moet er een wedergeboorte plaatsvinden. ‘Stralend licht. Het is of ik ontwaak
uit een slaap die tien jaar geduurd heeft, nog verstrikt in de banden van het ongeluk
en van een valse moraal, maar opnieuw naakt en naar de zon gekeerd. Een
schitterende kracht die zijn maat kent en het sobere en scherpe verstand. Ik word
19
ook als lichaam herboren’ .
De eerste aanzetten tot een vernieuwing vinden we in de aangrijpende essays
van Camus' laatste bundel L'exil et le royaume. De toon waarop hier over het leven
gesproken wordt, is warm en eenvoudig. Het gaat om concrete menselijke situaties,
onopgesmukte schilderingen waarin niets bewezen of ontkend wil worden. Niet
langer legt Camus zijn visies aan het leven op, maar hij probeert onbevangen de
complexiteit van het leven op zich in te laten werken. De mens is geen held en geen
heilige, hij is niet onschuldig en evenmin volstrekt schuldig. Ons leven wordt omgeven
door hoop en wanhoop. Wij zijn ballingen en toch leeft de hoop op een koninkrijk
als een onblusbaar vuur in ons. Jaren van sleur en verveling dekken de
levenskrachten toe, totdat een plotselinge ervaring de mens doet herboren worden.
Onwil, fanatisme, mislukking en de macht van de gewoonte houden het
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leven omklemd en toch breekt soms als een genade de hoopvolle verwachting door
dat het leven goed is, dat de mens niet verloren gaat, dat er redding bestaat. Het
is een hoop tegen de wanhoop in. Het hooggespannen idealisme maakt plaats voor
de bescheiden vreugde van de mens die erin slaagt zichzelf te vergeten voor de
ander en zo ook zelf gered wordt. Het diepe verlangen hiernaar vinden we reeds in
een dagboekaantekening uit 1950: ‘Niet de moraal, maar de voltooiing. Er is geen
andere voltooiing dan die van de liefde, dat wil zeggen van het afstand doen van
zichzelf en de dood aan de wereld. Tot het einde toe gaan, verdwijnen. Zich
ontbinden in liefde. Dan zal de kracht van de liefde scheppen en ik niet meer.
Wegzinken. Zich ontbinden. Zichzelf te niet doen in de voltooiing en de hartstocht
20
van de waarheid’ .
De hartslag van het leven keert terug. Wij kunnen het bestaan onze wetten niet
opleggen en zelf bepalen wat ons voordeel brengt en wat nadeel, wat goed is en
wat slecht. Wij moeten leven zonder iets van het leven te weigeren, wetend dat het
vertederend goed en onbarmhartig hard kan zijn. Het enige wat de mens kan doen
is wachten, weerloos tegenover plotselinge ervaringen die een ondraaglijke angst
kunnen veroorzaken en toch onweerstaanbaar aantrekken. Hoe groot ook de
wanhoop die ons leven bedreigt, niets kan ons het idee ontnemen dat wij leven in
het hart van een vorstelijk geluk. Voor de toekomst had Camus een nieuwe roman
gepland: Le premier homme.
In 1957 schrijft Camus een voorwoord bij een heruitgave van zijn eerste werk
L'envers et l'endroit. Dit voorwoord is daarom van zo'n groot belang, omdat Camus
zich hier expliciet bezint op de ontwikkeling die hijzelf en zijn werk hebben
doorgemaakt. Wij worden deelgenoot gemaakt van de krachten die in een moeizame
dialectiek de vooruitgang van Camus bepaald hebben. Wat wij in het voorafgaande
hebben trachten te peilen aan de hand van meer incidentele opmerkingen, wordt
ons in deze terugblik met een zekere schroom maar zonder angst of het gevoel van
een fiasco aangeboden. Bij het schrijven van dit voorwoord is Camus er zich van
bewust hoezeer zijn leven bepaald is door de in L'envers et l'endroit beschreven
wereld van eenvoud en armoede welke hem belet hebben zijn werk te laten
ontwaarden in cynisme of trots. Twintig jaar na het schrijven van deze bundel voelt
hij, hoe stuntelig misschien, maar toch ook hoe adekwaat hij toen het leven heeft
beschreven, ‘... die oude vrouw, een zwijgende moeder, armoede, het licht op de
olijfbomen van Italië, de liefde die eenzaam is en toch tussen de mensen, alles wat
21
in mijn ogen getuigt van de waarheid’ .
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Wanneer hij later de indruk heeft dat hij van het leven gaat vervreemden, komt dit
omdat hij de eenvoud van zijn jeugd in Afrika losgelaten heeft. Waarom? Omdat hij
het leven wilde ordenen naar zijn opvattingen en niet omgekeerd. ‘Ik voelde oneindige
krachten in mij, ik moest alleen een punt vinden om ze vorm te geven. Niet de
armoede vormde een obstakel voor deze krachten: in Afrika zijn de zon en de zee
gratis. Wel een obstakel vormden mijn vooroordelen en mijn domheid. (...) Nu heb
22
ik begrepen dat iedereen nu eenmaal een bepaalde natuur heeft’ .
Nu realiseert Camus zich ook dat het onbegonnen werk was om door de moraal
boven deze wereld uit te stijgen. Niet dat hij een fatalist is, maar hij beseft meer dan
ooit dat de mens mens is en dat het onzinnig en onmogelijk is om hier fundamenteel
iets aan te veranderen. ‘Zoals iedereen heb ik zo goed en zo kwaad als dat ging
geprobeerd om mijn natuur te verbeteren door de moraal. Maar dat is me duur
komen te staan! Met energie, en daar beschik ik wel over, slaag je er soms in je te
gedragen volgens de moraal, maar het raakt je zijn niet. En wanneer je van de
moraal droomt, terwijl je zelf een man met hartstocht bent, dan geef je je over aan
23
het onrecht, terwijl je van rechtvaardigheid spreekt’ . De enige manier om juist over
het leven te spreken is: in eenvoud, zonder veel woorden. En ook nu voelt Camus
dat hij niet vrijuit gaat. Heeft hij, ondanks alle goede bedoelingen, in de loop van
zijn werk niet meer gezegd dan hij kon verantwoorden? Werd dit voor hem ook niet
de aanleiding tot het schrijven van La chute? ‘Wanneer ik op dit ogenblik de indruk
heb dat ik me vergist heb of dat ik gelogen heb in hetgeen ik soms heb geschreven,
komt dat omdat ik niet weet hoe ik op een eerlijke manier mijn onrechtvaardigheid
duidelijk moet maken. Ik heb ongetwijfeld nooit gezegd dat ik rechtvaardig was.
Maar ik heb wel gezegd dat je het zou moeten zijn en ook dat het veel moeite kostte
en pijn. Maar maakt dat veel verschil? En kan hij werkelijk de rechtvaardigheid
24
preken die er zelf niet in slaagt er in zijn leven gestalte aan te geven?’ . Camus is
ervan overtuigd dat, wil hij tot nieuwe creativiteit komen in zijn werk, hij weer terug
moet naar de met zoveel liefde geschreven essays van L'envers et l'endroit. Hij
weet dat het niet eenvoudig zal zijn. Hij kent zichzelf als iemand met een intens
gevoel. Hij weet dat hij tot het uiterste gepassioneerd kan raken. Deze hartstocht
moet in banen geleid worden. Waar het op aan komt, is een evenwicht te zoeken
tussen intensiteit en eenvoud. ‘Ik ken mijn wanorde, de kracht van sommige
instincten, de onvoorwaardelijke overgave waartoe ik in staat ben. Een kunstwerk
heeft voor zijn ontstaan op de eerste plaats deze duistere krachten van de ziel nodig,
maar ze moeten gekanali-
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seerd worden, er moeten dijken omheen komen om hun vloed ook hoger te laten
stijgen. Maar misschien zijn mijn dijken nu nog te hoog. Vandaar soms dat gemis
aan nuances! Maar toch, op de dag dat er een evenwicht zal ontstaan tussen wat
ik ben en wat ik zeg, op die dag, en ik durf het nauwelijks te schrijven, zal ik het
werk tot stand brengen waar ik van droom. Wat ik hier heb willen zeggen is dat het,
op een of andere manier, op L'envers et l'endroit zal lijken en dat het over een of
25
andere vorm van liefde zal spreken’ .
Maakt een mens vooruitgang? Komt hij tot nieuwe inzichten? Ondanks een
schijnbaar grote ontwikkeling in zijn werk twijfelt Camus er sterk aan. ‘Ik wilde alleen
maar laten zien dat ik sinds dat boek (L'envers et l'endroit) misschien wel een grote
26
afstand heb afgelegd, maar veel vooruitgang heb ik niet geboekt’ . Hij voelt zich
aan het begin van zijn eigenlijke werk staan. Opnieuw moet hij gaan proberen
uitdrukking te geven aan de enkele waarheden die heel zijn oeuvre bepaald hebben.
‘Dit weet ik ten minste zeker, dat het werk van een mens niets anders is dan die
lange tocht om via de omwegen van de kunst de twee of drie eenvoudige en grote
beelden terug te vinden waarvoor het hart zich een eerste keer heeft geopend.
Daarom misschien blijf ik leven met het idee dat, na twintig jaar werken en scheppen,
27
mijn werk zelfs nog niet begonnen is’ . De lange weg die Camus heeft afgelegd
heeft hem niet veel verder gebracht. Wanneer zijn leven en zijn werk abrupt worden
afgebroken, blijven wij niet achter met een afgesloten ideeënwereld en een
welbepaalde mensopvatting. Intens en aanhoudend zoeken hebben hem geen
enkele zekerheid opgeleverd dan deze: ‘De waarheid is mysterieus, vluchtend,
28
telkens te veroveren’ .
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Gesprek met Karl Popper
Frans Boenders
I have spectacles, and I am cleaning my spectacles now. But spectacles
have a function, and they function only when you put them on, to look
through them at the world. It is the same with language. That is to say,
one shouldn't waste one's life in spectacle-cleaning or in talking about
language, or in trying to get a clear view of our language, or of ‘our
conceptial scheme’.
Karl Popper, in Modern British Philosophy, Londen, 1971, p. 138.
Sir Karl Raimund Popper wordt dit jaar 70. Samen met Russell en Wittgenstein heeft
hij zijn stempel gedrukt op de hedendaagse Westeuropese filosofie. En met
Heidegger is hij een van de weinige nog levende filosofen die mede de twintigste
eeuw hebben gemaakt.
Karl R. Popper werd geboren in Wenen in 1902, studeerde wiskunde, fysica,
muziekgeschiedenis, psychologie (o.l.v. Karl Bühler) en filosofie. In 1934 verscheen
Logik der Forschung, een verbluffend heldere uiteenzetting over het logische karakter
van het wetenschappelijk onderzoek en van de vooruitgang van de wetenschap in
het algemeen. In dit boek werd de wetenschapsfilosofie aangepast aan de
Einsteiniaanse revolutie van de fysica en brak Popper met het traditionele
empiricisme. Toch was Popper geen lid van de toen furore makende Wiener Kreis.
Logik der Forschung verscheen pas in 1959 in Engelse vertaling onder de titel
The Logic of Scientific Discovery. Het werd een ware revival van Poppers 25 jaar
eerder gelanceerde kritisch rationalisme, gebaseerd op gezond verstand, maar toch
ernstig verschillend van de ‘common sense’ filosofie van de Engelse classicus
Moore, die Wittgenstein grondig zou inspireren in diens Cambridge jaren.
Popper geraakte in brede kring geliefd en gehaat omwille van zijn scherpzinnige
en anti-dialectische meningen inzake sociale en politieke theorie. De vraag of The
open society and its enemies (Ned. vert.: De vrije samenleving en haar vijanden)
van 1945 een authentieke politieke en sociale filosofie introduceert, is minder
belangrijk dan de overweging dat Popper, weliswaar vanuit de vrij comfortabele
positie van Joods vrijwillig banneling in Nieuw-Zeeland, moedig en à fond de strijd
aanbond met alle vormen van totalitarisme, van Plato over Hegel tot Marx. Nergens
verlaagt Popper zich tot een nutteloze polemiek met nazi-Duitsland, maar overal
voelt men dat dit boek tegen de tragische irrationaliteit van het fascisme is
geschreven. Het met The Open Society verwante The poverty of historicism werd
in het Nederlands vertaald onder de titel De armoede van het historicisme en
verscheen in 1967 bij De Arbeiderspers te Amsterdam. Dit klare en overzichtelijke
werkje is een uitstekende inleiding tot Poppers filosofie, ik zei haast tot het
Popperisme, maar evenmin als zijn vriend Russell is Popper een systeembouwer.
Het hierna volgende gesprek is gevoerd tijdens zijn recent bezoek aan Brussel
en Leuven en werd eerst uitgezonden op BRT-3 in het magazine Dossier Drie. Een
en ander kan, vooral in de ogen van vakfilosofen, nogal simpel lijken. Maar ik vind
het, ten eerste, geen bezwaar dat iets zo eenvoudig mogelijk
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wordt geformuleerd, en, in de tweede plaats, vind ik het volkomen begrijpelijk dat
een 70-jarige zich het recht voorbehoudt niet meer in te gaan op detailkwesties. In
enkele wat meer kritische vragen die ik hem voorlegde, heeft Popper de schaar
gezet. Toch biedt het interview, geloof ik, een goed overzicht van Poppers theorieën,
meningen en overtuigingen. Voor kritiek moet de lezer elders terecht; die kan men
kennelijk niet meer met de vergrijsde Popper zelf uitpraten.

Sir Karl, u heeft de helft van uw leven buiten uw geboortestad Wenen in de
Angelsaksische wereld doorgebracht. Tijdens uw Weense jaren was u geen lid van
de toen leidende filosofische groepering, de Wiener Kreis. Sommigen beweren zelfs
dat uw eerste boek, ‘Logik der Forschung’, in feite was geschreven tégen de Wiener
Kreis. Welke waren uw bezwaren tegen de logisch-positivisten?
Ik ben nooit lid geweest van de Weense Kring maar ik was bevriend met vele
vooraanstaande leden ervan. Otto Neurath noemde mij de officiële tegenstander
van de Kring. Mijn eerste boek was inderdaad goeddeels een kritiek op de
opvattingen van de Kring; natuurlijk stonden er ook veel positieve dingen in. De
leider van de Wiener Kreis, Moritz Schlick, was zo grootmoedig om het te publiceren
in een reeks gewijd aan zijn eigen opvattingen. Daarom denken de mensen die mijn
boek niet hebben gelezen, dat ik een positivist ben. Je kunt ook niet alles lezen, er
wordt zoveel gepubliceerd; de vooral in Duitsland heersende mening dat ik een
positivist zou zijn, heeft mij dus nooit verwonderd. Mijn voornaamste bezwaren tegen
het positivisme komen hierop neer. Fundamenteel zijn de positivisten van mening
dat alleen wetenschappelijke oordelen zinvol zijn, al de rest is zinloos. Dat is het
zogeheten verificatiecriterium. Daartegenover stelde ik dat we geen
betekeniscriterium van zinvolheid dienden te hanteren, maar dat we moesten leren
zo helder en eenvoudig mogelijk te spreken, zodat er geen bijzondere behoefte
meer zou zijn om iets zinloos te gaan noemen. Ik gaf toe dat sommige filosofen op
bepaalde momenten van de geschiedenis zinloze dingen hadden geschreven, maar
ik heb steeds geweigerd in te gaan op het probleem van het verificatiecriterium.
Een tweede verschil: de Wiener Kreis nam van de fysicus en filosoof Ernst Mach
een soort vijandigheid ten aanzien van theorieën over. De Kring geloofde dat
theorieën onzeker zijn en dat men zich zo strikt mogelijk aan observatie diende te
houden. Ik trachtte te bewijzen dat zowel alle wetenschappen als al onze
waarnemingen doordrongen zijn van theorie. Ook als we denken zuiver waar te
nemen, interpreteren we in feite iets in het licht van een theorie. Daarom, zei ik, was
het hoogst belangrijk onze theorieën niet naar de waarnemingen toe te interpreteren
(ofschoon we dat altijd wel doen), maar veeleer mét onze theorieën de
waarnemingen, en mét onze
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waarnemingen de theorieën kritisch te benaderen. Ik stelde een kritische verhouding
tussen theorie en waarneming voor, in plaats van het aflezen van waarnemingen
met het oog op een theorie.
Men noemt dit soms het falsificatiecriterium en dat is het ook, althans voor
empirisch-wetenschappelijke uitspraken. Maar het is géén falsificatiecriterium voor
zinvolheid. Ik zeg niet: als je een uitspraak niet kunt falsifiëren, is ze zinloos. De
meeste van onze uitspraken kunnen niet worden gefalsifieerd en zijn niet zinloos.
Sommige mensen, die dit niet hebben begrepen, vragen me wel eens: hoe zit dat
nou met je eigen theorie, is die ook falisifieerbaar? Daarop antwoord ik steeds het
volgende: Mijn eigen theorie is een filosofische theorie omtrent wetenschap en hoeft
daarom helemaal met falsifieerbaar te zijn. Maar als iemand mij kan bewijzen dat,
vanuit het falsificatie-standpunt, er geen verschil bestaat tussen Newtons theorie
van de wereld en Freuds psychoanalytische theorie, dan zal ik mijn theorie opgeven.
Hoewel ik dus niet kan worden gedwongen het voorwerp van falsificatie te zijn, toch
ben ik bereid mijn theorie te laten varen wanneer er bepaalde dingen zouden worden
bewezen.

In uw eerste boek brak u dus met het traditionele empiricisme en zodoende met het
grote geloof in wetenschappelijke theorieën als een zekere en bijzonder betrouwbare
soort van kennis. U gaf de inductietheorie op en ontwikkelde een nieuwe kijk op het
wetenschappelijk bedrijf die, op een bepaalde manier, erg bescheiden was.
Naar mijn gevoel is wetenschappelijke kennis niets méér dan kritisch
bediscussieerde kennis van het gezond verstand. We moeten ergens beginnen, en
dat is nooit nauwkeurig bepaald en biedt nooit zekerheid. Definitieve en zekere
kennis bestaan niet - en beslist niet als vertrekpunt. Zoals u weet ging Descartes
uit van het feit dat hij bestond; maar Descartes bestaat niet meer. Als ik uitga van
het feit van mijn bestaan en ik val over een paar seconden dood, dan bestaat dat
feit niet meer. Dat is geen bouwdoos om een imposant gebouw mee te construeren.
Ik denk dat wij moeten beginnen met de alledaagse kennis van het gezond verstand
en daartoe behoort de wetenschap dat wij fout kunnen zijn. Juist daarom hebben
wij het recht kritiek uit te oefenen op de kennis van het gezond verstand, en naar
mijn overtuiging is wetenschap niets anders dan kritisch getoetste kennis van het
gezond verstand. Uiteraard gaat deze kritiek steeds verder en stelt zij uitsluitend
hypothesen voor, d.w.z. onzekere theorie die vatbaar is voor kritiek. In die zin is
mijn visie op de wetenschap inderdaad veel bescheidener dan het standpunt dat
zegt: de gewone man beweert dit, máár de wetenschap leert dat. De
wetenschapsmens is een heel gewone mens die veel heeft geleerd, maar die in de
grond niets anders doet dan correcties
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en verbeteringen aanbrengen aan de kennis van het gezond verstand, die steeds
onzeker blijft.

Zou u uw opvatting kunnen vergelijken met Moore's filosofie van het gezond
verstand? Moore stak zijn beide handen in de lucht en vond dit een afdoend bewijs
voor het bestaan van de werkelijkheid en voor de betrouwbaarheid van het gezond
verstand.
Dat is een leuke vraag, maar mijn theorie is totaal verschillend van die van Moore.
Die wou namelijk het gezond verstand alleen tegen de filosofen verdedigen. Ik heb
getracht het gezond verstand tegen zichzelf te verdedigen, én tegen iedereen: de
gewone man en de wetenschapsmens. Moore was van mening dat we onze
wetenschappelijke oordelen en onze uitspraken over de werkelijkheid dienden te
gronden op de waarneming, terwijl ik geen hoge dunk heb van de menselijke
waarneming; die speelt in mijn filosofie alleen een kritische rol. Maar er zijn ook
overeenkomsten tussen Moore en mij. Aangezien wij beiden filosofen van het gezond
verstand zijn, geloven wij beiden in de werkelijkheid. Filosofen hebben nimmer
goede argumenten tegen de werkelijkheid aangevoerd.
Als alle kennis onzeker en hypothetisch is, hoe kunnen wij dan handelen? Op welke
gronden kunnen we beslissingen nemen die achteraf niet noodlottig zullen blijken?
Hoe weet je dat wij in het verleden niet erg vaak beslissingen hebben genomen
die wél noodlottig blijken te zijn? Mijn theorie verklaart dit. Wij hébben heel dikwijls
beslissingen genomen die geleid hebben tot oorlogen, epidemieën en hongersnood.
Op het ogenblik zijn wij allemaal van oordeel dat we ons leefmilieu dermate
verknoeien, dat de mens zelf in gevaar komt. Uw vraag moet dus gewijzigd worden.
Wij weten gewoon niet of onze beslissingen niet noodlotig zijn en we kunnen alleen
proberen te voorzien wat de gevolgen ervan zullen zijn, om zodoende de beslissingen
niet noodlottig te laten zijn. Dat doen we juist door middel van kritische discussies.
Wij maken gebruik van de beste wetenschapstheorie, d.w.z. die theorie die het
meest tegen kritiek bestand is, en schakelen die in bij de besluitvorming.
Wanneer worden niet-wetenschappelijke oordelen, inzoverre ze
voor-wetenschappelijk zijn, wetenschappelijke oordelen? En waar zou u de
‘menswetenschappen’ of Geisteswissenschaften plaatsen?
Wetenschap is, zoals gezegd, alleen maar verder ontwikkeld gezond verstand.
In beide gevallen gaan wij uit van problemen waarvoor wij een oplossing zoeken
met behulp van voorlopige theorieën, die we dan weer
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bekritiseren. Zo raken we verder. Nu zijn de ‘menswetenschappen’ een conglomeraat
van erg uiteenlopende dingen: sommige zijn hoogontwikkelde, kritische
wetenschappen (bijvoorbeeld de economie), andere zijn bijzonder onkritisch
ingesteld, verzamelen alleen maar feiten zonder bevruchtende theorie en kunnen
nauwelijks tot de wetenschap worden gerekend. Disciplines als geschiedenis en
filologie vertonen een bepaald wetenschappelijk karakter in deze zin dat ze
hypothesen aanwenden om te achterhalen wat bijvoorbeeld een bepaalde figuur
heeft willen bereiken of meedelen, hypothesen die dan aan een kritische discussie
worden onderworpen.

Volgens u is het dus onbelangrijk of een bepaalde uitspraak wetenschappelijk is of
niet?
Inderdaad. Belangrijker is alleszins te weten of een uitspraak al dan niet thuishoort
in een empirische wetenschap, omdat er in dat geval feiten kunnen zijn die de
uitspraak tegenspreken. Een voorbeeld. In tegenstelling tot de meeste
psychoanalisten geloof ik niet dat de psychoanalyse een empirische wetenschap
is. Ik ontken echter geenszins dat Freud een heleboel dingen heeft gezien die
anderen niet hebben gezien. De reden waarom Freuds opvattingen niet behoren
tot de empirische wetenschap, is de volgende. Wat de heer Smith ook doet, of hij
in het water springt en verdrinkt, of daarentegen in het water springt om een kind
van de verdrinkingsdood te redden - álles kan door de psychoanalyse worden
uitgelegd. Ik bedoel: de leer van Freud kan niet worden gefalsifieerd en daarom is
zij geen natuurwetenschap. U merkt dus dat kennisinhouden die heel wat gezond
verstand bevatten, daarom nog niet vanzelf tot de empirische wetenschappen
behoren. Toch maak ik geen rigoureus onderscheid tussen wetenschap en
niet-wetenschap of tussen zinvolle en zinloze uitspraken. Ik zeg alleen: probeer
zoveel mogelijk zinvolle uitspraken te doen.
De laatste jaren hebt u gewerkt aan wat u noemt de theorie van de ‘derde wereld’.
Wat bedoelt u daarmee?
Onder de ‘eerste wereld’ versta ik de wereld van de fysische voorwerpen: stenen,
planten, bomen, lichamen. De ‘tweede wereld’ is die van onze eigen psychische
processen. Ik ben namelijk een tegenstander van het soort behaviorisme,
materialisme of fysicalisme dat ontkent dat wij gevoelens, gedachten en ervaringen
hebben. Met de ‘derde wereld’ bedoel ik grosso modo onze theorieën, problemen
en argumenten. Uiteraard kun je zo doorgaan en een vierde wereld de wereld van
de kunst, een vijfde die van de menselijke instellingen noemen. Of je kunt de derde
wereld beschouwen als die van de produkten van de menselijke geest.
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Het geheel van de geestelijke produkten?
Ja, maar dat is een terminologische kwestie. Belangrijk is dat ook foutieve
theorieën, valse argumenten en verkeerde problemen tot de derde wereld behoren,
zodat ik kan zeggen dat ‘denken’ betekent: het vatten van objecten uit de derde
wereld. Waarom beperk ik mij niet tot, bijvoorbeeld, de tweede wereld en reken ik
het denken niet daartoe? Stel u twee wiskundigen voor die beiden tot hetzelfde
foutieve resultaat komen dat 3 × 3 = 15. Ze hebben dan beiden hetzelfde
derde-wereld-object bereikt, maar de denkprocessen die hen tot deze valse uitspraak
hebben geleid, kunnen aanzienlijk verschillen. Daarom moeten we een onderscheid
maken tussen denkprocessen en de feitelijke, in taal geformuleerde uitspraken die
tot de derde wereld behoren. De taal als zodanig hoort thuis in de derde wereld, is
een van de voornaamste bestanddelen ervan.
Wat is het voordeel van die hele drie-werelden-theorie? Wat kun je ermee
aanvangen?
Er zijn monisten die slechts in één wereld geloven, bijvoorbeeld de fysische.
Andere monisten geloven alleen in de psychologische realiteit. De meeste mensen
echter geloven zowel in de fysische als in de psychologische wereld. Dit algemeen
aanvaarde standpunt was ook mijn uitgangspunt. Het introduceren van een derde
wereld heeft om te beginnen dit voordeel. Wij, intellectuelen, zijn voornamelijk
geïnteresseerd in ideeën als zodanig, door wie ze ook worden gedacht. Je kunt je
natuurlijk interesseren voor de mens die ze denkt, maar je kunt ook beslissen je
uitsluitend te interesseren voor de idee zelf. Op dat moment ben je bezig met de
derde wereld, veeleer dan met de tweede. Anderen, psychologen bijvoorbeeld,
interesseren zich uitsluitend voor de mens. Wat je hem ook vertelt, de psycholoog
zal steeds vragen waaróm je dat vertelt. Hij is duidelijk bezig met
tweede-wereld-objecten.
U hebt nooit onder stoelen of banken gestoken dat u weinig belang stelt in het soort
taalfilosofie dat met name wordt geïnspireerd door de Wittgenstein van de
Philosophische Untersuchungen. Daarin komt u overeen met Bertrand Russell. Nu
is de lectuur van de meeste taalfilosofen een vrij vervelende bezigheid en heeft het
er alle schijn van dat zij de laatste jaren in een impasse zijn geraakt. Nochtans heeft
deze filosofische richting wellicht een therapeutische functie: zij helpt ons een heldere
taal te gebruiken, waarbij blijkt dat heel wat metafysische problemen te wijten zijn
aan een onzuiver taalgebruik. Waarschijnlijk bent u het daarmee niet eens. Want -
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als ik het goed voorheb - bent u enkel geïnteresseerd in taal als het middel om iets
uit te drukken?
Dat is een moeilijke zaak. Eerst en vooral is het juist dat ik, net zoals Russell, een
tegenstander ben van een taalfilosofie die zich, althans in Groot-Brittannië, nauwelijks
bezighoudt met de taal en haar functies, maar uitsluitend met woorden. Zij denkt
dat een verkeerd woordgebruik (bijvoorbeeld ‘geest’) verantwoordelijk is voor een
probleem als dat van de verhouding tussen lichaam en geest, een ernstig probleem
overigens. Taal-filosofen zeggen: laten we dat woord liever niet meer gebruiken,
laten we spreken over ‘min of meer intelligent gedrag’. Ik geloof dat we door het
elimineren van bepaalde woorden noch bepaalde metafysische problemen kunnen
uitschakelen, noch anderszins een beter inzicht in het taalfenomeen verkrijgen. Taal
is voor mij verschrikkelijk belangrijk, maar dan taal zoals de woordfilosofen ze nooit
bekijken. Door de taal onderscheidt de mens zich van het dier. Voor zover wij weten,
beschikken dieren niet over een taal waarmee je verhalen, ook valse, onjuiste
verhalen kunt vertellen. Mét het vertellen van onjuiste verhalen ontstaat het probleem
van de waarheid en onwaarheid, een van de belangrijkste menselijke problemen.
Verder biedt de menselijke taal de mogelijkheid om argumenten voor de waarheid
of onwaarheid aan te voeren, en vragen te stellen zoals: is het werkelijk zo, kan je
me zeggen waarom dat zo is, heb je redenen om dat te geloven? Er zijn dus twee
belangrijke onderscheiden tussen dierlijke en menselijke taal. Onze taal is een
descriptieve taal, waarin we dingen naar waarheid of leugenachtig kunnen
beschrijven. En onze taal is een betogende taal, waarin je redenen kunt aanbrengen
waarom je iets zegt. Dieren hebben alleen een taal om signalen door te geven of
om een innerlijke staat uit te drukken. Mijn leermeester, Karl Bühler, placht een
onderscheid te maken tussen drie taalniveaus: expressie, teken of signaal, en
beschrijving. Ik heb daar verschillende andere niveaus aan toegevoegd, o.m. dat
van de argumentatieve, betogende taal. Herhaaldelijk heb ik erop gewezen dat met
het vertellen van verhalen niet alleen het probleem van de waarheid wordt gesteld,
maar bovendien de menselijke verbeelding geweldig wordt gestimuleerd. Het is mijn
opvatting dat vrijwel al wat de menselijke verbeelding heeft voortgebracht, moet zijn
ontstaan ná de uitvinding van de taal. Primitieve grotschilderingen konden slechts
door mensen worden gemaakt die over een taal beschikten en verhalen konden
verzinnen.
Het werk dat u in brede kring bekend heeft gemaakt, is uw omvangrijke bijdrage tot
de hedendaagse sociale en politieke wijsbegeerte, de tweedelige studie ‘The open
society and its enemies’. U schreef dit werk in Nieuw-
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Zeeland in het begin van de jaren veertig. Hoe kwam u ertoe om dat bijzonder
polemisch en keihard boek te schrijven, en in hoeverre was uw schrijfwijze beïnvloed
door de ervaringen met het Derde Rijk? Zou u het vandaag nog op dezelfde manier
formuleren?
Wat de laatste vraag betreft: nee. Maar dat betekent niet dat het boek naar mijn
gevoel niet meer actueel zou zijn. De discussies van vandaag werden goeddeels
door The open society geanticipeerd.
Hoe kwam ik ertoe om mij met sociale en politieke vraagstukken in te laten? Ik
was een hele tijd socialist geweest, maar had mij al vroeg van het marxisme
gedistantieerd, omdat ik het een valse wetenschap vond. Ik meende dat ik dat ook
kon bewijzen. Een tijdlang bleef ik nog socialist. Nu ben ik dat niet meer, na mijn
ervaring met de socialisering van de produktiemiddelen in andere landen en met
het ‘technische socialisme’ in Engeland. Die ervaring heeft mij geleerd dat het
socialisme gewoon niet werkt; er bestaat geen uniek heilmiddel dat de mensheid
kan redden, geen alleenzaligmakende weg. Ik ben nog steeds een overtuigd
humanistisch en egalitair denkend mens die de mensheid wil redden, maar ik geloof
niet dat daarvoor een formule bestaat.
Toen ik aan mijn tweede grote boek begon, was ik anders. Tijdens de opkomst
van het fascisme en het nazisme had ik mijn ideeën over politieke filosofie ontwikkeld,
maar ik kon er niet toe besluiten om daarover iets te publiceren: ik wilde de
socialistische partijen, die toen de enige democratische krachten in Oostenrijk en
Duitsland waren, niet verzwakken met mijn kritiek. Op de dag dat Hitler Oostenrijk,
mijn geboorteland, binnenviel - ik verbleef toen in Nieuw-Zeeland - besloot ik mijn
voornaamste opvattingen inzake politieke filosofie te boek te stellen. Het werden
twee boeken. Ik schreef namelijk ook The poverty of historicism, dat op veel punten
verschilde van The open society, maar dat ook heel polemisch was en in het
bijzonder de marxistische en fascistische ideologieën aanviel. Ik droeg het op ‘aan
de talloze mannen en vrouwen van alle geloofsovertuigingen, naties en volken, die
het slachtoffer zijn geworden van het fascistische en communistische geloof in de
Onverbiddelijke Wetten die de loop van de geschiedenis zouden bepalen’. Ik denk
namelijk dat marxisten en fascisten dit geloof delen, maar er zijn geen onverbiddelijke
wetten van de geschiedenis; uit de geschiedenis kan niets worden afgeleid.
The open society handelt over veel omvattender kwesties. Zo verzet ik mij
bijvoorbeeld tegen elke vorm van elite-maatschappijen en elitair denken in het
algemeen. Niet dat alle mensen gelijk zijn; maar alle mensen moeten gelijk worden
behandeld. Ik ben het nog steeds eens met de meeste opvattingen van The open
society, in het bijzonder met de opvatting dat de poging om de hemel op aarde te
realiseren haast altijd de hel tot gevolg

Streven. Jaargang 25

1015
heeft. Daarom ben ik tegen revoluties, omdat ze met behulp van één formule de
hemel op aarde willen vestigen. Wij moeten het leven op aarde grondig verbeteren,
maar ons even goed realiseren dat het op het ogenblik in vele opzichten beter is
dan 300-400 jaar geleden, in andere opzichten slechter. De vraag is, in welke
opzichten en waarom er verbetering, in welke opzichten en waarom er verslechtering
is opgetreden.

Een vraag die u vaak wordt gesteld: wat verbindt uw wetenschapstheorie met uw
sociale en politieke opvattingen?
Dat is eenvoudig. Op beide terreinen ben ik een groot voorstander van kritiek.
Het parlement bijvoorbeeld moet voortdurend kritiek uitoefenen. De taak van een
politicus is niet zijn opvattingen te propageren, maar ze aan kritiek te onderwerpen
en zo uit te maken of ze niet tot gevolgen leiden die hij niet had bedoeld. Verder
zijn zowel mijn wetenschapstheorie als mijn sociale en politieke filosofie revolutionair,
in de mate dat ik van oordeel ben dat de revolutie plaats moet vinden in onze ideeën.
Met ons verstand moeten wij de gevolgen van de revolutie voorzien en niet toelaten
dat zij zich oncontroleerbaar doorzet in de straat. Als je revolutie maakt op straat,
dan loopt ze uit de hand en blijken de gevolgen haast altijd het tegendeel te zijn van
wat je had willen bereiken. Daarom moet je de revolutie in al haar mogelijke aspecten
doordenken vóór je enig voorstel formuleert. En wees ook dan kritisch ten aanzien
van je voorstel: welke nadelen zitten eraan vast en welke voorwaarden zijn nodig
om je voorstel mogelijk te maken?
Is uw kritisch rationalisme uiteindelijk geen puur individualisme?
Ik ben beslist een individualist. Waar het in het menselijk bestaan op aankomt,
zijn de levende individuen van nu en straks. Maar de mensen van straks zijn niet
belangrijker dan die van nu. Wij mogen dus de huidige generatie niet opofferen voor
de toekomstige, noch - en dat doen we momenteel - de toekomstige voor de huidige.
Het gaat mij om álle individuen, nu en later.
Sommige filosofen en sociologen verwijten ‘The open society’ dat daarin geen
heldere definities worden gegeven. Nu hebt u zelf herhaaldelijk geschreven dat u
een tegenstander bent van definities in het algemeen, en dat u derhalve termen als
‘democratie’ en ‘totalitarisme’ niet wenst te definiëren. Maar wilt u deze termen dan
omschrijven?
Om te beginnen: ik ben tegen definities omdat ze niet helder zijn maar
pseudo-helder. Definities introduceren een valse, schijnbare duidelijkheid
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in de taal en daarom zijn ze zo gevaarlijk: schijnbare duidelijkheid geeft velen een
zekerheid die ze ten aanzien van onklare begrippen nooit zouden voelen. Democratie
wordt vaak bepaald als het bestuur door de meerderheid of door het volk. Dat
betekent niets: u en ik behoren tot de meerderheid en het volk maar geen van ons
bestuurt of regeert, en toch leven wij in een democratie. Dat is dus kennelijk een
valse duidelijkheid. Totalitair noem ik een regeringsvorm waar je niet van af kunt
komen zonder bloedvergieten. Regeringsvormen die je wel kwijt kunt zonder
bloedvergieten, noem ik democratisch. Werkelijk belangrijk voor de democratie is
het bestaan van een uitgesproken en vrijuit sprekende oppositie die de besluitvorming
- zelfs die van de meerderheid - kan beïnvloeden. Over Amerika bijvoorbeeld kun
je veel kwaad vertellen, denk maar aan Vietnam. Maar welk ander land zal in
oorlogstijd - een oorlog die nota bene verloren is - zichzelf laten overtuigen door de
redelijke argumenten van zijn oppositie? Dat wil niet zeggen dat Amerika altijd een
democratisch land zal blijven. Juist deze democratische kracht is zo enorm gevaarlijk
in de ogen van de militaire kringen, dat Amerika wel eens fascistisch en militaristisch
zou kunnen worden.

Als kritisch rationalist moet u zich wel bijzonder ongelukkig voelen met allerlei soorten
irrationalisme in onze wereld: het nieuwe fascisme in Italië, het obscurantisme in
Spanje, de Jesus-movement, de drugverslaving, de hernieuwde belangstelling voor
het anarchisme en de utopie in het algemeen, oorlogen enz... Wat kan het kritische
rationalisme beginnen in een anti-rationalistische wereld?
Het kritische rationalisme zegt niet dat de mensen rationeel zijn. Het zegt dat de
mensen rationeel behoren te zijn, zo rationeel mogelijk. Irrationalisme is er altijd
geweest, met de huidige vormen ervan voel ik me daarom niet al te ongelukkig. Je
kunt de geschiedenis op vele manieren beschouwen; bekijk je ze als een
geschiedenis van irrationaliteit en waanzin, dan ben je eerder verwonderd over de
realisaties van de rede in de afgelopen 50 jaar. De kritische realist richt zijn
onderzoekende blik liever op de toekomst. Laten wij bij God, bij de Jesus-movements
en bij alle kritisch irrationalisme hopen dat er een toekomst voor de mensheid is.
Zeker is dat met, niet eens zo heel waarschijnlijk. Maar blijf met rationele middelen
zoeken naar de toekomst en wees ondanks alles optimist, want wie het optimisme
opgeeft, wijkt voor de druk van de irrationele machten. Van alle treurige dingen die
u noemt, vind ik de toenemende verslaafdheid aan drugs het treurigst. Ik heb er
geen pasklare oplossing voor; alleen: informatie en voorlichting. Een mens zou zich
nooit mogen overleveren aan een

Streven. Jaargang 25

1017
macht die hij niet kan controleren en waarvan hij de gevolgen niet kan voorzien.

Ten aanzien van onze maatschappij bent u het waarschijnlijk niet eens met het
woord van Gramsci: pessimisme van het intellect, optimisme van de wil. U bent
zelfs een optimist van het intellect.
Beslist. Zolang ik leef en zolang er mensen zullen zijn, moeten wij erover denken
hoe wij dit prachtige leven zo goed mogelijk zulen leven. Wij zijn niet dankbaar
genoeg voor de wonderen die ons omringen en voor de aarde waar we op leven.
We moeten dankbaar zijn dat we leven op de wereld en niet, bijvoorbeeld, op de
maan.

Streven. Jaargang 25

1018

Geloven en geloofsverstaan
S. Trooster
Vrij kort na elkaar zijn twee boeken van de Duitse uitgeverij Matthias Grünewald
ongevraagd op mijn tafel terecht gekomen; in volgorde van binnenkomst: Edward
1
Schillebeeckx, Glaubensinterpretation , en Walter Kasper, Einführung in den
2
Glauben . Beide boeken - de titels suggereren dit reeds - houden zich bezig met
dezelfde problematiek; maar dan toch op zeer verschillende wijze. Schillebeeckx
bundelt een aantal reeds eerder gepubliceerde grondige studies over de huidige
interpretatie van het christelijk geloven in de theologie. Kasper wil tegemoetkomen
aan de wens tot nadere oriëntering in de ontwikkelingen der hedendaagse theologie
en publiceert daartoe een bewerking van een door hem gegeven zomercursus voor
een bont gekleurd auditorium van geïnteresseerde mensen die niet tot de
vaktheologen gerekend kunnen worden. Hij schrijft daarom eenvoudig en bevattelijk.
Omdat zijn bespiegelingen veel meer geven dan de titel van zijn boek op het eerste
lezen doet vermoeden, lijkt mij zijn boek het beste uitgangspunt voor een
beschouwing van beide boeken. Het leek mij het beste de gedachtengang van
Kasper op de voet te volgen en hoofdstuk na hoofdstuk kort weer te geven. De
studies van Schillebeeckx kunnen dan ter plaatse vermeld worden.
Kasper begint met een poging de historische situatie te tekenen waarin het
christelijk geloven momenteel terechtgekomen is. Na een korte samenvatting van
de voorgeschiedenis typeert hij deze situatie als ‘tweede verlichting’, d.w.z. ‘een
zich van zichzelf bewust-worden van de verlichting’, waarin de vraag van de mens
naar de menselijkheid van zijn mens-zijn centraal staat (pp. 24-27).

1

2

Edward Schillebeeckx, Glaubensinterpretation. Beiträge zu einer hermeneutischen und
kritischen Theologie, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1971, 174 pp., DM. 24,-.
Nederlands origineel: Geloofsverstaan. Interpretatie en kritiek. (Theologische peilingen, deel
V), H. Nelissen, Bloemendaal, 1972, 216 pp.
N.B. In de Duitse bewerking zijn enige kleinere bijdragen uit het Nederlandse origineel
weggelaten. Daardoor vormt het nog sterker een geheel.
Walter Kasper, Einführung in den Glauben, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1972, 176
pp., DM. 19,80.
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Vervolgens gaat hij op zoek naar de bestaanservaring, de ‘Sitz im Leben’, waarin
het hedendaags geloven geworteld staat. Deze wordt dan omschreven als de vraag
naar de zin van ons mens-zijn in onze wereld, die in feite een vraag naar de toekomst
van ons bestaan is. Omdat een ‘computerisierte Zukunft’ van een louter door
wetenschap en techniek bepaalde futurologie weinig meer betekent dan een
bevestiging van het bestaande establishment, is deze vraag in feite een vraag naar
een echte ‘Zu-kunft’ (adventus), naar een ‘nieuw’ bestaan dat ons alleen geschonken
kan worden; ervaring van het ‘gegeven-moeten-worden’ van zin en toekomst.
Antwoord op deze vraag kan dan alleen nog zijn: God als ‘Angebot an die Hoffnung
des Menschen’, dat ons de moed geeft uit te houden en verder te gaan. Hier vinden
wij momenteel de bodem waarin ons christelijk geloven geworteld staat. Juist van
dít geloven is Jezus Christus de grote getuige, wordt in een volgend hoofdstuk
uitgewerkt, dat een knappe samenvatting inhoudt van de ontwikkeling in de
interpretatie van het Nieuwe Testament op het ogenblik. Met gezonde kritiek op de
stellingname van Rudolf Bultmann: Christus gaat niet in de Kerk op, ook niet in de
apostolische gemeente van de eerste dagen; Hijzelf en zijn Evangelie zijn normatief
3
voorgegeven ook voor het geloof van de eerste christengemeenten .
Een vierde hoofdstuk gaat in op de waarheid van het geloof. In de eerste dagen
van de Kerk is het geloof in Jezus Christus gefundeerd in Jezus' opwekking uit de
dood door God, zijn Vader; in deze beslissende heilsdaad heeft God zijn zegel
gedrukt op leven, verkondiging en dood van de mens Jezus van Nazaret door Hem
te doen leven van zijn eigen leven. Daarin heeft God zich bovendien bevestigd als
de bij uitstek ‘levende God’. Bijbels gezien is ‘waarheid’ daarom een gebeuren.
Daaruit valt dan te concluderen, dat de geloofwaardigheid van geloven en Kerk zich
vooral in orthopraxie dient waar te maken (p. 64; cf. 118/19). Geloofsvragen kunnen
niet beantwoord worden met de eis van gehoorzaamheid aan het kerkelijk leergezag
(65; cf. 30; 125; 128). Geloofszekerheid berust op de zekerheid van hoop en
vertrouwen in Gods trouw aan zijn belofte, in dood en verrijzenis van Jezus Christus
ons geschonken (zie vooral ook hfdst. IX). Dat betekent dan weer, dat ons geloven
zelf steeds onderweg is naar de volle waarheid (cf. 88). In een vijfde hoofdstuk wordt
dan de vraag gesteld: Wat is geloven? Minder

3

Over deze kwestie is onlangs nog een goed leesbare samenvatting verschenen: Wolfgang
Beilner, Der historische Jesus und der Christus der Evangelien, Verlag Styria, Graz, 1971,
68 pp., DM.4,-. Het boekje is verschenen in de ‘Reihe X’, en behandelt de bronnen voor het
leven van Jezus, meer speciaal de evangeliën als bronnen voor onze kennis van Jezus'
aardse leven, de methoden om de gegevens uit Jezus' leven in de theologie van de schrijvers
der evangeliën terug te vinden (met name de z.g. ‘redaktionsgeschichtliche Methode’). Het
boekje geeft een grondige oriëntatie op dit gebied.
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‘iets’ geloven, aanvaarden van een leer, dan wel ‘in iemand’ geloven. Concreet: het
gehele menselijke bestaan, in al zijn momenten, restloos vestigen in Gods genade
en trouw, in Jezus Christus ons toegezegd en verschenen. Zo verstaan, uit zich het
christelijk geloven concreet vooral in gebed: bewust belijden van geschonken bestaan
en van 's mensen betrokkenheid op God; antwoord op Gods eerste Woord, vooral
in Jezus Christus ons gegeven (cf. 87).
Uiteraard veronderstelt ook dit ‘geloven onderweg’, dit ‘geloven in orthopraxie’
een geloofsinhoud, belijdenis. Dit nemen wij al in het Oude en Nieuwe Testament
waar. Maar tot en met de Apostolische geloofsbelijdenis zijn deze
geloofsbelijdenissen geen formulering van een leer, maar uitdrukking van geloof in
Gods heilshandelen in de geschiedenis aan ons mensen. Vandaag vraagt men weer
meer dan tevoren naar een concentratie (geen reductie!) op dit wezenlijke; concreet
in de vraag naar z.g. ‘Kurzformeln des Glaubens’. ‘Wie b.v. belijdt dat God in Jezus
Christus heil en hoop voor alle mensen betekent, belijdt... de totaliteit van het
christelijk geloven’ (p. 95). Alle andere dogma's dienen christologisch geïnterpreteerd
te worden (p. 95-99). Anders gezegd: ieder ‘artikel’ van de apostolische
geloofsbelijdenis spreekt onder een of ander aspect deze totaliteit uit. Bovendien:
dogma's moeten steeds doxologie van God en heilsboodschap aan de mensen zijn
en blijven. ‘Het verraadt een onjuist begrip van geloven, als men alleen maar tot in
den treure herhaalt, dat wie dit of dat niet meer aanneemt, niet meer bij ons hoort...’
(p. 30).
In een korte studie in het eerste deel van zijn boek valt Schillebeeckx hier Kasper
bij: ‘De geloofsbelijdenis... heeft primair een doxologische betekenis, d.i. zij is een
belijdende lofprijzing Gods om wat Hij on onze geschiedenis voor ons doet’ (Ned.
ed., p. 60; Duitse, 17).
Volgt de vraag naar de heilsbetekenis van het geloven. De verkondiging in de H.
Schrift, waarop geloven antwoord is, houdt zeker niet alleen bestaansverheldering
in, maar is wel degelijk Woord-van-Heil; zeggen wij voorlopig: vernieuwing van het
bestaan bewerkend. Mens en mensheid werkelijk vrij maken, d.w.z. uit zijn
ingeworteld egoïsme (zonde!) bevrijden kan noch de individuele mens zelf, noch
ook de gemeenschap in haar geheel. In de nieuwe ‘politische Theologie’ (zie Streven
24/1, jan. 1971, pp. 339-349) ligt het gevaar verborgen dit laatste over het hoofd te
zien (pp. 106-11). Bevrijding tot authentieke menselijke vrijheid veronderstelt een
‘nieuwe schepping’, die alleen als genade van Godswege verwacht kan worden; en
met vertrouwen verwacht moet worden, sinds Jezus aan het kruis zichzelf in
volkomen gehoorzaamheid restloos heeft prijsgegeven ‘in Gods Hand’ en deze
vrijheid door God in zijn opwekking uit de dood ons allen is toegezegd.
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In een uitvoerige studie gaat ook Schillebeeckx in op de waarde en onwaarde van
de z.g. ‘kritische Theorie’ van met name de Frankfurter Schule voor de theologie.
Na een uitvoerige kritische beschouwing van deze ‘kritische Theorie’ zelf, vooral
zoals deze door J. Habermas is uitgewerkt (Ned. p. 162-185; D. 113-150), gaat hij
uitvoerig in op de vraag, in hoeverre deze maatschappijkritiek geloven en
theologische geloofsbezinning kan bepalen. Hier wijst hij de extreme houding af die
theologie alleen mogelijk acht in het perspectief van deze maatschappijkritiek: daaruit
komt geen theologie voort, maar alleen een andere vorm van ‘kritische Theorie’.
‘Kan men staande houden dat de mens zelf, en met name op grond van de kritische
maatschappijtheorie met haar eenheid van theorie en praxis, alleen op eigen initiatief
en kracht een werkelijk vrij-makende geschiedenis kan realiseren?’ Kort en goed
samengevat: ook de hedendaagse maatschappijkritiek staat onder de kritiek van
het Evangelie en kan als zodanig niet normatief zijn voor geloven. (Ned. 197-216;
D. 150-171).
In zijn achtste hfdst. gaat Kasper dan dieper in op het vraagstuk van de
kerkelijkheid van het geloven. Kerk omschrijft hij daarbij als de concrete ruimte
waarin Gods heilswerken in Jezus Christus door de H. Geest in onze wereld
tegenwoordig komt. Kerk is daarom allereerst ‘gebeuren’. Het onvermijdelijk
institutionele moment daarin vindt in dit pneumatische gebeuren zijn grondslag én
zijn begrenzing: het is in zijn leer en rechtsorde ‘sacrament’, teken dat verwijst naar
het werken van de Geest; de Heilige Geest, die niet aan een bepaalde stand in de
Kerk is voorbehouden, maar aan alle gedoopten is geschonken (N.B. 1 Joh. 2,
20.27!). Daarom is kerkelijk geloven alleen mogelijk in de geloofsbeleving van allen.
Criteria voor rechtgelovigheid worden dan: het samen ‘de waarheid doen’ (Joh. 3,
21) onder inspiratie van Gods Geest; trouw aan de wezenlijke inhoud van het
christelijk geloven (hfdst. V), het getuigenis van Schrift en Traditie; open
communicatie en dialoog met het ambt in de Kerk (dat zelf dienst aan het Woord
én dienst aan de gemeente is). Twee klippen dienen omzeild te worden: dat iedereen
alles, en dat één alles wil zijn.
Ook op deze kwestie gaat Schillebeeckx zeer uitvoerig in n.a.v. de moderne
taal-theorieën die momenteel het ‘ter sprake brengen’ van het geloof beinvloeden,
c.q. bedreigen. Na een uitvoerige studie over waarde en onwaarde van resp. de
structuralistische, fenomenologische, taal-analytische en ontologische taal-filosofieën
voor de theologie (Ned. pp. 63-87; D. 20-47), zoekt hij in een nog dieper-gravende
studie naar de criteria van het ‘rechte geloof’ in de pluriformiteit van het ‘ter sprake
brengen’ van dit geloof, die daaruit ontstaan is. Als ‘criteria voor de continuïteit in
het rechte geloofsverstaan’ binnen een gerechtvaardigde pluriformiteit in het
geloofsdenken noemt Schillebeeckx dan: ‘normering door de proportionele relatie
tussen
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de interpretatiemodellen en het “interpretandum”’; zeggen wij: de nieuwe wijze van
verwoorden moet de kerninhoud van ons christelijk geloven ‘ter sprake brengen’.
Tenslotte vinden wij het oer-evangelie van de allereerste dagen der Kerk in het
Nieuwe Testament zelf als in liefst vier evangeliën uitgewerkt op onderling sterk
verschillende wijze, naargelang bestemming en bedoeling van de verkondiging.
Kasper ziet dit in alle boeken van de H. Schrift gebeuren. Er had nog aan toegevoegd
kunnen worden, dat daar tevens duidelijke ontwikkelingen geconstateerd kunnen
worden in b.v. de Godsbenadering, die weer ontwikkelingen van sociale en culturele
aard volgen. Als tweede criterium voert Schillebeeckx de christelijke orthopraxis
aan; terecht, want de beroemde slagzin ‘lex orandi lex credendi’ stamt ook al uit de
eerste tijden van het christendom, en ‘orare’, bidden, is zeker een vorm van
orthopraxie. Derde criterium is dan: ‘de aanvaarding van een nieuwe interpretatie
door de ‘gemeente van God’ als drager van de actualiserende interpretatie’.
Interessant is nog de taak dieSchillebeeckx toekent aan het kerkelijk leraarsambt
in deze: ‘Pluralisme betekent niet, dat binnen de Kerk van Christus nu alles
willekeurig mogelijk wordt. Wel dringt het inzicht op, dat in een situatie van
onoverwinnelijk pluralisme in geloofsverstaan de uitoefening van het pastorale ambt
van verkondiging steeds meer concreet een pastorale regeling wordt van gelovig
taalgebruik...’. Omdat taal echter leven is, moet daaraan worden toegevoegd:
‘Theologisch lijkt het dan ook niet te verantwoorden, en zelfs onmogelijk, theologische
begrippen voor altijd te willen vastleggen door een kerkelijke taalregeling’. Wel heeft
het kerkelijk leerambt als taak ‘binnen de wisselende tijdsomstandigheden vast te
stellen welke taal binnen de kerk gelding heeft’; dit om te voorkomen dat de
evangelische boodschap door velen niet meer verstaan zou worden. Er moet echter
openheid blijven voor alternatieven. (Ned. pp. 88-119; D. 48-82. N.B.: De Duitse
bewerking wijkt soms even af van het Nederlands origineel).
Terug naar W. Kasper, hfdst. IX: ‘Geschichtlichkeit’ van het geloven. Christelijk
gezien laat God zich niet in de natuur ontmoeten of in de diepte van de menselijke
ziel, maar in de geschiedenis die de mens in eigen vrijheid en verantwoordelijkheid
maakt. De Kerk vertegenwoordigt daarom niet een systeem van waarheden of een
wereldbeschouwing, maar verkondigt het Evangelie van Gods machtig heilswerken
in de geschiedenis. God heeft in onze geschiedenis zijn Woord gesproken: het
gelovig antwoord daarop wordt daarom evenzeer in de geschiedenis gegeven. Juist
daarom leeft de Kerk steeds in de proclamatie van haar eigen voorlopigheid: zij is
wezenlijk pelgrimerende, om haar geloof worstelende en strijdende Kerk, die door
Gods Geest steeds weer opnieuw tot de volle waarheid gevoerd moet worden. (Joh.
16, 13). Het enige dat blijvend is, is Gods trouw, in Jezus' dood-
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ten-leven ons geschonken. Onfeilbaar in de Kerk zijn daarom niet zozeer bepaalde
leerstellingen alswel Gods trouw in Jezus Christus ons toegezegd en geschonken;
én - onzerzijds - onschokbaar vertrouwen in Gods aan zijn Kerk gegeven Woord.
Kasper besluit met enige gedachten over de toekomst van het geloven. Juist
omdat christelijk geloven gericht is op echte toekomst (cf. hfdst. II), heeft het zelf
toekomst, míts het zijn toekomst-gerichtheid en daarin zijn hoop op Gods toekomst
voor ons mensen niet prijs geeft door zich in te metselen in de burcht van zijn
verleden. Deze hoop moet profetisch zijn: uitdaging tot moedig menselijk wagen en
handelen, waardoor het zijn eigen toekomst openhoudt. Daartoe moet het steeds
kritisch zijn tegenover zichzelf, ‘boetvaardig’, d.w.z. steeds tot bekering bereid.
Samenvattend: ‘Wie gelooft dat in Jezus Christus ons en alle mensen hoop ontsloten
is en wie daarop ingaat met zichzelf in concrete inzet tot teken van hoop te maken
voor anderen, zo iemand is christen. Hij gelooft op fundamentele wijze het totale
geloof; zelfs al zou hij zich niet achter alle consequenties kunnen stellen die de Kerk
in de loop van bijna 2000 jaar uit deze boodschap getrokken heeft’ (168; cf. 30;
131).
Twee belangrijke boeken, waarvan ik echter vooral het boek van Walter Kasper
bijzonder ter lezing zou willen aanbevelen. Juist omdat daarin op goed leesbare
wijze de stand van zaken in het hedendaagse theologisch denken kritisch wordt
weergegeven. Nogmaals, dit boek biedt aanmerkelijk meer dan de bescheiden titel
bij het eerste lezen lijkt te beloven.
Tot slot nog een interessante opmerking van Kasper in het voorwoord op zijn
boek: hij zegt daarin uitdrukkelijk dat hij met opzet ‘in het midden’ is gaan staan
tussen extremen; niet omdat hij deze middenpositie als een ‘ongevaarlijk geometrisch
punt’ ziet, maar omdat hij zich juist daar in het spanningsveld bevindt tussen de zich
steeds sterker polariserende extremen. Dat betekent dat men beide extremen moet
uithouden. Daarom ‘plaatst hij zich met genoegen tussen alle klaarstaande stoelen’.
Zo wil hij aantonen dat het christelijk geloven zich ook tegenover het moderne
denken verantwoorden kan en dat hedendaagse theologie, waar deze ernstig
beoefend wordt, niet tot verwarring voert, maar integendeel de ‘Hoffnungsdimension
des Glaubens’ versterken kan. Over ‘bruggen bouwen’ gesproken!
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Politiek Overzicht
België
In mei waren er twee belangrijke congressen in het nieuws, waar we verder op
terugkomen. Verder werd er opnieuw gepraat over ‘het communautair pakket’ dat
nog in de politieke lade ligt, waar wij het voorlopig maar best laten liggen. Een
Zaïrese reis van de partijleiders heeft nogal wat stof doen opwaaien. Werd daar,
onder de tropenzon, een drieledige regering gevormd? De geruchten bleken slechts
te berusten op wat loos gepraat tijdens een voetbalwedstrijd en een galadiner, al
even ernstig te nemen als het bericht in Le Monde, dat Spaak een regering op zak
heeft die samengesteld zou zijn uit hemzelf en de oppositiepartijen. Soms gaan
journalisten wel eens op hun eigen houtje aan politiek doen.
Zoals men weet werd de P.V.V. de laatste jaren uiteengerafeld in verschillende
groepen. Dit weerspiegelde zich nu in de vijf congressen die werden gehouden ter
voorbereiding van het éne nationale congres van 17-18 juni. De congressen van
de Waalse en de Brusselse P.L.P. waren vooral belangrijk omwille van de nu duidelijk
gemanifesteerde federalistische tendens bij de Walen. Maar uitvoeriger willen wij
het congres van de Vlaamse P.V.V. bespreken, omdat dit in België het eerste
partijcongres was dat zich waagde op het nieuwe terrein van de ethische problemen.
Ook bij ons is de publieke opinie de laatste jaren in beroering gekomen rond een
aantal verschuivingen in het ethisch aanvoelen van vandaag. Dit leidde tot het
indienen van een aantal wetsontwerpen en -voorstellen die een discussie op het
politieke vlak uitlokten. Slechts langzaam komen de politici tot het besef dat ook
andere dan communautaire of sociaal-economische vraagstukken tot hun
bevoegdheid behoren. Zij betreden dit gladde ijs met erg stramme benen. De P.V.V.
was dus wel moedig om, gewapend met de liberale leus, publiek een goed voorbereid
congres te organiseren dat bevoegd was in deze delicate materie doctrinaire
beslissingen te treffen. Van haar kant is de C.V.P. het gesprek begonnen met een
open partijdag op zaterdag 10 juni (de dag dat wij dit overzicht moeten afsluiten),
maar zij wil voorlopig nog niet tot een partijstandpunt komen. Van voorzitter Leburton
wordt verteld dat hij deze bekommernis niet deelt: een grote partij als de B.S.P.
heeft zich wel met ernstiger zaken bezig te houden. De federalistische partijen
houden zich voorlopig op de vlakte.
De inleidende teksten die de Vlaamse liberale congresgangers werden aange-
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boden, waren goed verzorgd. De P.V.V. wil het totstandkomen van de persoonlijke
gewetensvrijheid bevorderen en zegt daarmee het accent, dat nog op de
welvaartsmaatschappij rust, te willen verleggen naar een welzijnsmaatschappij. De
wetgeving is er om door het waarborgen van een ethisch pluralisme de
ontwikkelingsgang van de zeden mogelijk te maken. De wetgever zal voornamelijk
tussenbeide komen om de vrijheid van derden te beveiligen. De P.V.V. wenst een
open discussie over ethiek en zeden en beoogt aldus de participatiedemocratie te
bevorderen.
Aan de orde waren: de persvrijheid, het recht op informatie en op privacy, de
problemen van euthanasie, drugs en homofilie, het statuut van de vrouw met o.m.
de wijziging van het huwelijksgoederenrecht, het erfrecht, de echtscheiding, de
sociale wetgeving, het afschaffen van de samengevoegde inkomens voor de
belastingen, de zwangerschapsonderbreking en de anticonceptie.
Over deze zeer uitgebreide materie kreeg men een lijvige documentatiemap en
resoluties, die eerst in commissie werden besproken en waarover naderhand in de
plenaire zitting werd gestemd. De uitgewerkte teksten kunnen als opvallend
progressief worden beschouwd, maar de discussie kende alle toonaarden. Opvallend
was dat vooral de oudere parlementairen, zo levensvreemd als de Wetstraat zelf,
de conservatieve snaar bespeelden of de vraagstelling zelf in het belachelijke
trokken! De stemming in de plenaire zitting was gematigd progressief. De zaal
reageerde gunstiger op de resoluties dan de commissiewerking liet voorzien. Een
aantal nog te veel omstreden punten werd opzij gelegd voor verdere studie.
Het congres sprak zich uit voor het toelaten van therapeutische en eugenetische
abortus; voor passieve euthanasie, alleen in het geval van ‘klinische dood’. Dat zijn
geen wereldschokkende stellingnamen, er wordt alleen in geformaliseerd wat in de
praktijk in feite al verworven is. De vraag naar ruimere liberalisering werd naar verder
onderzoek verwezen. Wat het druggebruik betreft kantte het congres zich tegen de
repressieve houding van de Belgische wetgever. Door het vrijgeven van soft drugs
moet een preventief beleid tot stand komen: de druggebruiker moet worden behoed
voor het isolement dat hem naar het milieu van de zware jongens en de misdaad
drijft. De resolutie over homofilie was de meest liberale van het congres. Alle
discriminatie moet plaats maken voor integratie van de homofiel; de homofiele relatie
moet een beschermend rechtsstatuut krijgen en homoseksueel contact met
minderjarigen mag niet langer strafrechtelijk worden vervolgd. Verder: de
staatsinstellingen en -diensten moeten glazen huizen zijn. Veiligheidsgeheimen zijn
de uitzondering en zelfs dan moet er controle zijn door een parlementaire commissie.
Om een veelzijdige pers te bevorderen moeten er overheidssubsidies komen, niet
via de partijen, maar rechtstreeks door hulp voor het aanschaffen van grondstoffen
en voor de investering van de drukkerijen. De privacy van het individu moet absoluut
worden beschermd en het recht op vrije meningsuiting gewaarborgd. Het
huwelijksgoederenstelsel moet gebaseerd zijn op gelijkberechtiging van man en
vrouw, consequent doorgetrokken in het beheer van de goederen. Het
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basisregime wordt dan de scheiding van goederen met de gemeenschap van
aanwinsten. De overlevende partner moet als werkelijke erfgenaam worden erkend.
De wetgeving op de echtscheiding moet globaal worden herzien, rechtsgelijkheid
waarborgen en meer gaan in de richting van een ‘divorce-remède’, dan, zoals nu,
een ‘divorce-sanction’; daarom moet de procedure vereenvoudigd en versoepeld
worden. De P.V.V. wil een politiek van seksuele voorlichting en opvoeding van
kleinsaf; er moet ruime informatie komen inzake familiale planning en anticonceptie.
De pers heeft dit Vlaamse P.V.V.-congres over het algemeen positief onthaald;
van katholieke zijde kwamen enkele negatieve reacties, vooral in Het Volk, La libre
Belgique en Het Belang van Limburg: ‘Bepaalde liberale opties zijn vanuit een
christelijke levensvisie absoluut en a priori onaanvaardbaar’ (J. Claes in Het Volk,
8 mei) en Em. Van Cauwelaert in dezelfde krant: ‘Er worden in ons land zoveel
hold-ups gepleegd dat het hoogtijd wordt de hold-up te legaliseren. (..) De eerbied
voor het leven is ondeelbaar. (..) Het is de regelrechte terugkeer naar de
Nazipraktijken. Hitler moet niet wanhopen, men is al op weg zijn leer in ere te
herstellen...’.

Socialistische vakbond wil zich duidelijker opstellen
Op 12 en 13 mei hield het ABVV zijn statutair congres. Drie punten hebben vooral
de aandacht getrokken: de inwendige organisatie van het vakverbond, het
bedrijfssyndicalisme en het minimumloon van 13.000 F.
1. Inwendige organisatie. Het wordt aan algemeen-secretaris Georges Debunne
toegeschreven dat hij zijn persoonlijke macht wil vergroten en daarom een uitbreiding
van het nationaal secretariaat nastreeft. De machtsverhoudingen binnen de
vakbeweging zijn niet zo maar een aangelegenheid van inwendige keuken. De
vakbondspolitiek en bijgevolg voor een gedeelte ook de nationale politiek zijn er
rechtstreeks van afhankelijk.
De Belgische vakbonden hebben allemaal een drievoudige structuur. De
gewestelijke verbonden organiseren vooral de dienstverlening die voor alle
werknemers gelijkaardig is: maatschappelijke zekerheid, vorming, juridische diensten,
ledenadministratie enz.. Meestal bestrijken ze ongeveer een arrondissement. De
beroepscentrales zijn nationaal georganiseerd en omvatten een of meer
bedrijfstakken. Hun actieterrein is de onderneming, de arbeidsorganisatie, de
loonakkoorden, e.d.. Het nationale vakverbond groepeert de beide zuilen en heeft
dus ook de nationale interprofessionele politiek onder zijn bevoegdheid. (De
benamingen liggen in Nederland omgekeerd). Nu is de vakbeweging oorspronkelijk
plaatselijk en per onderneming gegroeid. Later kwam men tot het vlak van de
gewesten en centrales en pas in een vrij recente derde fase kreeg het nationale
vakverbondssecretariaat werkelijk betekenis. Het voornaamste machtscentrum bleef
echter de beroepscentrale, met als gevolg dat de nationale interprofessionele politiek
lang stiefmoederlijk behandeld bleef.
Men mag echter wel aannemen dat de macht van het nationaal vakverbond heel
wat groter is in de christelijke organisatie (het ACV) dan in de socialisti-
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sche (het ABVV). De sterke figuur van de vroegere nationale ACV-voorzitter Gust
Cool is hier niet vreemd aan, maar het lijkt toch vooral een financiële kwestie te zijn.
Vooreerst heeft het ACV één enkele nationale stakerskas, gespijsd door een
belangrijk deel van de maandelijkse bijdragen van elk lid. In het ABVV heeft elke
centrale zijn eigen kas. Dit verstevigt in het ACV de macht van het nationaal bestuur
dat voor elke staking een toelating moet geven, terwijl in het ABVV de
beroepscentrales een veel sterkere autonomie behouden inzake hun professionele
acties. Een tweede financieel element is de verdeling van de ledenbijdragen. In het
ACV is deze zodanig dat bijna alle gewesten en centrales door het nationale
vakverbond gesubsidieerd moeten worden. Tenslotte kan opgemerkt worden dat
het ABVV plotseling een grote vakbond werd na de eerste wereldoorlog, terwijl het
ACV zeer langzaam en geleidelijk groeide. Dit bood de christelijke vakbond meer
gelegenheid zijn organisatie aan te passen aan de inwendige en externe problemen,
terwijl in het ABVV de aloude tradities, machtsverhoudingen en objectieven veel
sterker bleven doorspelen.
Het geheel van die elementen brengt mee dat in het ACV de macht vrij sterk
nationaal gebundeld is, dat het nationaal secretariaat stevig is uitgebouwd en dat
in alle geledingen de aandacht op de nationale en interprofessionele politiek wordt
getrokken. Het gevolg is dat de sociale evolutie in de periode 1958-1970 de stempel
draagt van de christelijke vakbond. Onder impuls van Debunne, sedert drie jaar
opvolger van Major, is het ABVV zich daar klaarblijkelijk bewust van geworden.
Op het ABVV-congres werd zorgvuldig vermeden het probleem te stellen in functie
van interne machtsverhoudingen. Enkele sterke figuren van de gewesten (Charleroi)
en centrales (metaal) verdedigden de noodzaak om de nationale diensten uit te
breiden om een betere vertegenwoordiging, studiewerk, vorming en informatie
mogelijk te maken. Bij de argumentatie werd flink beroep gedaan op de noodzaak
een instrument te creëren dat op Europees vlak een rol kan spelen. Opmerkelijk
was het argument dat het ABVV een sterker nationaal secretariaat moest hebben
om in de interprofessionele acties het ideologisch verschil met het ACV scherper
tot uiting te doen komen. Het is het ABVV dat ‘de speerpunt van de arbeidersactie
is’, (cfr. Davister) en niet het ACV! De kwestie werd naar een commissie verwezen.
2. Bedrijfsyndicalisme. In België zijn arbeiders en bedienden afzonderlijk
georganiseerd: de arbeiders in een reeks centrales volgens de bedrijfstakken, de
bedienden allemaal samen in één beroepscentrale. Het is een uiting van de vrij
scherpe scheiding die er was tussen de beide groepen, maar die gelukkig op vele
terreinen aan het vervagen is.
Voor de arbeiders-beroepencentrales heeft het feit dat de bedienden afzonderlijk
georganiseerd zijn, heel wat nadelen. De vraag naar bedrijfssyndicalisme (arbeiders
en bedienden in dezelfde centrale per bedrijfstak) komt vooral uit de hoek van de
arbeiders-centrales. De bediendenbonden reageren zeker niet enthousiast. Een
van hun voornaamste tegenargumenten is, dat men dit niet aan de
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bedienden kan opdringen tegen hun wil in. En naar verluidt zouden de meeste
bedienden er niet veel voor voelen. De mentaliteit, de belangstellingspunten en de
werkorganisatie liggen anders. De syndicalisatiegraad bij de bedienden is nu al vrij
zwak. Een verplicht samen georganiseerd zijn met de arbeiders zou de aansluiting
bij de vakbond zeker niet verhogen. In dit verband wordt naar enkele experimenten
in het ABVV verwezen, waarbij de socialistische vakbond arbeiders en bedienden
wel samen organiseerde en de christelijke vakbond niet. Het resultaat was
ledenverlies bij het ABVV ten voordele van de bediendencentrale van het ACV.
Bovendien vreest men dat in geval van bedrijfsyndicalisme vele bedienden een
afzonderlijk syndicaat buiten de huidige vakverbonden zullen oprichten. En ACV en
ABVV hebben samen de pest aan corporatistische vakbonden!
3. Minimumloon. Het congres steunde een resolutie waarbij een gewaarborgd
maandloon ‘dat niet lager zou mogen zijn dan 13.000 F.’ werd geëist voor alle
volwassen werknemers. De bedoeling is een netto-maandloon van 10.000 F. voor
iedereen te waarborgen, zoals dit reeds het geval is in de openbare diensten. Men
schat dat 20% van de volwassen werknemers (21 j.) dit minimum niet bereikt. Het
probleem van de mensualisatie werd aan deze eis verbonden, d.w.z. dat het loon
per maand dient betaald en gewaarborgd te worden (thans gewaarborgd weekloon
voor de arbeiders, gewaarborgd maandloon voor bedienden).
Het is tevens de bedoeling van het ABVV langs deze weg een grotere
loongelijkheid tot stand te brengen.
Het ABVV heeft lange tijd de indruk gegeven een zeer stabiele organisatie te zijn.
Sedert 1920 schommelt het ledenaantal rond de 700.000. De jongste jaren is het
ledental opnieuw sterk gestegen. In 1971 alleen al was er een groei van 50.000.
Ook het ABVV stelt nu 1.000.000 leden als objectief voorop. Wat echter vooral opvalt
is dat algemeen-secretaris Debunne naar een ideologisch hardere stellingname toe
wil. Waar er tot nu toe veel gesproken wordt over de noodzaak om het ‘eenheidsfront’
te verstevigen, lijken ABVV en ACV er voor de toekomst meer op aan te sturen het
onderscheid tussen beide te beklemtonen.
Men kan de vraag stellen of dit positief of negatief beoordeeld moet worden. Het
zou evident krankzinnig zijn wanneer beide vakbonden elkaar opnieuw zouden gaan
bevechten. Men mag echter wel aannemen dat de syndicalisten voldoende lessen
uit hun verleden hebben getrokken om dit te vermijden. Maar met een steeds
verdergaande eenheid van ACV en ABVV zijn we ook niet veel gebaat, wanneer
dat gebeurt in een confuus geheel zonder duidelijke visie. Om grondige
maatschappelijke veranderingen te kunnen realiseren is het wellicht belangrijker
dat elke vakbond zijn alternatieven duidelijk formuleert en zijn ideologische opstelling
klaar aflijnt. Een compromis tussen zulke tegenstelling heeft meer kans op resultaten
dan een vermenging van wederzijds pragmatisme.
10 juni 1972
R. Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Elementaire economie van boven en van beneden
Oude economieboeken zijn praatboeken. De economische samenhangen zijn echter
helaas zo ingewikkeld dat ze haast niet meer onder woorden te brengen zijn.
Moderne economieboeken komen daarom niet meer uit met een verbale tekst.
Wiskundige formules en grafieken moeten de tekst ondersteunen en zelfs grote
stukken ervan vervangen. De schrijver kan dan ineens een stuk verder komen. De
problemen komen nu echter bij de lezer te liggen. Hij moet de formules en figuren
kunnen bevatten en dat is een zwak punt. Wie voor brede lagen van het publiek
schrijft - en dat is de opzet van menig auteur van elementaire boekjes - heeft het
niet gemakkelijk, want lager en ook middelbaar onderwijs geven veelal een
onvoldoende mathematische ondergrond. Auteurs moeten dus naar uitwegen zoeken.
De meest voor de hand liggende uitweg is natuurlijk de stap terug van een vlucht
in de verbale tekst, maar met een niet te dik boek wordt het dan een hachelijke zaak
het vereiste niveau te halen. Een andere uitweg is het speculeren op het visuele
inzicht van de lezer door uitgebreid gebruik te maken van tekeningen. Zelfs met
twee-dimensionale figuren kan men aldus hopen toch een behoorlijk peil te bereiken
zonder terug te hoeven vallen op wiskundige formules. Een fraaie poging daartoe
1
is het Engelse boek van Goodwin . Een andere uitweg is te trachten een zo
afgewogen dosering van tekst, tekeningen en formules te geven dat de lezer - al
wordt hij dan blootgesteld aan enige wiskunde - toch net de moed nog niet verliest.
2
Een specimen van die categorie is het zojuist verschenen boek van Hardebol .
Tenslotte kan men het natuurlijk overbodig achten uitwegen in te slaan en
consideratie te hebben met de lezer en wiskunde gebruiken zelfs als het niet nodig
3
is. Nentjes gebruikt soms griekse lettertjes als hij iets ook zonder bezwaar in gewoon
Nederlands had kunnen zeggen.
Met bespreken van Goodwins Elementary Economics from the Higher Standpoint
ben ik erg laat. Dat komt omdat ik met het boek heb moeten vechten. Wel vijf maal
ben ik bij het begin begonnen en moest het dan na enige tijd weer opgeven. Ik ben
er nu blij om dat ik heb doorgezet, want mijn inzicht is verrijkt. Ik wil anderzijds niet
zo bescheiden zijn te veronderstellen dat de moeilijkheden die ik bij het bestuderen
ondervond, uitsluitend te wijten zouden zijn aan mijn eigen gebrek aan begaafdheid.
Ik vrees dus dat ik het boek ongeschikt moet verklaren voor amateurs. Het oordeel
berust mede op de teleurstellende omstandigheid dat er nogal wat hinderlijke
drukfouten in de tekst zijn blijven zitten. Als vele anderen past Goodwin een bepaald
onderdeel van de wiskunde (in dit geval de lineaire alge-

1
2
3

R.M. Goodwin, Elementary Economics from the Higher Standpoint, Cambridge University
Press, Cambridge, 1970, 199 pp., £ 2,50.
N.J.M. Hardebol m.m.v. D. Woudhuysen, Economische verkenningen 1 en 2, Wolters Noordhoff, Groningen, 1971 en 1972, 136 en 198 pp..
A. Nentjes, De ontwikkeling van de economische theorie, Wolters - Noordhoff, Groningen,
1971, 229 pp., f 24,75.
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bra) toe op de economie. Hij doet dat echter door uitsluitend de figuren te gebruiken
en, behalve in een summiere appendix, niet de daarbij behorende wiskundige
formules. Een geraffineerde techniek om deze stof open te leggen voor niet wiskundig
geschoolde lezers. Maar die lezers moeten dan wel heel goed zijn in het doorgronden
van ingewikkelde figuren. Het lijkt mij te gaan om een select groepje. De behandelde
stof omvat het prijsvormingsproces, de keuze van produktietechniek, de beloning
van de produktiefactoren, duurzame goederen, de zogenaamde inzet-uitzetanalyse
en de dynamische programmering. De benadering is zeer abstract, hetgeen de
auteur niet belet te komen tot uitspraken met betrekking tot de praktijk. De moeite
die ik zelf bij het lezen ondervond heeft mij niet verbitterd: ik vind het een van de
fijnste boekjes die ik de laatste jaren in handen kreeg.
Minder exclusief van aard zijn de zojuist verschenen Economische verkenningen
van Hardebol. Hier geen uitzicht vanuit de ivoren toren, maar padvinden over de
begaanbare grond. De auteur bereikt dat door ons een zorgvuldig bereid mengseltje
voor te zetten van tekst, tekeningen en formules. Geen van die presentatietechnieken
behoefde te worden beoefend in een mate die een onbegrijpelijk resultaat oplevert.
Voor wat betreft de wiskunde wordt overigens wel elementaire kennis van de
differentiaalrekening verondersteld. Het boek bereikt een zeer redelijk niveau. Het
is uitermate geschikt voor voorbereidend wetenschappelijk en zelfs voor de eerste
stadia van wetenschappelijk onderwijs. Een niveau waarop in Nederland overigens
al het een en ander aan de markt is, maar voor een zo goede tekst is er altijd nog
wel plaats. Die plaats is mede verzekerd door het begeleidende oefenmateriaal in
de vorm van zeer vele vragen van het ‘meerkeuze’ type (ook geschikt voor zelfstudie)
en voor gebruik in cursussen ook diastrips e.d.. De behandelde stof omvat zowel
de economie van de individuele subjecten (consumenten, producenten) als het grote
geheel (theorie van nationaal inkomen, groei en conjunctuur). Vanzelfsprekend zijn
er wat aanloopslippertjes in de vorm van drukfouten, onduidelijkheden in grafieken
e.d., maar afgezien daarvan maakt het boek een zeer verzorgde en goed overwogen
en doorgeteste indruk. Het woord is nu aan de docenten in een van hun belangrijkste
maar niet op de voorgrond tredende kwaliteiten: die van het uit een ruim assortiment
selecteren van het boek dat hun leerlingen de beste kansen geeft. Waarbij zij dan
ook nog moeten trachten het informatieve en het overredende element van de vele
commerciële boodschappen waaraan zij worden blootgesteld, van elkaar te scheiden.
Misschien niet helemaal terecht wil ik in dit overzicht van enkele elementaire
economieboeken ook De ontwikkeling van de economische theorie door Nentjes
betrekken. Zoals de titel aangeeft beschrijft dit boek in eerste instantie de
geschiedenis van de theorie en niet de theorie zelf. Maar daarnaast zijn er een
aantal beschrijvingen en uitweidingen over met name moderne theoretische
standpunten opgenomen, zodat het in beginsel mogelijk zou zijn het boek te
gebruiken om de elementaire leerstof open te leggen. Men moet dan echter geen
angst hebben voor formules, want het boek wordt gekenmerkt door een voor
dogmenhistorische studies enigszins ongewone mate van terugvallen op de
wiskunde. Soms doet dat zelfs wat geforceerd aan. Bij het beschrijven van oudere
theorieën, die destijds in verbale x-vorm waren geformuleerd en ook nu nog in een
paar woorden zijn uit te leggen, wordt de onnodige omweg van een wiskundig
vergelijkingenstelseltje gekozen. Erger is dat het boek een aantal slordigheden
bevat en dat het te summier is gedocumenteerd. Aangezien het bovendien nauwelijks
aandacht schenkt aan Nederlandse auteurs, betwijfel ik of deze uitgave temidden
van de ruime collectie buitenlandse werken wel noodzakelijk was, hoewel ik
anderzijds gaarne erken dat het een aantal zeer instructieve passages bevat. De
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geschiedschrijving omvat behalve het oudere werk een aantal zeer jonge theorieën.
Evenals het boek van
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Goodwin is dat van Nentjes uit collegedictaten ontstaan.
J.J. Meltzer

Over een actueel filosofisch probleem
Het is niet de bedoeling om hier een oplossing te geven van het probleem dat nu
in het middelpunt staat van alle filosofische belangstelling. Het is alleen de bedoeling
om te attenderen op het probleem van de geldigheid van algemene wetten. Deze
algemene wetten zijn inderdaad ook voor ons dagelijks leven van groot belang. Niet
alleen onze hele techniek berust op een toepassing van de algemene wetten van
de natuurwetenschappen, maar ook in het dagelijks leven houden wij er voortdurend
rekening mee. Wij nemen aan dat als we iets loslaten, het zal vallen, of dat iets door
een stoot kan omtuimelen en we nemen voortdurend aan dat bepaalde dingen sterk
genoeg zijn om ons gewicht te houden, enzovoort, enzovoort.
Nu staat het al sinds Hume (1711-1776) vast dat deze algemene wetten van de
natuurwetenschappen niet te bewijzen zijn. Als we de wet van Archimedes als
voorbeeld nemen: ‘altijd, d.w.z. in een oneindig aantal gevallen, zal als ik een
voorwerp in een vloeistof onderdompel de opwaartse druk gelijk zijn aan het gewicht
van de verplaatste vloeistof’ - dan zal ik om dit te bewijzen een oneindig aantal keren
een voorwerp in een vloeistof moeten dompelen en dat kan niet. De verificatie van
de regels met behulp waarvan we de samenhangen in onze samenleving begrijpen,
is dus niet mogelijk. Dat is des te erger omdat wij de dingen in wezen alleen in een
samenhang en nooit op zich zelf kunnen begrijpen. Men kan hooguit zeggen dat
deze algemene wetten hoogst waarschijnlijk zijn.
In deze redenering zegt men dan dat dus eigenlijk deze wetten niet anders zijn
dan hypothesen: veronderstellingen die niet bewezen zijn. Het is nu vooral Popper
geweest die stelde dat wij de hypothesen als waar moeten beschouwen totdat ze
gefalsificeerd zijn. De consequentie daaruit is dat hij alleen die hypothesen als
wetenschappelijk wil beschouwen waarbij de mogelijkheid bestaat om ze te
falsificeren. Bij de wet van Archimedes bestaat die mogelijkheid: het zou eens een
keer niet op kunnen gaan. Maar b.v. bij de stelling ‘iedere verandering heeft een
oorzaak’ gaat dat niet op, omdat er niets te controleren is in het gebied van de eerste
oorzaak.
Nu is erop gewezen dat de consequenties van het als hypothesen beschouwen van
de algemene wetten en ook het fundament van de leer van Popper, heel ver gaan.
Een hypothese is, als gesteld, nooit zeker maar hooguit waarschijnlijk. Nu kan men
bij de waarschijnlijkheidsberekening van twee uitersten uitgaan. Er is absolute
zekerheid dat een uitspraak waar is, dus bij een tautologie b.v. is de uitspraak ‘een
kat is een kat’ altijd waar. Deze waarschijnlijkheidswaarde noemen we 1. Het andere
uiterste is de uitspraak die zeker onwaar is, dus de contradictie, b.v. de uitspraak
‘Alle katten hebben staarten en er is een kat zonder staart’. Deze
waarschijnlijkheidswaarde noemen we O. Alle andere waarschijnlijkheidswaarden
moeten we dus met behulp van breuken uitdrukken. Om dit nog duidelijker te maken,
nog een voorbeeld. Als ik een balletje laat vallen pal boven een vel papier, dan is
de kans dat het er op valt 1 op 1. Deel ik het in twee gelijke delen en laat ik het
balletje los boven het midden dan is de kans 1 op 2 dat het in een bepaald van te
voren aangewezen vak valt. Verdeel ik het vel door loodrechte lijnen in vier gelijke
vakken en noem ik een vak A, dan is de kans dat het balletje in vak A valt 1 op 4.
Dat het twee keer achter elkaar op vak A valt heeft een kans van 1 op 16 en dat het
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drie keer gebeurt al van een kwart tot de macht drie. Dat het een oneindig aantal
keren gebeurt heeft een waarschijnlijkheid van een kwart tot de macht oneindig en
dat is gelijk aan 0.
En dat is nu precies het geval in deze opvatting met de algemene wetten. Het
zijn hypothesen, dus hun waarschijnlijkheid ligt bij iedere proef onder de 1,
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vormt dus een breuk. Iedere breuk levert verheven tot de macht oneindig het produkt
0. Dat wil dus zeggen dat de waarheid van een algemene wet even groot is als die
van een contradictie. En dat is voor de praktijk onaanvaardbaar. De fout van de
redenering kan op verschillende plaatsen zitten.
Ten eerste moeten wij uiterst voorzichtig zijn met alle redeneringen waarin de
term ‘oneindig’ voorkomt. Het is sterk de vraag of dit woord wel betrekking heeft op
enig begrip in de werkelijkheid. We kunnen er in ieder geval niets mee begrijpen,
zolang wij zinnen als ‘oneindig min één is oneindig’ als waar blijven aannemen.
Zolang wij niet weten wat met deze term begrepen wordt, doen we er verstandig
aan ‘oneindig’ te beschouwen als een hulpterm, die waar hij opduikt, uit de redenering
geëlimineerd moet worden, evenals de term ‘niets’. Die eliminatie zal men vaak
kunnen bereiken door in plaats van ‘oneindig’ te stellen ‘een onbekend groot aantal’.
Stelt men dan buitendien de waarschijnlijkheid bij de test op de algemene wetten
niet op 1 maar wel op grenzend aan 1, dan is er geen reden meer hun
waarschijnlijkheid op 0 te stellen.
Er doet zich op dit gebied echter nog een andere moeilijkheid voor. In ieder geval
dat een algemene wet wordt toegepast, moet men onderzoeken of de wet in dit
geval wordt gefalsificeerd of niet. Dat onderzoek doet men, zoals alle onderzoeken,
door het toepassen van algemene wetten. Hoe kan men nu vaststellen wat er
gefalsificeerd wordt: de onderzochte regel of de onderzoekregel? Ten tweede
gebruiken Popper en zijn aanhangers de term hypothese voor een aantal uitspraken
die praktisch van zeer verschillende aard zijn en waarbij ook de falsificatie
verschillend werkt.
Nemen wij de volgende voorbeelden:
a) De wereld vergaat op 3 februari 1973 des middags om 3 uur GMT.
b) Er zijn blauwe korstmossen op Mars.
c) De wet van Archimedes.
Wordt a gefalsificeerd doordat ik om 4 uur op die dag een borrel drink, dan weet ik
alleen maar dat er weer iemand heeft zitten kletsen zonder dat er voor zijn geklets
enige redelijke grond was.
Wordt b, een stelling die door een marsoloog zorgvuldig is opgesteld,
gefalsificeerd, dan komt de vraag: is er een fout gemaakt in de berekening, had de
stelling anders moeten luiden, b.v.: er kunnen op Mars blauwe korstmossen
voorkomen, en in het kort: welke onderzoeken moeten wij doen, willen wij in de
toekomst deze fouten voorkomen? De falsificatie is van wetenschappelijk belang.
Zou echter c, de wet van Archimedes, worden gefalsificeerd, doordat bijvoorbeeld
de opwaartse druk tijdens een proef aan boord van een ruimte-vaartuig anders was,
dan zou dat van invloed kunnen zijn op de bouw van instrumenten voor de
ruimtevaart. Bij andere gevallen van falsificaties van algemene wetten is dit praktische
belang nog veel duidelijker. Zolang men nog geloofde dat alle metalen oplosten in
zuur, moest men oppassen niet met gouden voorwerpen in de buurt van zuren te
komen. Toen men wist dat de regel niet gold voor edele metalen, was dat niet meer
nodig. Ook na een falsificatie van de wet van Archimedes zal men schepen op
dezelfde wijze blijven bouwen, maar drijvertjes voor instrumenten aan boord van
ruimtevaartuigen zal men anders construeren. De falsificatie is hier de uitzondering
die de regel bevestigt, dat wil zeggen steviger maakt, dat wil zeggen technisch beter
hanteerbaar maakt.
De falsificatie speelt in de laatste twee gevallen een rol in de menselijke
werkelijkheid, waarvan de algemene regels deel uitmaken. De algemene wetten
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zijn menselijke instrumenten om de om ons heen staande natuur te bemeesteren.
Zoals ieder instrument zijn ze van hun doel afhankelijk in zoverre dat ieder instrument
de vorm heeft die zo goed mogelijk aan het doel beantwoordt. Een ernstige
moeilijkheid blijft hier echter dat wij buiten die algemene wetten om geen ervaring
kunnen opdoen met de samenhangen in de werkelijkheid, zodat het niet mogelijk
is een oordeel te geven over de efficiëntie van deze instrumenten.
C.J. Boschheurne
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De toekomst van de monniken
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de stichting van de beroemde
Belgische benedictijnenabdij Maredsous wordt onder impuls van abt Olivier du Roy
(39) veel meer geïnvesteerd in bezinning en heroriëntering dan in grootscheeps
vieren en feesten, gebruikelijk bij zulke gelegenheden.
Van 2 tot 4 juni werd in de abdij een internationaal colloquium gehouden over de
toekomst van het religieuze leven, waarbij de aandacht vooral ging naar de ‘mutatie
van traditionele religieuze communiteiten in overtuigings-gemeenschappen
(communautés de conviction) op basis van een evangelisch ontwerp, en naar de
strategie voor een dergelijk ontwerp’. Met grote onbevangenheid werd een beroep
gedaan op sociologen en psychologen, niet om het eigen monniken-charisma te
vervangen, maar om het eigentijds te helpen uitzuiveren. Van 12 tot 14 oktober
wordt een tweede, historisch colloquium gehouden over ‘de monastieke vernieuwing
in de 19e eeuw en de stichting van Maredsous’.
Zelfkritiek, verantwoordelijkheidsgevoel en geestelijke vrijheid komen ook tot uiting
in een volumineus werk waarin abt du Roy de ervaringen van zijn
1
monnikengemeenschap en eigen inzichten verzamelde . Het boek bevat o.i. de
meest diepgaande bezinning op het monastieke leven in overgangstijd waarover
het westers christendom beschikt.
2
In tegenstelling tot de geschriften van de bekende cisterciënser Bernard Besret
van de gemeenschap Boquen (Bretagne) zijn de opvattingen van du Roy niet
gegroeid uit de onbelaste ervaringen van een heel kleine gemeenschap, maar uit
het moeizame tasten van een imponerende instelling, een klassieke abdij-vesting.
Het gaat hier immers om ‘une expérience de réforme institutionelle’, een
ervaringsexperiment van institutionele hervorming.
Heel het werk is getekend door de voorlopigheid van de woestijnbewoner, met
de gelovige onzekerheid die zijn tocht kenmerkt, en niet door de ‘stabiliteit’ van het
traditionele monnikendom. Elk hoofdstuk (een elders reeds gepubliceerd artikel of
een nieuwe bijdrage) is verrijkt door de dialoog met de menswetenschappen en de
moderne theologie. Het geheel resulteert in een radicale auto-kritiek.
De ‘religieuze’ - dat wil niet altijd zeggen de ‘gelovige’ - opvattingen over het
monnikenwezen worden meedogenloos gedemythologiseerd. Alles wat met niet
strikt evangelisch anders-zijn te maken heeft, nl. het wereldvluchtende en aliënerende
karakter van het monnikenleven, wordt als niet-verloste werkelijkheid blootgelegd.
Een van heel veel vergroeiingen bevrijd monnikenbestaan is nodig, doch de weg is
nog niet gevonden en zal enkel in gedurfde, nieuwe ontwerpen een aanzet vinden
- doch tevens in grote bescheidenheid (een reden waarom du Roy bijvoorbeeld de
propaganda rond Boquen betreurt, waar het experimentele zoeken de tijd niet krijgt
om solide te groeien).
Als grondlijnen van du Roy's zoeken zie ik o.m. het volgende. De wereldnabijheid
van de monniken met hun inzet in het profane leven (en dus scheiding van werken leefmilieu) is een absolute voorwaarde voor de significantie en de authenticiteit
van hun christelijk leven; anders verplicht men hen ‘natuurreservaten voor de homo
religiosus’ (p. 362) te blijven, daarbij nog vergetend dat de ‘homo religiosus’ niet
automatisch christelijk is. Het monastieke leven staat in dienst van de monniken en
niet omgekeerd. Het monnikenleven moet helemaal gedeklerikaliseerd worden en
mag niet meer losstaan van de gelovige basis-gemeenschappen, moet integendeel
1
2

Olivier du Roy, Moines aujourd'hui - une expérience de réforme institutionelle, Ed. Epi, Paris,
1972, 403 pp., 402 BF..
Zie o.m. Bernard Besret, Libération de l'Homme, Desclée de Brouwer, 1969.
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in zulke basisgemeenschappen zijn eigen charisma beleven. De drie geloften en
het gebedsleven vragen een grondige herinterpretatie. Het monnikenleven moet
vooral bevrijd worden van het
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platoons dualisme dat de meeste christelijke religieuzen blijft tekenen, in tegenstelling
met de grote stichters (Pachomius, Basilius, Benedictus), die de eenheid van de
twee geboden - God en de naaste - nooit loslieten.
Olivier du Roy is er zich van bewust dat het westerse monastieke bestaan weer
bij een van die centrale keerpunten gekomen is die de kerkgeschiedenis enkele
keren heeft gekend, zoals de overgang van de woestijnvaders naar Basilius
bijvoorbeeld. Op het ogenblik dat de secularisatie voor de eerste maal de hele
westerse beschaving doordringt, dat de tijd van de christenheid voorbij is en het
onderscheid tussen religie en geloof fundamenteel wordt voor elke theologische,
sociologische en psychologische benadering van de christelijke werkelijkheid, lijkt
het monastieke bestaan bij een radicaal uitdagende tweesprong te zijn gekomen.
De oude Pieter van der Meer de Walcheren had dit reeds scherp voorvoeld in zijn
laatste geschriften. De jonge Olivier du Roy beseft ook dat er voor de monniken
geen toekomst meer is zonder een ‘Schleifung der Bastionen’ (H. Urs von Balthasar)
en dat de weg naar het Brandende Braambos loopt over een ‘retour à la foi nomade’
(p. 339), een terugkeer naar het ‘nomadengeloof’. Dat ‘ontmantelen van de vestingen’
past hij toe op de heel gewone dingen van het monnikenleven: de vreugde, het
beslissen, het leiding geven, de trouw, het kleed, het maal, de
goederengemeenschap, enz.. De terugkeer tot het ‘nomaden-geloof’ vraagt van de
3
monnik (of de moniale ) van morgen, dat hij eerst echt mens tracht te worden en
een gewoon christen, om dáárin het absolute karakter van zijn Godsliefde en zijn
liefde tot de naaste gestalte te geven. Het monastieke bestaan wordt dan niet meer
gedefinieerd door de contemplatie, maar door het profetisme: ‘Le prophète, homme
de conviction, a pour tâche d'affirmer l'absolu des valeurs et d'en instaurer le règne
par des gestes anticipateurs’. Zo is hij het complement van de politicus, die ‘homme
du possible’ is. Tot dat profetische nomadengeloof is de hele christelijke
gemeenschap geroepen: de monnik is de christen die de gemeenschap daarvoor
wakker moet houden, zonder echter een ‘plaatsvervanger’ te worden of een
‘specialist’ in of naast de gemeenschap.
Hier raakt du Roy wellicht de wortel van de hele kerkmutatie van vandaag: het
einde van de christenheid brengt met zich mee het einde van vele nadrukkelijk
gespecialiseerde christelijke corpsen. Armoedebeleving, apostolische inzet,
gebedsleven, solidariteit met achtergebleven groepen worden niet meer toegespeeld
naar experts ad hoc. De christengemeenschap leeft in de diaspora en wil nu zelf
hiervan de onmiddellijke en niet meer door anderen vermiddelde beleving op zich
nemen. Wellicht ligt de toekomst van het monastieke bestaan daarom niet meer in
abdijen in de afgelegen natuur, maar in de christelijke basis-gemeenschappen in
de stad, niet meer in de verre afgeslotenheid, maar in de nabije kwetsbaarheid. En
dan zal het profetisch karakter ervan weer gestalte krijgen midden in de Stad van
de Mens, in mannen en vrouwen, ongehuwden of gehuwden, zoals vóór het
4
Constantijnse tijdperk en vóór de woestijnvaders .
J. Kerkhofs

Guyana weer in het nieuws

3
4

Du Roy spreekt nergens over monialen.
Zie hierover uitvoerig J.M.R. Tillard o.p., La communauté religieuse, in Nouvelle Revue
Théologique, mei en juni 1972.
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Een tijd lang is het rustig gebleven in het voormalige Brits Guyana. De tijd toen de
tandarts Cheddi Jagan, de communistische leider van de Hindustani, van het land
een tweede Cuba dreigde te maken, is voorbij. De burgeroorlog, de rassenstrijd,
die hij dreigde te ontketenen tussen zijn oosterse volgelingen en de negerbevolking,
die zijn aartsvijand
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Forbes Burnham volgde, lijkt bezworen sedert deze laatste bij de verkiezingen van
1964 een meerderheid verwierf, die hij tot op heden wist te behouden. Burnham en
Jagan zitten elkaar nog steeds in de haren, maar houden zich aan de regels van
het parlementaire spel, waarin zij elkaar wederkerig als ‘geachte vriend’ betitelen.
En in dat parlementaire spel in zo'n piepklein landje als Guyana zit geen brood voor
de wereldpers. Guyana bleef uit het nieuws. Goed voor Guyana.
Nu echter komt het eensklaps weer wél in het nieuws. Langs een heel andere
weg. Langs de oude zijdeweg naar China.
Er zitten namelijk nogal wat Chinezen in Guyana.
Aanvankelijk kwamen deze evenals in het belendende Suriname naar deze Britse
kolonie als contractarbeiders net als de Hindustanen en Javanen. Zij waren echter
uit ander hout gesneden en werkten zich al heel gauw op tot kleine neringdoenden,
restauranthouders, wasbazen en zo meer. Steeds meer landgenoten voegden zich
in dit soort werkzaamheden bij hen en evenals in andere landen van Latijns-Amerika
en in andere streken van de wereld vormden zij geleidelijk een kolonie op zich. In
Gyana de grootste van het hele Caraibische gebied. Van de 720.000 inwoners van
Guyana zijn er 50.000 Chinezen. De President van Guyana, Frank Chung, is een
Chinees van origine.
China zelf kent deze situatie uiteraard ook en heeft waarschijnlijk in verband
daarmee Guyana uitgekozen als een opstapje voor zijn economische penetratie in
Latijns-Amerika. De Regering van Mao heeft Guyana nu een handelsverdrag
aangeboden, dat voor de eerstkomende vijf jaren voorziet in een uitwisseling van
goederen ter waarde van 15 miljoen dollar (50 miljoen gulden). China zal beginnen
met de leverantie van twee textielfabrieken en Guyyana zal daar aluminiumerts,
timmerhout en mogelijk suiker voor in de plaats leveren.
Economisch was dit voor Burnham een interessant voorstel. China moet de grote
concurrentiestrijd tegen het Westen nog beginnen en zet die strijd in met zo soepel
mogelijke leverings- en betalingsvoorwaarden. Ten profijte van wie er het eerst bij
is. Maar ook politiek ziet Burnham brood in deze overeenkomst. Oppositieleider
Jagan probeert steeds tegen hem aan te voeren dat hij aan de leiband van de
Verenigde Staten loopt en Guyana door de C.I.A. laat regeren - en dat zijn zware
verdachtmakingen, die in dit gedeelte van de wereld maar al te grif worden geloofd.
Niet zonder reden overigens. De Amerikanen hebben het er vaak genoeg naar
gemaakt. Burnham zelf had zich overigens ook niet vies getoond van Amerikaanse
hulp. Per hoofd van de bevolking kreeg Guyana onder zijn bewind meer Amerikaanse
hulp dan enig ander land van Latijns-Amerika. Allemaal uit angst voor een tweede
Cuba onder Jagan, die trouw aan de hand loopt van zijn vrouw en van Moskou.
Burnham heeft Jagan nu de grond onder de voeten weggehaald. Daarmee heeft
hij, zoals Irwin Goodwin in de Herald Tribune opmerkte, hoog spel gespeeld. Juist
op het moment dat Nixon zelf handelsbetrekkingen met China gaat aanmoedigen,
kan hij Guyana niet in de kou laten staan omdat het precies hetzelfde doet. Burnham
is een man die zijn eigen spel speelt. Hoog spel tegenover de Verenigde Staten.
Dat wel. Maar ook diplomatiek knap.
H.H.
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid

Sociale wetenschappen
Buytendijk, Prof. Dr. F.J.J., e.a. - Agressie en Geweld. - (Geestelijke
volksgezondheid) Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1972, 43 pp., f 2,75.
Desmond, Cosmas - Het afgedankte volk. - (Anthos boeken) In den Toren,
Baarn, 1972, 272 pp., f 14,50, BF. 240,-.
Hayter, Teresa - Het imperialisme van de ontwikkelingshulp. - Spectrum, Utrecht
/ Antwerpen, 1972, 158 pp., f 12,50.
Illich, Ivan - Une société sans école. - Ed. Du Seuil, Paris, 1972, 191 pp..
Kaag-Van der Poel, M.M. - Rapporten en burgers. De ontwikkeling van
Zuid-West Nederland. - Katernen 2000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972/2,
35 pp., f 2,50.
Bierman, Marten - Op weg naar de berm-beschaving. Katernen 2000,
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972/3, 22 pp., f 2,50.
Savelkouls, Drs. M.W.J.C. - De Scandinavische Wereld. - Romen & Zonen,
Roermond, 1972, 189 pp., f 14,90.
Thiadens, Dr. A.J.H. en M.J. Smulders-Aghina - De verpleegkundige die ons
toekomt. - Van Loghum Slaterus, Deventer, 1971, 146 pp., f 6,90.
Visscher, Dr. H.A. - Het Nederlandse Landschap. - Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1972, 155 pp., f 12,50.

Wolfgang Dressem, Hrsg.
Intellektuelle: Konterrevolutionäre oder Proleten?
(Socialistisches Jahrbuch 3), Klaus Wagenbach, Berlin, 1971, 197 pp.,
DM. 8,50.
Een verzameling van artikelen, meestal vertaald uit het Frans of Italiaans, die in de
geest van Marcuse willen onthullen op welke gebieden er manipulatie plaats vindt,
met name van intellectuelen. Het belangrijkste artikel behandelt de
groot-kapitalistische stichtingen zoals de Ford- en de Rockefeller-foundation. Er
wordt in dat verband ook een Nederlandse genoemd, namelijk de Stichting
Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand. Het artikel signaleert deze
stichtingen als middelen van manipulatie. In een ander artikel wordt de verhouding
tussen het beroep en de mogelijkheid van politieke actie op een nogal pessimistische
wijze geanalyseerd. De twee laatste artikelen tenderen dan in de richting dat het
intellectuele verzet nutteloos en slap is, wat dan tot gevolg zou hebben dat de strijd
met de wapens overslaat naar de grote steden, zonder dat de intellectuelen daar
nog aandeel aan hebben.
C.J. Boschheurne
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Consumentenbeleid
Centrum voor Staatkundige Vorming, Den Haag, 1971, 52 pp., f 2,90.
Een studie van de mogelijkheden van de consument om invloed uit te oefenen op
activiteiten die hem (haar) direct raken. Eertijds werd consumptie gezien als
moeiteloze resultante van koopkrachtige vraag - afhankelijk van voorkeuren en
inkomsten - en aanbod. Het is niet meer zo simpel en daarom zag de overheid zich
genoodzaakt een aantal voorschriften uit te vaardigen. Bovendien ontstonden een
aantal consumentenorganisaties.
Het rapport bespreekt de institutionele aspecten van het overheidsbeleid. Het
beleid is enerzijds gericht op een bevordering van
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de doorzichtigheid op de markt en anderzijds op het beperken van
machtsverhoudingen. Er wordt een aantal aanbevelingen gedaan tot verbetering
van het beleid. In kort bestek wordt een interessante uiteenzetting van de
problematiek gegeven. Een aantal puntjes miste ik nog. De destijds door Zijlstra in
zijn rapport over mededingingspolitiek in de EEG belichte instrumentalisering met
behulp van de overheidsbedrijven wordt niet genoemd. Er wordt gewezen op
juridische lacunes, maar niet gesproken van de mogelijkheid individuele consumenten
bij het voeren van moeilijke processen bij te staan. Bij het analyseren van de
gebreken van het Europese landbouwbeleid wordt wel gerept van de prijsstabiliteit
maar niet van de prijshoogte. Niettemin een nuttig geschrift. In het weekblad
Economisch-Statistische Berichten oogstte het naast lof ook de kwalificatie
‘studeerkamerrapport’, omdat het de totale hoogte van de consumptie in onze
maatschappij niet ter discussie had gesteld. Een wel erg gezocht argument om de
KVP een veronachtzamen van de milieuproblematiek te kunnen aanwrijven.
J.J. Meltzer

Jac Vroemen en Greet Buchner
Kindercrèches
NVSH, Alpha Boek, Den Haag, 1971, 126 pp., f 10,90.
‘In de Nederlandse samenleving rusten er nog altijd zware taboes op het
toevertrouwen van kinderen tussen 0 en 4 jaar aan crèches’ schreef Herman
Milikowski in De Nieuwe Linie (16/12/71). Het boekje over kindercrèches dat is
opgesteld door twee Nieuwe-Linie-redacteuren is getekend door deze mentaliteit.
Het is erg duidelijk vanuit een pro-crèche-mentaliteit geschreven, en mist bijgevolg
de naar mijn mening noodzakelijke nuanceringen. Het (onbewust) idealiseren neemt
soms ongewild komische vormen aan: zo bv. het pleiten voor mannelijke
kinderverzorgers (p. 115). Zulke naïviteiten duiden op een (m.i. gevaarlijke) verenging
van de onderzochte gebieden. Het fenomeen van de kindercrèche wordt schetsmatig
losgemaakt van heel wat andere maatschappelijke componenten (van economische,
culturele, seksuele aard, enz.). De auteurs schijnen niet heel goed te weten waarvoor
ze in feite pleiten; dat hun pleidooi voor kindercrèches gevolgen zou kunnen hebben
die ze helemaal niet verwacht hadden. (Ik denk bv. aan een indirecte versteviging
van de prestatiemoraal, zowel in de produktie als in de opvoedingssector; een
streven naar meer emancipatie van de vrouw op één gebied, die haar verslaving
op een ander gebied nog zou versterken, enz.). Maar misschien is mijn lectuur van
deze reeks korte journalistieke stukjes te radicaal; misschien hadden de auteurs
slechts de bedoeling een taboe met prettig en handig feitenmateriaal te doorbreken.
Eventjes maar. In deze doorbraak ligt echter naar mijn mening reeds het gevaar
voor een nieuwe en even strakke institutionalisering. Het bewijs dat de problematiek
verkeerd - dat is: ondidactisch - werd aangepakt.
Eric De Kuyper

E.J. Mishan
De welvaart wordt duur betaald
Vertaling van The Costs of Economie Growth, London, 19682, Aula,
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971, 231 pp., f 6,-, BF. 98.
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De vertaler, die overigens goed werk deed, had de titel van dit boek misschien nog
iets zuiverder kunnen noemen ‘de welvaartsstijging’ of liever nog ‘de groei’ wordt
duur betaald. Want Mishan stelt nadrukkelijk dat in achter ons liggende dagen groei
van de economie dringend geboden was om een aanvaardbaar levenspeil te
bereiken. Alleen zijn op dit moment verdere economische groei en verdere stijging
van de welvaart erg kostbaar en zelfs te kostbaar. Er is minder behoefte aan dan
vroeger en bovendien heeft de groei zeer ongunstige nevenwerkingen. De missie
van Mishan lijkt te slagen. De milieuverontreiniging waarvoor Mishan in 1967 op
eloquente wijze de aandacht vroeg in dit boek, lijkt zoetjesaan brede lagen van de
bevolking te gaan verontrusten. Nu is Mishan niet de enige econoom die al vroeg
een vraagteken zette bij de ongebreidelde expansie. Met name de gedachten van
Galbraith gingen mede in dezelfde richting. Hoewel zij anderzijds grote verschillen
met die van Mishan vertonen. Volgens Mishan heeft het geen zin zich blind te staren
op statistieken die slechts het produktievolume te zien geven en geen rekening
houden met de offers die het volk brengt onder meer in de vorm van
milieuverslechtering, een zaak overigens die zoveel moeilijker statistisch is vast te
leggen. Een verdienste van dit boek is dat het veel aandacht schenkt aan
internationale aspecten, die natuurlijk ook voor landen als België en
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Nederland buitengewoon belangrijk zijn. Hij waarschuwt er ons voor de slaaf te
worden van onze betalingsbalans. Om die reden staat hij vrije wisselkoersen voor.
Alsmaar meer exporteren om aldus sterker te groeien acht hij geen aantrekkelijke
zaak. Laten wij de aanpassing liever zoeken in een verminderde neiging tot
importeren. De eigen landbouwproduktie dient uitgebreid. Verder moesten wij maar
eens wat minder Franse wijn drinken, minder buitenlandse effecten kopen en minder
verre reizen maken. Honkvastheid maakt ook minder benzinedampen los en geeft
minder vliegtuiggeraas. Mishan is Engelsman. Hij zou een goede lastige
Amsterdammer of lastige Zwanenburger zijn. Maar hij is niet een man van leuzen
alleen. Hij zorgt voor een gedegen theoretische onderbouw. Zijn boek vraagt van
de lezer weliswaar geen voorkennis, maar wel concentratie.
J.J. Meltzer

W.G. East, O.H.K. Spate and Charles A. Fisher, (ed.)
The changing map of Asia, A political geography
Fifth edition, rev. and res., Methuen, London, 1971, 678 pp., £ 5,75.
Gedurende de twintig jaren jaren die zijn verstreken sinds het verschijnen van de
eerste druk van dit boek, is er veel in Azië veranderd. Vandaar dat de redacteuren
van dit werk het noodzakelijk achtten een radicale herziening van de oorspronkelijke
tekst door te voeren. De gedeelten over China, Japan, het Midden-Oosten en
Zuidoost-Azië zijn geheel vernieuwd, terwijl bovendien een extra hoofdstuk is ingelast
om de grensproblemen tussen India en China nader te belichten.
In de verschillende hoofdstukken worden de voor het verstaan van de politieke
situatie relevante geografische factoren behandeld, waarbij men in het algemeen
kan stellen dat de auteurs er in geslaagd zijn een rake typering te geven van de
voornaamste kenmerken en problemen van de Aziatische wereld. Of het daarmee
ook, zoals de ondertitel aangeeft, een politiek-geografisch werk geworden is, wagen
we te betwijfelen. Van grote delen van dit boek moet toch immers gesteld worden,
dat niet de ruimtelijk-structurerende werking van het politieke handelen centraal
staat, maar veeleer een economisch-geografische descriptie van de grote regio's
van Azië.
De eerste pagina's geven de lezer een schets van het ruimtelijk kader waarbinnen
de schrijvers hun tekst geplaatst wensen te zien, gevolgd door een beschrijving van
de invloed van de Westerse penetratie. De desintegratie van de locale
maatschappelijke structuur als gevolg van die Westerse invloed wordt wel wat
oppervlakkig behandeld en de inhoud van deze pagina's is bovendien wat eenzijdig
gericht op de ontwikkeling in India. De kracht van deze inleiding (trouwens van het
gehele boek) ligt in de vaak voortreffelijke generalisaties, maar dat betekent ook
dat men van mening kan verschillen over de mate waarin bepaalde verschijnselen
meer of minder oppervlakkig zijn behandeld. Persoonlijk hadden we in de proloog
nog wel wat meer aandacht besteed willen zien aan het conflict Rusland - China en
de strategisch-economische gevolgen daarvan.
Na de proloog volgen 7 regionale hoofdstukken (South-west Asia and Egypt; India
and Pakistan; The Sino-India Marshlands; South-east Asia; The people's republic
of China; The maritime fringe of East Asia: Japan, Korea and Taiwan; Asiatic USSR
and the Mongolian People's Republic). Het geheel wordt afgesloten met een epiloog
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(The unity of Asia). Het is ondoenlijk in dit bestek hoofdstuk voor hoofdstuk de revue
te laten passeren. We beperken ons daarom tot een aantal hoofdstukken.
Het hoofdstuk (3) over het Chinees-Indische grensconflict is van voortreffelijke
kwaliteit. De analyse van de ontwikkeling in het toenmalige Nederlands-Indië is zeer
behoorlijk, maar we hadden in hetzelfde hoofdstuk (4) over Zuidoost Azië een wel
wat grondiger en kritischer behandeling van het Vietnamese probleem verwacht.
De auteur (Charles A. Fisher) komt hier toch niet helemaal los van de wat steriele
Engels-Amerikaanse visie op dit vraagstuk. Michael Freeberne (hoofdstuk 5) start
met een kort doch goed historisch overzicht van de Chinese ontwikkeling in de jaren
1850-1950. Zijn bijdrage is uitvoerig gedocumenteerd. Van de sociaal-economische
ontwikkeling na 1949 wordt een goede samenvatting gegeven, waarbij Freeberne
wel wat sceptisch staat t.o.v. de behaalde resultaten. ‘It seems that the Chinese
have not yet discovered any magie formulae for rapid economie growth. Despite
the brave slogans the overall performance has been erratic and subfusc in character’
(p. 406). Deze conclusie doet geen recht wedervaren aan de reeds in zich
opmerkelijke prestatie van de regering te Peking gedurende nu al meer dan 20 jaren
aan een snel groeiende bevolking weliswaar geen
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overvloedige maar toch een voldoende bestaansbasis te bieden. Helaas vormt de
behandeling van de Culturele Revolutie teveel een aaneenschakeling van citaten
uit een grote verscheidenheid van bronnen, zonder dat Freeberne tot duidelijke
conclusies komt. Interessant is overigens de kaart waarop de fasering in de oprichting
van de revolutionaire comité's alsmede de haarden van onrust tijdens de Culturele
Revolutie is te zien.
Onze conclusie is dat dit boek een hoeveelheid voortreffelijke ‘background
information’ voor het begrijpen van de huidige politieke situatie in Azië verschaft.
A.G.J. Dietvorst

Margaret Mead & James Baldwin
A Rap on Race
Michael Joseph, London, 1971, 256 pp., £ 2,20.
Margaret Mead en James Baldwin
Over ras
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1971, 190 pp., BF. 220.
John F. Sswed, ed.
Black America
Basic Books, London, 1970, 303 pp., $ 7,95.
Floy B. Barbour, ed.
The Black Seventies
Porter Sargent, Boston, 1970, 335 pp., $ 5,95.
Margaret Mead en James Baldwin, die elkaar nooit eerder hadden ontmoet, hebben
een paar gesprekken over racisme (ongeveer 8 uur) op band gezet en in deze ruwe
vorm gepubliceerd. Het resultaat is nogal ontgoochelend, en dat komt vooral doordat
M. Mead, hoe wijs en rijk aan ervaringen ze ook kan zijn op het gebied van de
antropologie, de discussie nooit op een niveau kan brengen waarop haar partner
vanuit zijn meer existentieel standpunt kan inhaken. Haar argumentatie mist een
meer filosofische omschrijving van begrippen als ‘ras’, ‘verschil’ en ‘gelijkheid’. Het
gesprek blijft tengevolge daarvan pijnlijk ter plaatse trappelen.
Aan hetzelfde statisme in de discussie lijden de twee readers, Black America en
The Black Seventies. Ieder schrijver tracht zo goed mogelijk het ‘recht op verschil’
te claimen. Dat gaat meestal gepaard met een nadrukkelijke en bijna uitsluitende
argumentatie vanuit een ‘inferieur-superieur’ standpunt. De ‘eigenheid’ wordt gezocht
en desnoods opgefokt, gebruikt als exclusief argument, in plaats van er de tactische
en strategische doorbrekings- en verruimingsmogelijkheden van aan te tonen. Deze
strakheid, deze verenging, deze bewustwording via een verabsolutering van het
anderszijn is natuurlijk helemaal getekend door de Amerikaanse context. Dit soort
essayïstiek heeft dan ook slechts een lokaal-ideologische functie. Dan blijft
Lévi-Strauss' Race et Histoire van 1952 voor de West-Europese lezer nog altijd
nuttiger.
Eric De Kuyper
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G.C. Archibald, ed.
The Theory of the Firm
(Penguin Modern Economics Readings), Penguin Books,
Harmondsworth, Middlesex, 1971, 463 pp., £ 0,65.
Als het gaat over de keuze van een bestemming voor een of andere
begerenswaardige zaak, die in beginsel in meer dan een richting bruikbaar is (hetzij
ergens in de consumptieve hetzij in de produktieve sfeer), spitst de econoom de
oren. Want hij interesseert zich zeer voor wat hij noemt het allocatieprobleem dat
niet alleen de juiste man op de juiste plaats wil zetten, maar ook het juiste stukje
grond, het juiste fragmentje kapitaal, het juiste fabrikaat. Ergens tussen de
produktiefactoren arbeid, grond en kapitaal èn het geproduceerde artikel in, zit de
onderneming. De taakverdelingsproblemen en inkomensverdelingsproblemen die
speciaal de onderneming raken, vormen het onderwerp van deze bundel. Het gaat
meer in het bijzonder over vraagstukken van kosten en prijsstelling, over het
monopolie, over inkomensverdeling en groei en tenslotte over
programmeringstechnieken. De redacteur heeft interessante stukken voor ons
uitgezocht en hij heeft er per groep artikelen korte inleidingen aan laten voorafgaan.
De lezer mag die niet missen. Zo maar links en rechts een artikel lezen brengt niet
alle informatie over. Uit het tweede artikel van de bundel blijkt niet duidelijk dat het
een reactie is op het eerste. Behalve daar in zijn inleiding tot de discussie op te
wijzen, had de redacteur hier wellicht nog eens een voetnootje aan kunnen
spenderen.
Het niveau van de bundel is zodanig dat van de lezer grondige voorkennis wordt
geeist.
J.J. Meltzer
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Gedragswetenschappen
Buitelaar, W., en R. Sierkens - Gevangen in de gevangenis. - Boom, Meppel
/ Denis, Borgerhout, 1972, 143 pp., BF. 150.
Ellerman, Th.A. - Het Nederlandse leerlingwezen. - Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1972, 144 pp., f 25,-.
Grossmann, H.P. - Die Persönlichkeitserforschung des inhaftierten
Rechtsbrechers. - Enke, Stuttgart, 1972, 161 pp., DM. 15,80.
Hoefnagels, G.P. - Welzijnscriminaliteit. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1972, 71 pp., BF. 105.
Roy, Olivier du - Moines aujourd'hui. - Epi, Paris, 1972, 403 pp., FF. 40,-.
Teitler, Ger - Toepassing van geweld. - Boom, Meppel /Denis, Borgerhout,
1972, 164 pp., BF. 198.

Clark Moustakas
Creativiteit en Conformisme
168, pp., f 15,90.
Abraham Maslow
Psychologie van het menselijk zijn
250 pp., f 19,50.
Lemniscaat, Rotterdam, 1971.
Met het uitgeven van beide bovenvernoemde boeken is de uitgeverij Lemniscaat
begonnen aan een serie psychologische studies die worden samengevat in het
slagwoord ‘menselijke mogelijkheden’. ‘Human Potentialities’ is het oorspronkelijke
Amerikaanse sleutelwoord tot het openen van een nieuw braakliggend terrein van
de psychologie en waarop een nieuwe richting in de psychologie als een ‘third force’
naast behaviorisme en psychoanalyse het verschijnsel mens vanuit diens
mogelijkheden wil bestuderen.
Kritisch zich verhoudend tot de gevestigde aanpak van de psychoanalyse en het
behaviorisme, die beide de mens binden en geboeid houden resp. aan zijn verleden
en omgeving, legt deze opkomende beweging zich toe eerder op het
toekomstperspectief dat de mens kan ontwerpen, eerder op de ervaren innerlijkheid
dan op de conditionerende prikkels van buiten, meer de nadruk op het metabletisch
subject dan op het antibletisch object der wetenschappen.
Geïnspireerd door psychotherapie en existentiefilosofie zijn de eerste
pleitbezorgers van deze nieuwe richting nu ook reeds te vinden in Europa en is de
uitgeverij Lemniscaat zo goed de Europese psycholoog dit pleidooi te laten aanhoren
in een serie die staat onder de verantwoordelijke redactie van prof. Dr. H.C.J. Duijker.
Het boek van Moustakas Creativiteit en Conformisme betreedt niet zozeer het
eigenlijke terrein van de psychologische wetenschap, maar vormt eerder een boeiend
prologomenon op een psychologie van menselijke mogelijkheden.
De opzet is fragmentair: een verzameling opstellen over uniekheid en individualiteit,
het zelfbesef, confrontatie en ontmoeting, terwijl tevens aandacht wordt geschonken
aan ethische en waardenbepalende dimensies in de mens.
Literatoren, dichters en denkers vormen de bronnen van waaruit gedachten over
het wezen van de mens rijkelijk de lezer toevloeien. Evocerend geschreven vormt
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dit boek echter te weinig een steen des aanstoots om de wetenschappelijke
psycholoog te verontrusten, maar biedt het genoeg stof om de aandacht van een
psychologisch geinteresseerde buitenstaander te blijven boeien en deze te hoge
verwachtingen te laten koesteren van de psychologie.
De studie van Maslow, een der bekendste grondleggers van deze nieuwe
psychologische aanpak en interessesfeer, betreedt meer het eigenlijke terrein van
de psychologie, vooral ook daar Maslow erin slaagt zijn zienswijzen onder de
woorden van de aanvaarde psychologische ‘discours’ te brengen en afwijkingen
daarvan zo niet te motiveren, dan toch wel aan te geven. Waar zijn beweringen nog
niet empirisch onderzocht zijn, suggereert hij de mogelijkheden ertoe, terwijl hij
gebieden ontsluit van menselijke innerlijkheid die sinds de dagen van James waren
verlaten. ‘Peakexperiences’ van menselijke mogelijkheden worden in apellerende
taal de lezer voorgehouden, waarbij de armoede aan wetenschappelijke
woordenschat bijna een voordeel lijkt te worden als niet verder onderzoek geboden
blijft.
Een uitdagend boek en het lezen waard, vooral ook waar de schrijver zijn eigen
remmingen onderkent psychologische studies te schrijven in rapsodische, poëtische
of vrij associerende stijl. ‘Er is een bijzondere redacteur nodig voor het
verschrikkelijke baantje het wetenschappelijk nuttig materiaal te schiften uit de
geweldige massa rommel die ongetwijfeld zal toestromen zodra de deur op een kier
wordt geopend. Het enige wat ik (Maslow) kan voorstellen is het zo voorzichtig
mogelijk te proberen’ (p. 225).
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De uitgeverij Lemniscaat heeft deze delicate taak op zich genomen. Bij de
bovenstaande titels is zij erin geslaagd om de zorg voor overtuigende redelijkheid
niet zo groot te laten worden dat de toegang wordt verboden voor de belofte die
menselijke mogelijkheden, ook voor de wetenschap, inhouden.
G. Wilkens

Janine Béraud et Louis Millet
Le Refus des Jeunes
Editions Universitaires, Paris, 1971, 164 pp.. Heinrich Beek
Machtkampf der Generationen?
Zum Aufstand der Jugend gegen den Autoritätsanspruch der
Gesellschaft
Knecht, Frankfurt a/M., 1970, 106 pp., DM. 8,80.
Het eerste boekje is een pleidooi voor meer begrip voor de jongeren, duidelijk
bestemd voor de mensen die men ‘begeleiders’ pleegt te noemen. Aan de hand
van wat grove veralgemeningen wordt een poging gedaan om het ‘probleem’ te
situeren; geen enkel cliché (b.v. het begrip ‘generatie’) wordt kritisch bekeken. Enkele
getuigenissen van jongeren dienen als aanvulling. Heinrich Beek is, gelukkig,
genuanceerder en grondiger. Hij probeert de terminologie te verruimen en te
ondergraven. Maar het vraagteken in de titel is typerend voor het hele boek: laten
we even twijfelen, maar vooral niet de consequenties daarvan onder ogen zien! De
slotparagrafen komen als een ‘deus ex machina’: de oplossing ligt in de ‘Religion’!
Zo abrupt aangebracht, zonder enige verantwoording, is deze conclusie voor de
lezer die niet aan dezelfde oplossing had gedacht, minstens ‘verrassend’.
Eric De Kuyper

Anton Grabner - Haider, e.a.
Recht op lust?
Visies op de seksualiteit
J.H. Gottmer, Haarlem, 1971, 210 pp..
Recht op lust? is een vraag, - nogal ‘hijgerig’ aldus de samensteller van deze bundel
in het voorwoord - die aan vertegenwoordigers van verschillende wetenschappen
werd voorgelegd teneinde vanuit verschillende invalshoeken een bundeling visies
op de seksualiteit te verkrijgen.
Men kan zich de rij specialisten voorstellen voor wie deze vraag niet nieuw is en
soms het antwoord niet oud mag zijn: een cultuurhistoricus, een socioloog, een
schrijver, een bioloog, een psycholoog, een pedagoog, een psychagoog, een
kunstcriticus, een moralist (prot. en r.k.), een exegeet, een pastoraal-psycholoog
en de samensteller.
De verschillende bijdragen laten in de oriëntatie van hun antwoorden een zekere
spanning zien. Hartstochtelijke pleidooien, waarin het vraagteken uit de titel in een
eisend uitroepteken is veranderd, naast weloverwogen aanmaning tot prudentie. In
het algemeen kan men zeggen dat de ambivalentie die ligt in de vraag naar recht
op lust meer naar voren wordt gebracht door de menswetenschappen die betrokken
zijn in een onmiddellijke omgang met de mens in lief en leed, zoals de
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pastoraal-psycholoog en psychagoog, dan in de meer normerende en evocerende
visies van wetenschappen als theologie en moraal, waar men het recht op lust
bevecht op een vroeger en ook nu nog bestaand geacht lust-inperkend recht in staat
en kerk.
Geven in het eerste geval de menswetenschappen dat recht aan niemand anders
dan de mens zelf, die bij de lust zichzelf het meest tot last is, in het tweede geval
slaat de vraag naar recht op lust om in eisen die aan de kerk en de maatschappij
te stellen zijn (pp. 206-208).
Een gesprek niet alleen vanuit maar vooral tussen de verschillende wetenschappen
zou er toe kunnen bijdragen dat men elkanders lusten en lasten meer leert verstaan
en waarderen.
G. Wilkens

Rapport contre la normalité
Champ Libre, Paris, 1971, 124 pp..
Een bloemlezing van pamfletten, brieven, opstelletjes, verspreid door de FHAR
(Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire), zowat het Franse ekwivalent van de
revolutionaire homoseksuele bewegingen in de V.S. en Engeland, het Gay Liberation
Front of Gay Liberation Movement. De FHAR echter is een typische Franse
onderneming. De motor ervan is van retorische aard: een losbarsting van woorden
tot dan toe in alle kringen taboe, ook - en dat viel de FHAR het zwaarst - in de
gauchistische kringen. Wie bestand is tegen dit soort literatuur, krijgt hier een nuttig
documentje in handen en wordt verrast door een helder en pertinent stukje proza
van een psychiater over de psychoanalyse.
Eric De Kuyper
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Politiek
Bolesch, H. en H. Leicht - Willy Brandt. - Interland, Aalten / Denis, Borgerhout,
1972, 152 pp., BF. 155.

Roger Garaudy
Niets dan de waarheid
Krisis in de internationale communistische beweging mei 1968 - februari
1970
(Kritiese Bibliotheek) De Bezige Bij, Amsterdam, 1971, 176 pp., f 11,50.
Garaudy heeft een aantal belangwekkende verklaringen en commentaren verzameld
rond de problematiek waarvoor communistische partijen zich geplaatst zagen en
zien door gebeurtenissen in Frankrijk in 1968, Tsjechoslowakije in 1968-'69 en de
Volks Republiek Polen in 1969-'70. Garaudy meent dat hier duidelijk sprake is van
een desintegratieproces binnen de communistische wereld, dat naar zijn mening in
gang gezet is na de uitstoting van Joegoslavië uit de Cominform in 1948. Dit proces
werd versneld na de destalinisatie rede in 1956 van N.S. Chroesjtsjov voor het
XX-partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, waar voor het
eerst de ban van ‘de juiste interpretatie’ van het Marxisme-Leninisme doorbroken
werd. Toen immers maakte de eerste secretaris van de voorhoede-partij openlijk
bekend dat Stalin gefaald had, waardoor in feite veel van de politieke beslissingen
verklaard konden worden vanuit een ordinair machtsstreven (tot dan toe uitsluitend
gereserveerd voor de politici uit het kapitalistische kamp), dat moeilijk in
overeenstemming gebracht kon worden met een politiek die gesanctioneerd werd
door de canon van de wetenschappelijk verantwoorde politiek op basis van de
marxistisch-leninistische wetmatigheden. Dit laatste schrijft Garaudy niet, híj gelooft
als overtuigd marxist nog steeds in een dergelijke ‘objectieve politiek’. Hij meent dat
het falen van de communistische partijen hoofdzakelijk voor verantwoording komt
van starheid en dogmatisme binnen de internationale socialistische beweging, die
verstikkend werkt voor iedere creativiteit en een aanpassing aan de nieuwe
‘objectieve maatschappelijke omstandigheden’ feitelijk onmogelijk maakt.
F. Nieuwenhof

Klaus-Detlev Grothusen, Hrsg.
Moskou contra Mao. Sowjetische Materialien
Droste Verlag, Düsseldorff, 1971, 252 pp., DM. 16,-.
Met Tsjechoslowakije als voorbeeld besloten de Chinezen een eind te maken aan
het grensconflict en de verhouding met Moskou te normaliseren. De ideologische
strijd tussen beide landen werd echter niet gestaakt en de Russen beschouwen
thans de Volksrepubliek China ‘noch bösartiger als der Imperialismus’, aldus
Grothusen. Vooral de aanspraken van Peking ‘die wahre Tradition’ van het
marxisme-leninisme te vertegenwoordigen worden door Moskou bestreden. Het
‘Gesamtphänomen’ van het Maoisme wordt als ‘Parallele zum Trotzkismus
abqualifiziert’. De Russische reactie, zoals in deze publikatie wordt gesteld, op de
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Chinese pogingen om de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de volkeren van
de Derde Wereld te doen verslechteren, mag zonder meer emotioneel genoemd
worden. Daar staat tegenover dat als antwoord op de Chinese beschuldigingen van
‘Sovjet imperialisme’ of ‘Russisch Neokolonialisme’ alsmede Mao Tse Toengs leuze
‘armoede is goed’ de Sovjet auteurs als alternatief plaatsen ‘communisme en
welvaart’.
Naar de mening van de uitgever van dit boek, Grothusen, valt echter ‘nicht in den
Bereich möglicher Übertreibungen’ de Russische bezorgdheid voor de militarisering
van het Chinese economische leven. Op de toenemende bedreiging van de circa
vijfduizend kilometer lange gemeenschappelijke grenzen door 800 miljoen Chinezen
en de bedreiging van de veiligheid van de Sovjet-Unie door een tweede
kernmogendheid worden de Russen door de publiciteitsmedia in alle openheid
geattendeerd. Tevens worden Mao Tse-Toeng en zijn naaste medewerkers als de
tegenstanders van de vreedzame coexistentie afgeschilderd.
Een interessant gegeven dat door Sovjet China-deskundigen sinds 1963 in
overweging wordt genomen vormen ook de mogelijke perspectieven van een
samenwerking tussen Peking en Washington. Vermoedelijk daarom wordt de
gereserveerde houding van Peking tegenover de Sovjet ‘Transitwünschen’ naar
Vietnam hevig bekritiseerd, alsmede de passieve houding van de Volksrepubliek
tegenover ‘koloniale anachronismen’, zoals Honkong en Macao die, volgens de
Russische China-deskundigen, de onoprechtheid van Pekings buitenlandse politiek
duidelijk manifesteren.
In verband met het grensconflict vertegen-
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woordigen de Sovjet auteurs het standpunt, dat de door Peking bestreden ongelijke
verdragen uit de XIXe eeuw ‘zu Recht bestehen’ en dat de historisch ontwikkelde
territoriale verhoudingen niet gereviseerd dienen te worden.
Dit boek is zeer actueel, niet alleen omdat intussen de Amerikaans-Chinese
betrekkingen verbeterden, maar ook omdat de reis van Nixon naar Moskou voor de
deur staat.
L.L.S. Bartalits

Alfred Donnes (Hrsg.)
Reformen und Dogmen in Osteuropa
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 269 pp., DM. 14,50.
Hier zijn de referaten gebundeld die gehouden werden op de vijfde conferentie van
de Studiengesellschaft für Fragen Mittel- und Osteuropäischer Partnerschaft. Drie
thema's kwamen ter sprake: 1) Regeringssystemen en buitenlandse politiek; 2) De
hervormingen in Oost- en in Centraal-Europa en hun uitwerkingen op het
geestesleven, vooral op de literatuur; 3) De hervormingen en hun uitwerkingen op
het gebied van de buitenlandse economische betrekkingen.
Na een algemene inleiding van professor E. Lemberg, bevat het werk vijf bijdragen
over het eerste thema, acht over het tweede en acht over het derde. Bekende
deskundigen leverden hier merkwaardige bijdragen tot de studie van het verschijnsel
Centraal en Oost-Europa na 1968. Maar de referaten werden gehouden in het
midden van het jaar 1970, zodat verschillende gebeurtenissen die nadien
plaatsvonden, niet meer behandeld konden worden. Zo kon b.v. Adam Bromke in
zijn beschouwing over Polen geen rekening meer houden met de gebeurtenissen
die zich in dat land voordeden in december van 1970 en voortduurden tot een stuk
in januari van 1971. En die aanleiding waren tot het ontslag van Gomulka. Een zeer
merkwaardige bijdrage is die van de Amerikaanse auteur E. Davidson onder de tiel:
‘Dogmen in der Sowjetischen Aussenpolitik’. Terecht legt de auteur de klemtoon op
de dubbelzinnigheid in deze politiek.
A. Van Peteghem

Arcadi (en Dimitri) Stolypine
La Mongolie entre Moscou et Pékin
Stock, Paris, 1971, 238 pp..
Aan het einde van dit boek staat te lezen: ‘Vroeger heette Mongolië Khalkha. Dat
betekent schild. Misschien zal dit land nog ooit een schild worden van het ware
Europa (tegen China). Het Europa van de Atlantische Oceaan tot Vladiwostok, na
het uiteenvallen van het communisme in Rusland’. Mongolië omvat drie gebieden:
Buiten-Mongolië of de eigenlijke Volksrepubliek, die de jure onafhankelijk is;
Binnen-Mongolië, dat deel uitmaakt van China; en tenslotte Transbaikalië of de
Republiek van de Boerjaten, die deel uitmaakt van de Sovjet-Unie. De auteurs
bespreken het belang dat Buiten-Mongolië heeft in de wereldpolitiek, als bufferstaat
tussen China en de Sovjet-Unie. Voor hen staat het vast dat in deze gebieden de
derde wereldoorlog wel eens zou kunnen beginnen. Uit geopolitiek oogpunt mag
het belang van Mongolië inderdaad niet worden veronachtzaamd. En toch weten
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wij over dit land bijna niets. Weinigen zullen zich herinneren dat Buiten-Mongolië
de eerste volksrepubliek werd na de Sovjet-Unie in 1924. De auteurs geven in hun
werk een korte historiek van het land, vooral van de banden die het had met Rusland
en China. Een interessante brok geschiedenis, geïllustreerd door details uit recent
vrijgekomen documenten over de Oost-Aziatische politiek van Stalin. Belangrijk is
ook het deel dat gewijd is aan het leven en het werk van maarschalk Tchoïbalsan,
de eerste nationale communist, die voor zijn volk ontzaglijk veel heeft gedaan.
Doordat het hier om een vrijwel onbekende materie gaat, is het boek niet altijd
gemakkelijk te lezen. Je hebt er alvast een goede atlas bij nodig. De enkele kaartjes
in het boek zelf volstaan niet.
A. Van Peteghem

Georg Wolff, Hrsg.
Wir leben in der Weltrevolution
List Verlag, München, 189 pp., DM. 3,80.
Een reeks gesprekken, eerder verschenen in Der Spiegel. Lukacs, Marcuse
(tweemaal), Petrovic en Kangrga, Dutschke, Sartre, Fischer, Garaudy, Adorno en
Horkheimer vertegenwoordigen de ‘socialisten’ waarvan sprake is in de ondertitel.
Zoals doorgaans in de Spiegelgesprekken, een nogal tweeslachtige aanpak. Een
onbeslistheid in verband met de uitvoerigheid van het gesprek: je hebt altijd de
indruk dat er net niet grondig genoeg op de aangehaalde thema's wordt ingegaan.
Onbeslistheid ook i.v.m. ‘luisteren’ of ‘tegenspreken’: het komt nooit echt tot een
controversiële discussie. Zo blijven de gesprekken altijd onbevredigend en komt de
ondervraagde figuur er onvolledig uit te voorschijn.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Duhnke, Horst - Die KPD von 1933 bis 1945. - Kiepenheuer & Witsch, Köln,
1972, 605 pp., DM. 72,-.
Katz, Friedrich - The Ancient American Civilisations. - Weidenfeld & Nicolson,
London, 1972, 386 pp., £ 4,75.
Rijckevorsel, Jhr. Mr. C.Th.J. van - De kerk en de koning. - Van Gorcum, Assen,
1972, 391 pp., f 45,-.

Manfred Alexander
Der Deutsch-Tschechoslowakische Schiedsvertrag von 1925 im Rahmen
der Locarno-Verträge
R. Oldenbourg Verlag, München / Wien, 1970, 212 pp., DM. 25,-.
De vredesverdragen van Versailles en Trianon van 1919, de gedeeltelijke bezetting
van Duitsland en de internationale garanties voor de handhaving van de status quo
in Europa middels de Volkenbond waren verantwoordelijk voor veel nationale en
internationale politieke problemen en spanningen binnen en buiten Europa.
Na de toenadering tussen de twee out-casts, de U.S.S.R. en de Republiek van
Weimar in 1922 bij het Verdrag van Rapallo, neemt de diplomatieke activiteit toe:
Frankrijk probeert de status quo te handhaven en de Republiek van Weimar tracht
deze te doorbreken speciaal op het punt van de Oostelijke grenzen. Via een politiek
van toenadering tot de Oosteuropese staten tracht de Duitse diplomatie het Franse
cordon-sanitaire te doorbreken. De Franse positie wordt in dit spel verzwakt door
de Engelse houding t.o.v. het Ruhrvraagstuk, de herstelbetalingen en het Franse
streven om de bondgenootschappen met de Oosteuropese staten in de eerste plaats
te hanteren tegen Duitsland. Maar ook binnen Frankrijk vindt een
mentaliteitsverandering plaats na de electorale zegen van Links in 1924. Binnen dit
kader moet volgens Jahn in zijn dissertatie de diplomatieke toenadering tussen
Duitsland en Tsjechoslowakije gezien worden. Deze toenadering werd vanuit Praag
bepaald door de angst om een conflict met Duitsland over de Duitse minderheid in
Slowakije. Jahn meent dat de Duits-Tschechische toenadering in de eerste plaats
binnen dit kader geïnterpreteerd moet worden en niet vanuit het verdrag van
München van 1938 terugblikkend beschouwd moet worden als een eerste verraad
van de Franse diplomatie ten opzichte van Tschechoslowakije.
F. Nieuwenhof

S.B.J. Zilverberg
Geloof en geweten in de zeventiende eeuw
Fibula - Van Dishoeck, Bussum, 1971, 91 pp., f 7,90.
Nadat Schr. eerder in dezelfde reeks de ‘Nederlandse’ ketters in de middeleeuwen
had behandeld, heeft hij nu het oog laten vallen op de stiefkinderen van het
christendom in de zeventiende eeuw. Een welhaast onoverzienbare rij van, vaak
uit het buitenland gevluchte, vrijdenkers binnen het Hollandse calvinisme passeert
de revue: Rijnsburger collegianten, socinianen, irenici, mystici, dwepers enz.. Het

Streven. Jaargang 25

gaat vooral om groeperingen en afzonderlijke personen, die dikwijls van de beste
bedoelingen bezield nieuw leven wilden inblazen in de huns inziens vastgelopen
gevestigde kerk, voor hun ideeën vooraanstaande persoonlijkheden wisten te winnen,
maar meestal na korte tijd zelf evenzeer in het slop geraakten. Opvallend is de
tolerantie die in een aantal gevallen aan de dag gelegd werd ten aanzien van deze
idealisten en warhoofden door de burgerlijke regeerders, vooral die der stad
Amsterdam, waar mensen als Comenius, Spinoza en Descartes (om de bekendsten
maar te noemen) zich veilig wisten.
De titel van het boekje belooft meer dan de inhoud. Schr. gaat immers vooral in
op de biografische gegevens van deze zeventiende eeuwse ketters; over hun leer
is hij in het algemeen wel zeer beknopt. Wellicht mag men zulks van een meer
populair werkje als dit ook niet verwachten. Zoals gebruikelijk is ook dit deeltje van
de Fibulareeks rijkelijk geïllustreerd.
P. Begheyn

Jürgen von Beckerath, Hrsg.
Abriss der Geschichte des Alten Ägypten
R. Oldenbourg, München / Wien, 1971,
76 pp., DM. 19,80.
Het oude Egypte eindigt in deze overzichte-
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lijke samenvatting tijdens de regering van keizer Diocletianus (284-305). In 288 en
295/6 worden in Egypte bloedige opstanden neergeslagen, Alexandrië wordt
grotendeels verwoest en Egypte verliest zijn bijzondere positie binnen het Romeinse
rijk. De laatste inscriptie in hiëroglyphen dateert van 394 AD. (p. 61). Het begin wordt
geplaatst tussen 4300-4000 BC. Daartussen worden de dertig dynastieën geteld,
de Griekse heerschappij na Alexander de Grote en de Romeinse overheersing. Op
een encyclopedische wijze (in alle goede zinnen van het woord) wordt degene die
dit overzicht raadpleegt, geïnformeerd over de geschiedenis van het oude Egypte.
Ook degene die in de rij gestaan heeft om een gouden glimp op te vangen van het
dodenmasker van Tut'anchamun (p. 40, 41). De literatuur die opgegeven wordt,
leidt op een uitstekende wijze binnen in de bronnen en in de resultaten der
wetenschap waarop dit boek stoelt. Oorspronkelijk was dit overzicht bedoeld deel
uit te maken van een overzicht der wereldgeschiedenis. Als zodanig is het enige
jaren moeten blijven liggen. De belangstellende kan zich er slechts over verheugen
dat het nu toch apart is uitgegeven. Het is een goede aanvulling bij uitgebreider
beschrijvingen van de geschiedenis van Egypte. Het is een handige sleutel voor al
diegenen die zich snel willen oriënteren in deze duizenden jaren durende
geschiedenis. Zelfs de Bijbellezer komt aan zijn trekken. Goede registers
vergemakkelijken het gebruik, al zal de wetenschappelijke spelling van namen die
een populaire uitspraak gekregen hebben soms wat moeilijk zijn. cf.: Toetanchamon
is Tut'anchamun, Tut'anchaten. Nefertiti is Nofret-Ete.
Ben Hemelsoet

Carlo Cipolla und Knut Borchardt, Hrsg.
Bevölkerungsgeschichte Europas - Mittelalter bis Neuzeit
Piper Verlag, München, 1971, 183 pp., DM. 8.
Met het historisch onderzoek gaat het met name buiten Nederland geleidelijk een
meer volwaardige richting uit. Deze Bevölkerungsgeschichte Europas werd
geschreven door drie deskundigen inzake het historisch verloop van de bevolking.
J.C. Russell nam het deel 500-1500 voor zijn rekening. Naast de groei komen daarbij
huwelijksverhoudingen, levensverwachting, samenwonings-vormen, ziekte en
ouderdom ter sprake. R.J. Mols schreef over de 16e en 17e eeuw, terwijl Armengaud
het gedeelte 1700-1914 voor zijn rekening nam.
De historici zijn met deze studies buiten het kader van hun land getreden. Zij
hebben zich bovendien met nieuwe gezichtspunten en verzameltechnieken vertrouwd
gemaakt. Hoezeer zij vanuit een meer algemene noemer opereren, blijkt nog eens
uit hun land van herkomst: Russell is Amerikaan, Mols doceert in Leuven en
Armengaud in Toulouse. Bedenkt men daarbij, dat deze opstellen in 1969 verschenen
als onderdeel van een Economic History of Europe bij een Engelse uitgeverij onder
redactie van een Italiaans economisch-historicus, die in Berkeley doceert (Cipolla),
dan wordt het duidelijk dat de tijd van een nationaal wetenschapsbeleid al voorbij
is. En dan te bedenken dat we in Nederland op zulks nog zitten te wachten. Soulaas
bieden dit soort studies, waardoor men eigener beweging op de hoogte kan blijven
van de stand van zaken.
Th. de Jong
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Ronald Hingley
A Concise History of Russia
Thames & Hudson, Londen / Denis, Borgerhout, 1972, 224 pp., 198 ill.,
BF. 350.
Door Ruslands plaats in de wereld van vandaag krijgt zijn geschiedenis een bijzonder
reliëf. Men ziet immers door de actuele structuren en situaties heen de geschiedenis
als in filigraan doorschijnen. De mythe van de Sovjet-Unie wordt door de
geschiedenis van Rusland voor 1917 voor een goed deel opgehelderd. Deze
historische continuïteit in het licht stellen zonder het eigen karakter van de
ontwikkeling te negeren blijkt de eerste bedoeling te zijn geweest van dit in zijn
beknoptheid merkwaardige boek. Mede door zijn rijke illustratie vormt het een
uitstekende inleiding op de Russische geschiedenis.
S. Heester

Dennis T. Witcomb
Britain, Europe and The World: 1485-1713
Cambridge University Press, London, 1971, 264 pp., £ 1,20.
Dit Engelse geschiedenisboek voor de middelbare school is een van de vele
voorbeel-
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den van Europa-centrische geschiedschrijving. Bovendien valt op hoezeer historici
meewerken aan de vorming en het instandhouden van de eigen nationale identiteit.
Precies in volgorde van belangrijkheid, Britain, Europe en The World tracht
Witcomb de Engelse scholier deelgenoot te maken van de wereldgeschiedenis van
het einde van de 15e tot het begin van de 18e eeuw.
De schoolboekenschrijvers zouden af moeten van het tweekoppige monster: de
synthese van ‘vaderlandse’ en ‘wereldgeschiedenis’, bovendien zouden zij zich op
z'n minst bewust moeten zijn van de invloed die van hun geschriften uitgaat (en die
zeker niet altijd positief is!).
Het zijn immers met name de geschiedenisboeken die het kader aangeven
waarbinnen de scholier van nu, de burger van morgen, zijn wereld be- en veroordeelt.
Niet voor niets toch gaf men veel Duitse historici de schuld van een overdreven
‘Heimatgefühl’ bij de Duitse bevolking. Alleen al om het syndroom van ‘Onze Gouden
Eeuw’ met Tromp en Piet Hein en zo kwijt te raken, is dit boek van harte aanbevolen
bij leraar en scholier.
F. Nieuwenhof

Peter Gunn
A Concise History of Italy
Thames & Hudson, Londen / Denis, Borgerhout, 1971, 224 pp., 231 ill.,
BF. 350.
Het genre ‘beknopte geschhiedenis’ stelt bijzondere eisen aan een auteur. Het
volstaat niet, zoals in het geval van Peter Gunn, een uitstekend kenner van de
Italiaanse geschiedenis en cultuur te zijn om in enkele pagina's of in enkele volzinnen
de wezenlijke samenhang van een periode te kunnen weergeven. Het boek van
Gunn is helder en duidelijk gestructureerd, maar het invullen van deze structuur
komt niet boven een analytische beschrijving van de feiten uit. De illustratie van het
boek is uitstekend.
S. Heester

Maurice Vaussard
Avènement d'une dictature.
L'Italie entre la guerre et le fascisme. 1915-1925
Hachette, Paris, 1971, 204 pp., FF. 23.
Wanneer hij over deze periode schrijft, kan Vaussard ook putten uit eigen herinnering,
omdat hij in die jaren in Italië werkte. Hij probeert de crisis van het land weer opnieuw
voor de lezer voelbaar te maken. De ontevredenheid bij diegenen die moesten
vechten in een slecht uitgerust leger en hoopten op een waardering na de
overwinning. De irritatie van degenen die niet meegevochten hadden, ten aanzien
van de oudstrijders met hun pretenties. De sociale onrechtvaardigheid die door een
machteloos parlement niet verholpen werd. Opmerkelijk is dat Vaussard ook eens
de aandacht vraagt voor de christen-democratische partij van Don Sturzo als een
andere progressieve groepering naast de socialisten.
In dit verdeelde Italië zijn het de terreurmethoden van de fascistische groeperingen
die de toestand verergeren en het mogelijk maken dat Mussolini meer aanhang
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krijgt dan hij waard is. Het falen van de wettige gezagsdragers en hun uitvoerders
(politie, carabinieri en koninklijke garde) die - uit angst voor bolsjewisme zoals ze
zeggen - hun hoop gaan stellen op de zwarthemden en hen in ieder geval
beschermen, is wellicht het meest tragische. En dan nog het meest m.i. de rol van
koning Victor-Emmanuel III - over hem spreekt schr. nauwelijks, hij wijst alleen op
de mogelijke angst van de koning dat zijn neef de hertog van Aosta met behulp van
de fascisten de troon zou kunnen overnemen - die door toe te geven aan het geweld
getoond heeft niet een ware koning te zijn: ten einde toe had hij recht en
gerechtigheid moeten handhaven en de zwakken moeten beschermen.
Aan de hand van de ontwikkelingen in Sardinië probeert schr. in een afsluitend
hoofdstuk de crisis en de machtsovername nog eens zo concreet mogelijk te
schilderen - en slaagt daarin.
Marcel Chappin

Heinz Winfried Sabais
Des Dieux, des empereurs, des dictateurs
Casterman, Tournai/Paris, 1971, 236 pp., BF. 195.
De auteur poogt een beeld te schetsen van de despoot door de hele
wereldgeschiedenis heen, van Ramses II tot Stalin. Het werk heeft meer van een
oppervlakkige en eindeloze studentenspeech over een niet bijster interessant
onderwerp, dan van een goede vulgariserende geschiedenismonografie.
S. De Smet
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Wijsbegeerte
Kuhn, Thomas S. - De structuur van de wetenschappelijke revoluties. - Boom,
Meppel / Denis, Borgerhout, 1972, 238 pp., f 16,75, BF. 255.
Peperzak, Ad - Vrijheid. - Ambo, Bilthoven, 1972, 92 pp., f 7,50.
Wachter, Maurits De - Voor een betere mens. - Emmaüs, Brugge, 1972, 206
pp., BF. 215.

Herbert Marcuse en Karl Popper
Sociale revolutie / sociale hervorming een confrontatie
Het Wereldvenster, Baarn, 1971, 48 pp., f 6,50.
In deze discussie tussen Marcuse en Popper worden we geconfronteerd met twee
diametraal tegenover elkaar staande meningen.
Marcuse verdedigt de stelling dat de laatkapitalistische maatschappij de tot nu
toe hoogst ontwikkelde samenlevingsvorm is, die te gelijkertijd ook de meest
repressieve samenlevingsvorm genoemd kan worden. Deze onderdrukking van de
mens kan, naar de mening van Marcuse, slechts worden opgeheven door een
radicale sociale verandering.
Popper is het met het eerste deel van Marcuse's stelling eens; ook hij meent, dat
de laat-kapitalistische samenlevingen de meest ontwikkelde zijn, maar hij verzet
zich tegen de mening van Marcuse dat repressie hoe dan ook uitgebannen moet
worden.
Popper gaat er van uit dat categorieën zoals ‘onderdrukking’ en
‘onrechtvaardigheid’ min of meer inherent zijn aan iedere vorm van samenleving.
Bovendien, zo meent Popper, zijn de westerse samenlevingen de enig bekende
samenlevingen waarin ook op deze punten pogingen worden ondernomen om
misstanden te elimineren, al gaan veel van dergelijke pogingen nog niet ver genoeg.
Terwijl Marcuse zijn ideale samenleving a.h.w. transponeert via revolutie of heftige
sociale veranderingen naar de toekomst, formuleert Popper zijn ideale samenleving
in het ‘hier en nu’ en omschrijft hij de bestaande westers-democratische
samenlevingen als ‘de meest ideale samenlevingen’.
Met grote beslistheid verzet Popper zich tegen die politieke ideeën die streven
naar het volmaakte geluk van de mens; ‘... de poging de hemel op aarde te
verwezenlijken heeft altijd weer geleid tot de hel’.
F. Nieuwenhof

V. Gardavsky
Hoffnung aus der Skepsis
Chr. Kaiser Verlag, München, 1970, 78 pp., DM. 5,80.
Dit knappe boekje - onaangevraagd toegezonden - is ten onrechte te lang blijven
liggen. Uiteraard neemt G. meerdere gedachten uit zijn vorige boek - ‘Nog is God
niet dood’ (zie Streven 24/1, febr. 1970, p. 550) - opnieuw op; maar ze zijn nu in
een boeiende synthese verwerkt. Skepsis wekt de starheid en onbeweeglijkheid
van de culturele en sociaal-politieke situatie in de communistische landen, die hen
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momenteel tot de meest behoudende naties heeft gemaakt. In een boeiend overzicht
van de cultuurgeschiedenis van het Westen tracht G. aan te tonen, hoe de oorzaak
daarvan ligt in het feit dat de westerse beschaving tot in de hedendaagse opvattingen
inzake wetenschap en techniek toe zich steeds gebaseerd heeft op het antiek-griekse
wereldbeeld, waarin de wereld als een harmonisch-statisch geheel werd gezien en
macht over deze wereld werd verkregen door het zoeken en vinden van de blijvende
wetmatigheden die deze kosmos regeren. Het tot communistisch systeem geworden
marxisme heeft met de overname van de westerse wetenschap en techniek dit
wereldbeeld meegenomen. Daardoor moest het wel vergeten, dat Marx zelf mens-zijn
als geschiedenis-maken bepaald had. Met als gevolg dat het zo uitermate statisch
is geworden. Een uitweg zoekt G. dan in de andere grond waarin de westerse
beschaving geworteld staat: het joods-christelijk denken, waarin de mens steeds
op weg is naar een onbekende toekomst en steeds weer wordt opgeroepen tot
verantwoordelijk wagen en handelen om geschiedenis te maken, een ‘nieuwe
schepping’ te verwezenlijken. Er is nog hoop, wanneer men zich meer bewust maakt
van dit bijbels denken. Zonder dat men daarmee Karl Marx afvalt. Veel in deze
stellingname kunnen ook wij, christenen, ons aantrekken.
S. Trooster

Martin Plattel
Utopie en kritisch denken
Amboboeken, Bilthoven, 1970, 189 pp., f 12,50.
Deze inleiding van de Tilburgse hoogleraar is heel geschikt voor hen die met de
woorden ‘maatschappijkritiek, kritische wetenschap en kritische theorie’ worden
overspoeld en er eigenlijk niet zo goed raad mee weten. Op een eenvoudige manier
wordt in het eerste deel van 14 korte hoofdstukjes uiteengezet, dat
maatschappijkritisch inge-
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stelde wetenschap hetzelfde betekent als utopisch geïnspireerde wetenschap (46).
Onder utopie verstaat Plattel ‘het maatschappelijk ideaalbeeld, dat niet dogmatisch
vastligt, maar naar gelang van de historische periode en kultuur varieert’ (89). Het
tweede gedeelte van het boek bevat enige ‘sociaalutopische, dat wil zeggen,
maatschappijkritische essays’, om waar te maken, dat ‘de essentie van de utopie
in de praxis ligt’ (8). Als eerste inleiding kan dit boek zeker zeer goede diensten
bewijzen. Maar het simplificerende genre roept wel vraagtekens op, o.a. het
hoofdstuk over de geschiedenis van het utopisch denken, de verhouding van utopie
en mythe, de eenzijdige voorstelling alsof de existentiefilosofie in al haar
vertegenwoordigers de maatschappelijke dimensie heeft verwaarloosd. Het hoofdstuk
‘Godsdienst en maatschappijkritiek’ is wel erg oppervlakkig en zou in een nieuwe
uitgave herschreven moeten worden, in nauw contact met godsdienstfilosofie
(verschil magie en religie!) en het nieuwe godsdienstige beleven.
J.H. Nota

Bernhard Bueb
Nietzsches Kritik der praktischen Vernunft
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970, 225 pp., DM. 25,-.
Het nihilisme fascineert steeds weer omdat het ter discussie stellen van waarden
prikkelend werkt en tot verzet oproept, zoals bij vragen rond de beoordeling van
euthanasie, abortus en oorlogsmisdaden. Want het ondergraven van gevestigde
waardensystemen stelt direct de veiligheid van het individu en alle individuen binnen
een samenleving ter discussie. Een wetenschap die zich ‘waardenvrij’ noemt, wordt
in eerste instantie als onbestaanbaar en verder als a-sociaal en zelfs als gevaarlijk
beschouwd, waarbij men verwijst naar de ontwikkeling van
massavernietigingsmiddelen.
Ook op het bestuurlijke vlak wordt de technocraat van nihilisme verdacht, wanneer
hij het argument van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden hanteert of
wanneer hij, meer in het algemeen, spreekt over een ‘technische aanpak’.
In de dissertatie van Bueb wordt het nihilisme van Nietzsche op twee manieren
geinterpreteerd n.l. als een absolute ontkenning van de geldigheid van enige waarde
en als een kritisch instrument, als een relativerende reflectie op de heersende moraal.
Het nihilisme van Nietzsche wordt door Bueb in de tweede zin, als
relativeringsmechanisme, geïnterpreteerd.
Met welk recht eisen de historische en psychologische wetenschappen het recht
op om uit naam van de verlichting kritiek uit te oefenen op de heersende normatiek,
vraagt Bueb.
Nietzsche maakt aanspraak op dit recht, omdat hij kritiek op moraal beschouwt
als een opgave van het praktische kennen (praktische Vernunft). De opheffing van
de heersende moraal legitimeert zich slechts dan en dan alleen wanneer deze
resulteert in de fundering van een nieuwe moraal. Deze interpretatie van Nietzsche's
nihilisme volgt uit Buebs hypothese dat de kritiek van Nietzsche op de wetenschap
van zijn tijd was, dat de wetenschap niet in staat bleek te zijn om de resultaten van
het wetenschappelijk werk moreel te funderen.
Wanneer Nietzsche schrijft: ‘Der Nihilismus kann nur dann ein Recht in Anspruch
nehmen, die obersten Werte zu entwerten, wenn er aus dem Willen zur Moralität
hervorgeht’, moet dit dan geïnterpreteerd worden als het zoeken naar een nieuwe
moraal? Deze gedachte wijst Bueb van de hand, want deze interpretatie zou
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impliceren dat het Nietzsche zou gaan om het ontdekken, resp. aantonen van een
objectieve geldigheid van waarden. Juist tegen dit objectiveringsstreven is zijn kritiek
gericht. De zin van de handeling kan naar de mening van Nietzsche niet aan iets
buiten die handeling zelf ontleend worden. Zingeving aan de hand van universele
normen houdt geen stand; alleen ‘pragmatische zingeving’ is acceptabel. Nietzsche
kritiseert de universele norm, omdat deze zich buiten de zijns-wereld bevindt. Hij
verzet zich m.a.w. tegen een dualistische existentie-interpretatie in Platonische zin.
Hij verwerpt ‘het goede’ en de ‘schaduw van het goede’.
Zo opgevat moet de zin van de existentie aan de existentie zelve ontleend worden.
Nietzsche koos de figuur van Zarathustra omdat deze figuur de poging personifieert
het ‘goede’ en ‘kwade’ te transcenderen, naar de mening van Nietzsche de oorzaak
voor het ontstaan van een fatale vergissing, n.l. de moraal.
F. Nieuwenhof

Alexander Mitscherlich
Thesen zur Stadt der Zukunft
Suhrkamp Verlag, Frankfurt / M., 1971, 150 pp., DM. 5,-.
Dit boekje heeft vooral historische waarde.
De filosoof dacht in 1965 over de bouw van steden, want uit dat jaar dateert het
eerste van de hier gebundelde artikelen, en wat hij toen vond is nu in 1972
gemeengoed geworden.
C.J. Boschheurne
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Kunst en architectuur
Blaser, Wemer - Mies van der Rohe. - Artemis, Zürich, 1972, 204 pp., geïll.,
SF. 19,-.
Boesiger, Willy - Le Corbusier. - Artemis, Zürich, 1972, 257 pp., geïll., SF. 19,-.

W. Koch en G. Kotting
Termen en begrippen in de bouwkunst
Kosmos, Amsterdam, Antwerpen, 1971, 168 pp., f 14,50.
Kotting heeft dit oorspronkelijk Duitse werkje bewerkt door onder andere voorbeelden
aan te halen die wat dichter bij huis liggen dan de oorspronkelijke. Feitelijk hebben
we hier te maken met een korte geschiedenis van de bouwkunst, aangevuld met
een register van termen. Dat laatste is uitvoerig geïllustreerd, maar beperkt zich
niet tot zuiver bouwkundige termen. Men vindt bijvoorbeeld ook de term ‘bedelorden’.
Dit wijst er al op dat ook bij de verklaring van termen een historische methode is
gevolgd.
C.J. Boschheurne

Michel Ragon
Histoire mondiale de l'architecture et de l'urbanisme modernes.
Tome I: Idéologies et pioniers (1800-1910)
Casterman, Tournai, 1971, 352 pp., 180 ill., BF. 690.
In zijn inleiding vertelt de auteur hoe hij er in 1958 toe kwam een boek over de
moderne architectuur te schrijven omdat hij er geen vond om te lezen. Sindsdien
heeft de moderne architectuur en stedebouw de kunstcriticus en romancier Michel
Ragon niet meer losgelaten. Het resultaat van deze jarenlange passie is zijn Histoire
mondiale... Van Ragon verwacht men geen rustig afgewogen studie. Wat hij
publiceert - niemand kan zijn produktie bijhouden - is steeds een heftig pleidooi voor
wat hij op dat ogenblik belangrijk meent te zijn. Meestal is dit niet zo oorspronkelijk
en vaak ook minder diep dan modieus gefundeerd. Ragon werkt als een antenne,
gevoelig voor wat een bepaalde avant-garde beweegt, en met de behoefte om dit
versterkt weer te geven. Combinatie van een geëngageerd actueel standpunt met
rijke informatie.
G. Bekaert

Miscellanea
Bins, P.G. - Prisma toeristengids - Zeeland, Brabant, Limburg. - Spectrum,
Utrecht / Antwerpen, 1972, 422 pp., f 6,50.
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Gaston Durnez
Jullie worden later gek dan wij
Lannoo, Tielt / Utrecht, 1971, 272 pp., BF. 240.
Volgens zijn eigen olijk getuigenis heeft G.D., cultureel redacteur bij De Standaard
en redacteur van Ons Erfdeel, uit een boordevolle lade notities achttien gesprekken
gebundeld. Onder de gesprekspartners bevinden zich letterkundigen als Bomans,
Ghijzen, L.P. Boon, Marnix Gijsen, Lebeau, Maria Rosseels; figuren als Marcel
Vandewiele, Pater Van Gestel, Dom Filips De Cloedt, Eugène van Itterbeek, Elias,
Knuvelder, Reginald De Schrijver e.a. geven een en ander prijs over allerlei wat met
cultuur te maken heeft. Ook de redacteuren van Pan en 't Pallieterke worden er met
veel verve in benaderd. Wie wil weten waarin het ‘Festival de la Wallonie’ van zijn
ouder broertje het ‘Festival van Vlaanderen’ verschilt, of hoe het weren van het
geschiedenisonderricht tot de middelbare school gelijk staat met het opdringen van
geheugenverlies, zal met een glimlach deze bundel knipsels ter hand nemen.
S. de Smet

Reinhard Christ, Hrsg.
Simplicissimus 1896-1914
Rütten & Loening, Berlin (D.D.R.), 1972, 408 pp., M. 45,-.
Een bloemlezing uit het beroemde Duitse satirische weekblad. Christ geeft een
inleiding waarin hij ook de geschiedenis van het blad samenvat. Hij meent met 1914
te kunnen eindigen, omdat de medewerkers zich toen in dienst stelden van het
Wilhelmische imperialisme. De tijd na de oorlog kende niet meer die bloei die de
behandelde periode liet zien. Men moet er daarbij dan ook rekening mee houden
dat toen de humorcultus, die als een late uitloper van de romantiek is te beschouwen,
afgelopen was. Ook Punch en Nebelspalter waren toen over hun hoogtepunt heen
Er is een uitvoerig register van tekenaars en schrijvers aan toegevoegd. In het
aanhangsel worden bovendien bij een aantal stukken feitelijke historische
toelichtingen gegeven.
C.J. Boschheurne
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Anton Van Wilderode
Het groot jaargetijdenboek.
Gedichten voor elke dag
Orion, Brugge, 1971, 498 pp., BF. 240.
‘Poëzie is niet de leer /van maten en gewichten / maar er bij zijn / als het ijs breekt
/ en het kind sterft / en kijken naar de takken / die langzaam verder leven’. Met dit
vers van Carel Swinkels opent A. Van Wilderode zijn bloemlezing van 366
natuurgedichten. De door hem gekozen gedichten refereren door hun titel of door
een duidelijke verwijzing naar de concrete maanden en getracht werd ook door de
volgorde van de gedichten een bepaalde samenhang te bereiken. Van de bijna
tweehonderd dichters die aan het woord komen, behoren de meesten tot de twintigste
eeuw. De samensteller wijst er in zijn inleiding op, dat vooral de experimentele
dichters de natuur in een ruime mate in hun poëzie betrokken hebben. Op die manier
vervulden zij hun rol van ziener en voorzegger in een steeds meer door vervuiling
van allerlei aard bedreigde wereld. Uitgebreide bibliografische gegevens over de
herkomst van de gedichten en een alfabetische lijst van de gebloemleesde auteurs
ronden dit jaargetijdenboek af.
J. Gerits

Anton van Duinkerken
De mensen hebben hun gebreken
(Prisma), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1971/6, f 3,50, BF. 57.
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Van Duinkerken schreef zijn essay ‘De mensen hebben hun gebreken’ in 1935.
Vele dingen zijn er sinds die tijd veranderd, maar de mensen niet. Die houden hun
gebreken.
Van Duinkerkens boek is dan ook geenszins verouderd. Verontrust over de
hyperkritische mens van deze eeuw, neemt hij de zwakheid in bescherming tegen
de keiharde managers, de cynische spotters en de betweterige moralisten.
De kracht van het gebrek is, dat het een mens tot zichzelf kan brengen. Wie zijn
eigen gebreken kent, verdraagt gemakkelijker de zwakheid van anderen.
Het boek biedt geen afgewogen betoog, maar een virtuoze improvisatie, vol rake
opmerkingen, prikkende paradoxen en onverwachte wendingen.
De schrijver gaat daarbij uit van vijf ‘gebrekkige’ schrijvers, over wier leven en
werk hij vertelt. Allereerst Homerus, de blinde Ziener, die achter de zwakheid van
de mensen, tot diep in hun ziel vermocht te schouwen, en er alle passies, verdriet,
angsten en vreugden peilde en liefdevol begreep. Verder Esopus, Erasmus, Ronsard
en Andersen.
Van Duinkerkens beschouwingen zijn bijna altijd ráák. Hij had niet alleen gezond
gevoel, maar ook gezond verstand. Daarbij geloofde hij, dat onze gebreken en onze
zondigheid in wezen reeds overwonnen zijn op het Kruis. Hij wist ook dat het kwaad
uiteindelijk een mysterie is, het mysterie van het verloren paradijs: ‘Wij hebben
allemaal een paradijs verloren. Dit is ons enige gebrek, al openbaart het zich in
duizend vormen. De mens verlangt terug naar het verloren paradijs. Diep kan hij
zinken in alle ellende, hij kan zijn heimwee niet verloochenen’ (p. 210).
Ook Erasmus heeft over de menselijke zwakheid geschreven. Hij heeft de Zotheid
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van de begeerte doorzien en gehekeld. Doch zijn spot blijft uiteindelijk zuur. Het
boek van Van Duinkerken ademt een grote mildheid. Het Spectrum heeft er goed
aan gedaan het in herdruk te nemen.
D. v.d. Mark

Julien Van Remoortere
De witte man
De Clauwaert, Leuven, 1971, 43 pp., BF. 50.
Ook in zijn vorige novelle, ‘De zuiveren van hart’, is het hoofdpersonage een jongetje
dat, door een schokkende ervaring uit de gave kinderwereld gerukt, geconfronteerd
wordt met de duistere krachten die mede het leven van de volwassenen bepalen.
In De witte man is het jongetje getuige van de hevige ruzies tussen zijn vader en
moeder, die er op een dag vandoor gaat. Zijn vader, al sterk getraumatiseerd door
oorlogsbelevenissen in Korea, kan de situatie niet lang alleen aan en geraakt in een
toestand van totale verdwazing, waarin iedereen en alles als een bedreiging ervaren
wordt. Hij sluit zich op in zijn eigen huis met zijn zoontje als gijzelaar. Het slot van
de novelle kon zo uit een krantebericht overgenomen zijn: belegering door de politie,
schietpartij, vader gedood, jongetje springt door het venster. Heel dit dramatisch
gebeuren wordt verteld vanuit het gezichtspunt van het jongetje dat in het spookbeeld
van ‘de witte man’ zijn angsten en minderwaardigheidsgevoel projecteert. Een tijd
lang verdwijnt de witte man omdat het kind zich veilig voelt bij zijn sterke vader,
maar als deze neergeschoten wordt komt de dreiging en de angst weer in al zijn
felheid opdringen. De auteur weet net genoeg maat te houden, zodat de novelle
geen draak wordt, maar een ontroerend getuigenis van de wijze waarop een kind
in het gezin en de maatschappij verknoeid kan worden.
J. Gerits

Piet Bekaert
Amarillis
J. Sonneville, Brugge, 1971, 92 pp., BF. 105.
Na een verblijf van twee jaar in New York keerde P. Bekaert als master of science
in 1970 uit Amerika terug en is thans te Gent als designer werkzaam. Zijn
proza-debuut is een poging ‘om Amarillis te vangen in de zeepbel van een boek’.
Niet Amarillis is uiteindelijk belangrijk, maar de poging van de
dichter-schrijver-designer om haar in woorden en tekens te vangen. In een taal die
sterk aan Van Ostaijen herinnert, tracht hij tot uitdrukking te brengen ‘dat er zoiets
mogelijk is om onszelf te rijmen of te stafrijmen met dingen of mensen die in ons de
samenklank vormen. Een spiritueel allitereren met de wereld’ (p. 56). Paul de Vree
karakteriseerde Bekaert als een organisch expressionist en noemde Amarillis ‘proza
in fusie, dat door zijn lyrische vondsten niet ver van de fusionele poëzie staat’. Het
is een spiritueel, bekoorlijk en virtuoos spel met woorden.
J. Gerits
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Karel Jonckheere
In een anekdote betrapt
Lannoo, Tielt, Utrecht, 1971, 224 pp., BF. 170.
‘Veel recensenten schrijven eerst hun oordeel neer en lezen het besproken boek
pas nadien, geboeid door wat ze er zelf over schreven’ (p. 175). Dit boek vol
anekdoten over duizend jaar schrijven uit Noord en Zuid is niet het lot beschoren
geweest dat in het citaat vernoemd wordt; toch kan ik bezwaarlijk schrijven door het
boek zelf geboeid te zijn geweest. De anekdotes, geput uit Jonckheere's eigen
herinneringen en uit geschriften over en interviews met auteurs, bereiken zelden
een hoger niveau dan het ‘weet je nog van die...’, waarbij een door de ingewijden
overbekend verhaal nog eens uit de doeken wordt gedaan. Misschien kunnen
liefhebbers van de petite histoire er toch nog met een zeker genoegen in grasduinen.
J. Gerits

Gilbert Demets
Aleksander Solzjenitsyn
Orion, Brugge, 1971, 53 pp..
In de reeks Ontmoetingen, literaire monografieën van bekende auteurs in en buiten
ons taalgebied, presenteert G. Demets Aleksander Solsjenitzyn. Meer over deze
met de Nobelprijs bekroonde auteur hebben de lezers van Streven reeds kunnen
lezen in M.A. Lathouwers, Kanker Paviljoen, mei 1969, pp. 836-845, en R. Hotz,
Alexander Solsjenitzyn, christelijk profeet in Sovjet Rusland, nov. 1971, pp. 161-174.
J. Gerits
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Theologie
Berkouwer, Dr. G.C. - Dogmatische studiën (De Kerk deel II). - Kok, Kampen,
1972, 273 pp., f 28,50.
Dondeyne, A. - De taak van de priester nu. - Emmaüs, Brugge, 1972, 61 pp.,
BF. 66.
Prümm S.J., Karl, - Gnosis an der Wurzel des Christentums? - Otto Müller
Verlag, Salzburg, 1972, 720 pp., ÖS. 500,-.
Ruler, Prof. A.A. van - Marcus 14 (vervolg), 15 en 16. - Kok, Kampen, 1972,
176 pp., f 13,90.
Ruler, Prof. Dr. A.A. van - Theologisch werk IV. - Callenbach, Nijkerk, 1972,
200 pp., f 24,50, bij int. f 22,-.
Schlier, Heinrich - Nun aber bleiben diese Drei. - Benziger Verlag, Einsiedeln,
1972, 86 pp..
Schlierse, Franz-Joseph, Hrsg. - Jesus von Nazareth. - Matthias Grünewald
Verlag, Mainz, 1972, 284 pp., DM. 24,-.
Schürmann, Heinz - Der Geist macht lebendig. - Herder, Freiburg/Br., 1972,
163 pp., DM. 8,80.
Voss, Gerhard u. Helmut Harsch, Hrsg. - Versuche mehrdimensionaler
Schriftauslegung. - Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 149 pp., DM. 18,-.

Jürgen Moltmann
Het spel van de vrijheid
Ambo, Bilthoven, 1971, 78 pp., f 6,90.
Dit kleine boekje van de door zijn grote werk Theologie der Hoffnung vooral befaamd
geworden protestantse theoloog, lijkt theologisch vooral belangrijk vanwege het feit
dat de auteur de ‘hoop’ niet langer enigszins eenzijdig richt op Gods toekomst voor
ons mensen, maar deze nu ook beschrijft in het NU van ons bestaan, als vreugde
om de vrijheid die Hij ons in Christus geschonken heeft (de originele titel luidt: Die
ersten Freigelassenen der Schöpfung). ‘Met de mechanismen van de angst en de
zorg wordt men altijd bij de grond gehouden’ (p. 19), maar juist uit deze angst en
zorg zijn wij bevrijd in het geloof in Jezus' sterven-ten-leven, waarin God zelf zijn
garantie, zijn zegel heeft gedrukt op het mensenleven, zoals wij dat nu eenmaal
leven. Juist daarom mogen wij NU reeds leven in de vreugde van de hoop op Gods
toekomst voor ons mensen. Wij moesten ons geloofsleven eens wat minder
concentreren op Gods ‘heerschappij’, en wat meer leven in de vreugde om Gods
‘heerlijkheid’, ons in Jezus Christus verschenen. Juist door het beleven van deze
vrijheid, vreugde en hoop zullen wij de moed en de overtuiging vinden om de
bestaande onmenselijke structuren in onze samenleving te veranderen. Uit dergelijke
gedachten wordt duidelijk, hoe M. in zijn voorwoord deze bespiegelingen wil richten
tegen zowel ‘de oude farizeeën’ als ‘de nieuwe zeloten’, die ‘ons met hun
conservatieve en revolutionaire wettelijkheid bang gemaakt (hebben) voor de vrijheid,
de vreugde en de spontaniteit’ (p. 7). Behalve dat deze beschouwingen theologisch
sterk gefundeerd zijn, vallen er heel wat losse kritische opmerkingen t.a.v. onze
hedendaagse geloofsbeleving te genieten. Graag aanbevolen.
S. Trooster
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A.A. van Ruler
Theologisch Werk. Deel III
Callenbach, Nijkerk, 1971, 207 pp., f 24,50, bij int. f 22,-.
De voorgaande delen verschenen resp. in 1969 en 1970, zij werden met grote
waardering besproken in Streven 23, juli 1970, p. 1081 en 24, oktober 1971, p. 100.
Dit derde deel omvat 9 opstellen en redevoeringen: twee over het kerkelijke ambt,
vier over de bevinding of gereformeerde mystiek, een over theocratie en tolerantie,
een over de reformatorische houding tegenover de Katholieke Kerk, en een laatste
over de overheid in Nederland en het humanisme. Hieronder zijn drie themata
waarover Van Ruler ons beslist eigen inzichten heeft nagelaten: de persoon van de
ambtsdrager, de realiteit van de bevinding en de christelijke houding tegenover de
burgerlijke overheid. Zijn persoonlijke inbreng betreffende deze onderwerpen binnen
de Nederlandse theologische bedrijvigheid is des te belangrijker niet alleen vanwege
zijn grote eruditie maar ook wegens zijn vrijheid tegenover groepen of stromingen
in de Hervormde Kerk. Men heeft Van Ruler dan ook wel eens een solist genoemd
in zijn theologiseren. Wanneer men hiermee zou bedoelen een individualist, dan
vergeet men zijn belezen en gecultiveerde geloofszin voor traditie en
gemeenschappelijkheid. Wanneer men onder solist-zijn verstaat, dat Van Ruler zich
voorlopig vrij opstelde tegenover gangbare opvattingen en aandrong op persoonlijk
bestuderen én beleven, dan geeft men hem de eer die hem toekomt. Op deze wijze
bewerkte Van Ruler ook opmerkelijke openingen voor het oecumenisch gesprek en
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signaleerde soms vóór anderen nieuwe mogelijkheden. Vandaar dat we blij kunnen
zijn met deze gebundelde uitgave van zijn verspreide activiteiten.
J.F. Lescrauwaet

Hans Urs von Balthasar
Klarstellungen
2,
Herder Verlag, Freiburg, 1971 190 pp., DM. 3,90.
In zesentwintig schetsen van elk zes à zeven bladzijden wil de schrijver een aantal
wezenlijke vragen van het christendom, die nogal bestreden of verdrongen worden,
klaar en helder naar voren halen. ‘Klarstellungen’ vindt men over bv. de liefde tot
Jezus Christus, het mariale principe, traditie, gezag, medeverantwoordelijkheid, de
paus, het contemplatieve leven, het gebed, de priester, etc.
Ten dele maar zijn het die problemen die in de publiciteit ‘brandende problemen’
heten. Schrijver geeft daarbij als reden: ‘wat mij, als lauwe christen, doet branden,
doet iemand die in brand staat niet branden. Wat in hem half afgebrand wordt, doet
mij niet ontvlammen’. ‘Prüfung der Geister’ luidt de ondertitel. In dit toetsen van wat
op het ogenblik het christendom beweegt en evenzeer gebonden houdt, kiest hij
voor de smalle weg, die ‘de besten lonkt’ in tegenstelling tot de brede en korte weg
van de vaak snel gesuggereerde oplossingen. Deze ‘Klarstellungen’ zijn niet die
egelstellingen waarin men zich grimmig verschuilt wachtend tot de ongunstig
verlopende slag voorbij is, noch zijn het stellingen die aangeplakt op de kerkmuur
een afscheidsbrief voorstellen. Doordat hij zijn gedachten niet laat determineren
door een oude of nieuwe theologie, oud of nieuw mensbeeld, slaagt hij erin wezenlijke
kernen als lichtpunten naar voren te brengen, aangestoken op een uitnodigende
spiritualiteit; dat Jezus de Christus is, en die gekruisigd.
Dit boekje zij allen aanbevolen die, niet in partijstrijd gewikkeld of door partijzucht
verteerd, de toekomst van de kerk niet willen maken of breken, maar in de kerk
blijven; niet op basis van een overwinning op anderen behaald, maar omdat zij het
beste tegen het verlies kunnen en zo de kerk een toekomst gunnen met de
gekruisigde Christus. De stijl is soms overladen, de woorden niet altijd gemakkelijk,
het geheel niet zonder emotie. Het zijn wel die voorwaarden waardoor men bij een
tweede keer lezen de innerlijke eenvoud en rijkdom ervan leert proeven.
G. Wilkens

Godsdienst
Baers, J., e.a. - Naar een reveil bij de jongeren? - (Tijdschrift voor catechese),
Patmos, Kapellen, 1972, 72 pp., BF. 70.
Lörning, Inge - Kanon im Kanon. - Chr. Kaiser Verlag, München, 1972, 295
pp., DM. 30,-.
Miranda, F. de - Ontmoeting en verwachting. - Bijleveld, Utrecht, 1968, 90 pp.,
f 6,90.
Naaijkens, B. - Biddende kerk. Opgang. - Emmaüs, Brugge, 1972, 198 pp.,
BF. 165.
Palms, Roger C. - De Jezus beweging. - Prisma, Spectrum, Utrecht / Antwerpen,
1972, 127 pp., f 2,75, BF. 44,-.
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Puchinger, Dr. G. - Zending en ontwikkeling. - Meinema, Delft, 1972, 373 pp.,
f 17,90.
Tolk, Jochen - Predigtarbeit zwischen Text und Situation. - Chr. Kaiser Verlag,
München, 1972, 162 pp., DM. 14,-.
Voith O.P., Franz - Motivmessen für Jugendliche. - Hans Driewer, Essen, 1972,
262 pp., DM. 19,-.

Dr. P.A. Elderenbosch
Hoor, Israël...
Boekencentrum, Den Haag, 1971, 128 pp., f 10,90.
Het boek dat de woorden uit Deuteronomium 6: 4 ‘Hoor, Israël’ tot titel heeft, houdt
zich bezig met het probleem hoe in de Joodse synagogen uit de Bijbel is gelezen.
Wanneer men de Schrift veelvuldig en intensief bestudeert - hetgeen deze auteur
zonder twijfel doet - dan ontkomt men niet aan de gedachte, dat er in het oude Israël
een bepaald schema heeft bestaan van lezingen. Er werd elke sabbat niet zomaar
iets voorgelezen, neen, het schijnt dat het voorlezen gebonden was aan een
vaststaande lijst. Een lezing uit de Tora was gekoppeld aan een lezing uit de Profeten
èn aan een Psalm. De grote moeilijkheid van dit synagogale leesrooster is, dat het
nooit ontdekt is; nergens heeft men geschriften gevonden waarin een dergelijk
leeschema werd beschreven. De enige mogelijkheid om weer in het bezit te komen
van een dergelijke lijst met lezingen is dus: er zelf een maken, op grond van
gegevens die men in de Bijbel heeft ontdekt. En hierin schuilt dan ook de zwakte
van al dit soort boeken: te vaak nog zijn zij gebaseerd op vermoedens, op vage
gegevens.
Auteur heeft een schema ontworpen voor
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een éénjarige cyclus (de Joden kenden vroeger een driejarige cyclus); de lezingen
uit het boek Genesis worden in een goed commentaar verbonden met lezingen uit
de Profetische geschriften en met een Psalm. Daarenboven heeft Elderenbosch als
vierde kolom een lezing uit het Nieuwe Testament gezocht voor iedere zondag. Dit
laatste geschiedt m.i. op wankele gronden; op enkele zondagen durft hij zelfs geen
lezing uit het N.T. te vermelden.
Wanneer men dit boek raadpleegt, moet men dus weten dat dergelijke leesroosters
een reconstructie zijn; het mag in ieder geval niemand ervan weerhouden om het
in de verkondiging te gaan uittesten. Het commentaar van Elderenbosch op het
boek Genesis is in ieder zeer de moeite waard.
P. Beentjes

F. de Miranda
Ontmoeting en verwachting
Bijbels getuigenis vanaf Kain tot aan de Godsknecht uit het boek Jesaja
Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1968, 90 pp., f 6,90.
Met behulp van de ‘Verdeutschung der Schrift’ van Martin Buber en Franz
Rosenzweig poogt de auteur de thema's Ontmoeting en Verwachting in de Bijbel
naderbij te brengen. Zoals de ontertitel van het werk reeds aangeeft, doet hij dit
vanaf Kain (Gen. 4) tot aan de Godsknecht uit het boek Jesaja (40-55).
M.i. is de schrijver er niet in geslaagd de lezer bovengenoemde thema's ‘zo
concreet mogelijk voor ogen te stellen’, zoals hij in het voorwoord aangeeft (p. 7).
Gedurende het lezen van dit boek raakt men geïrriteerd door de zeer vele citaten
uit Bubers vertaling. Het betoog van de auteur zelf wekt hierdoor de indruk geen
eenheid te vormen, het nodigt niet uit tot lezen. Dit alles wil geenszins inhouden dat
daarmee ook Bubers ‘Verdeutschung’ ongelezen moet blijven, integendeel!
P.C. Beentjes

Marnix Gijsen
Biecht van een heiden
Bruna, Utrecht / Antwerpen, 1971, 63 pp., BF. 70.
Dit boekje bevat de tekst van een lezing die Marnix Gijsen in 1963 uitgesproken
heeft te Heverlee (bij Leuven) voor een groep dominikanen. Hij zet erin uiteen
waarom hij rond zijn vijfenveertigste jaar de r.k. kerk verlaten heeft en agnosticus
geworden is. A. Truyman, van wie destijds de uitnodiging tot deze lezing was
uitgegaan, heeft deze ‘Biecht’ voorzien van een inleiding en ze verder aangevuld
met een biografische schets van Gijsen en een beknopt gehouden bibliografie van
diens werken.
Het probleem van de uniciteit van de openbaring van Jezus Christus en het
probleem van het kwaad en het lijden waren voor Marnix Gijsen de theoretische
redenen waarmee hij zijn verlaten van de r.k. kerk verantwoordde. Een praktisch
struikelblok vormde de reactionaire organisatie van de kerk als instelling. Wie de
argumenten van Gijsen leest, wordt getroffen door de scherpte, sereniteit en diepte
waarmee zij naar voren gebracht worden. Toch bezit in 1972 een dergelijke apologie
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niet meer de relevantie die ze gehad kan hebben in een voorbije periode van de
kerkgeschiedenis waarin de scheidingslijn tussen ‘gelovigen’ en ‘heidenen’ duidelijk
aan te wijzen was.
J. Gerits

Oskar Köhler
Bewuszseinsstörungen im Katholizismus
Knecht, Frankfurt am Main, 1972, 266 pp., DM. 23.
Wat moet men nù denken over de richtlijnen van de pauselijke bijbelcommissie voor
de bestudering van de bijbel vijftig jaar geleden? Hoe nù reageren op recente
katholieke publikaties ten aanzien van de pauselijke onfeilbaarheid, dogmatische
uitkomst van het eerste Vatikaans Concilie, honderd jaar geleden? Kerkhistoricus
Köhler zet in dit boek zijn visie uiteen op deze twee periodes. Van een tiental gekende
figuren haalt hij enkele pikante teksten aan die hij dan verwerkt in een gefingeerde
brief of redevoering of dagboekfragment. Voor het eerste Vaticanum zijn dat o.m.
Dupanloup, Döllinger, von Hefele, von Pastor; voor de periode van het modernisme
zijn dat Friedrich von Hügel, Alfred Loisy, Albert Lagrange. Het is verhelderend
inderdaad nù de argumenten te horen tegen bv. de pauselijke onfeilbaarheid van
iemand die vóór de plechtige dogmaverklaring tot de tegenstrevende minderheid
behoorde, of een kijkje te nemen in de briefwisseling van twee bijbelverklaarders,
Lagrange en Loisy, tijdens de twisten van het modernisme. Wellicht kunnen de
lessen van de geschiedenis de kerk ook vandaag helpen haar bewustzijnsstoringen
te boven te komen.
S. De Smet
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Theater
Bachler, Karl - Gemalte Theatervorhänge in Deutschland und Österreich. Bruckmann, München, 1972, 171 pp., geïll., DM. 35,-.
Dieckmann, Friedrich - Karl von Appens Bühnenbilder am Berliner Ensemble.
- Henschel, Berlin, 1972, 408 pp., geïll., MDN. 140,-.
Kosok, Heinz, en Sean O'Casey. - Das dramatische Werk. - Erich Schmidt,
Berlin, 1972, 419 pp., DM. 58,-.
Steinweg, Reiner - Das Lehrstück. - Metzler, Stuttgart, 1972, 296 pp., DM. 25,-.
Theater in der Zeitenwende. - Henschel, Berlin, 1972, 2 banden, 880 pp., geïll.,
MDN. 45,-.

Charles A. Carpenter
Bernard Shaw & the Art of Destroying Ideals. The Early Plays
University of Wisconsin Press, Madison, 1969, 262 pp., $ 10,-.
Leon Hugo
Bernard Shaw. Playwright and Preacher
Methuen, London, 1971, 270 pp., £ 3,-.
Carpenter stelt Shaws fris-verworven geloof in het socialisme voorop; consequent
daarmee moest Shaw de vigerende burgerlijke ideeën bestrijden. Dat doet hij
aanvankelijk met een aanval op specifieke opstellingen en houdingen in de
maatschappij, vooral die welke resulteren uit de gerespecteerde kapitalistische
ethica (Unpleasant Plays); vervolgens pakt hij de romantische en morele sentimenten
van het Victoriaanse Brittannië aan (Pleasant Plays) om tenslotte de vereerde
modellen van heroisme van binnenuit aan te tasten (The Man of Destiny; Three
Plays for Puritans). Uit deze thematische verkenning haalt Carpenter een classificatie:
propagandastukken, kritische komedies, humaniseringen van het heroïsche drama.
Uit deze inrijperiode duikt Shaw op met een nieuw slag dramatische held, in het
bezit van een planmatige wil voor alles wat de ontwikkeling van de mens kan
bevorderen (Man and Superman). Zonder deze resultaten woordelijk te herhalen,
sluit L. Hugo zich hier naar de grondtendens bij aan. Hij beklemtoont de niet-aflatende
didactische campagne als fundering van Shaws langdurige activiteit. Ook hij plaatst
het socialisme centraal, met de wat eigenzinnige Shaviaanse afsplitsing van de
Creative Evolution als beheersende ideologie. Dit bijzonder aantrekkelijk geschreven
boek argumenteert zorgvuldig de eenheid van esthetische uitdrukking en didactische
idee.
C. Tindemans

John A. Henderson
The First Avant-Garde 1887-1894.
Sources of the Modern French Theatre
George G. Harrap, London, 1971, 173 pp., £2-.
Walter Pabst, Hrsg.
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Das moderne französische Drama. Interpretationen
Erich Schmidt, Berlin, 1971, 336 pp., DM. 32,-.
Henning Krauss
Die Praxis der ‘littérature engagée’ im Werk Jean-Paul Sartres 1938-1948
C. Winter, Heidelberg, 1970, 186 pp., DM. 32,-.

Guy Croussy
Beckett
Hachette, Paris, 1971, 235 pp., FF. 22,-.
Philip Thody
Jean Genet
Athenäum, Frankfurt, 1971, 234 pp., DM. 19,80.
Hendersons boek is een tocht naar de bronnen, maar ook niet meer dan dat; alle
pogingen om in Frankrijk het nieuwe theater aan vaste grond te helpen, van Antoine
en Paul Fort tot Lugné-Poe, stelt hij keurig op een rijtje, maar nergens gaat hij over
tot een steviger interpretatie. Vol interpretaties daarentegen steekt het werk van W.
Pabst en al zitten er wel enkele vlugge en simplistische opstellen onder, het
merendeel is stofzeker, methodevast en theaterbewust. De vertegenwoordiging is
betwistbaar; in de actualiteit kunnen figuren reliëf verdienen, hun relatieve inbreng
moet in een periode-analyse toch wel verdwijnen en zo zie ik b.v. G. Bernanos hier
niet passen. De aandacht is uiteraard structureel, wel literair-dramaturgisch maar
in volle bewustzijn van de bestemming van deze teksten. Aan de hand van telkens
één werk wordt de totale auteur doorgelicht en dat lukt b.v. uiterst goed bij J. Cocteau
(K. Schoell), P. Claudel (T. Heydenreich), J. Giraudoux (G. Goebel), J.P. Sartre (K.
Kohut), E. Ionesco (K.A. Blüher), J. Genet (K.P. Steiger) en A. Césaire (W. Pabst).
H. Krauss' studie is een minutieuze, tekstenuitpluizende analyse van Sartres weg
naar de duidelijkheid
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toe; de uitslag is uiteraard zonder verrassingen, maar de aarzelingen en
vastberadenheid tussentijds worden verhelderend gedemonstreerd, waarbij tevens
invloed en herkomst belang krijgen. G. Croussy's Beckett-studie is die typisch-Franse
lyrische brok die niet aan feiten toekomt en je tenslotte volledig op je adem laat; en
waar hij af en toe boeiend wordt wanneer hij structuurschema's afdrukt, daar worden
de argumenten, de criteria en de consequenties volstrekt geheim gehouden. Thody's
studie is een Duitse vertaling van het Engelse origineel (cfr. Streven, okt. 1968, p.
102), waaraan verbazend genoeg geen enkele wijziging is aangebracht, alsof
sedertdien niets viel op te tekenen.
C. Tindemans

Karlheinz Braun und Peter Iden, Hrsg.
Neues deutsches Theater
Diogenes, Zürich, 1971, 310 pp., DM. 12,50.
Je kunt je natuurlijk afvragen wat de zin kan zijn van deze sliert onaffe fragmenten,
chaotische handelingen, retorische ontwerpen tot actiesuggesties, 20 in totaal en
waarin maar heel moeizaam lijnen en tendensen herkenbaar worden. Sommige
auteurs hebben zich al een kwalijke reputatie verzameld: B. Broek, K. Wünsche, P.
Handke, W. Bauer, R.W. Fassbinder; andere zijn nagenoeg debutanten in wat nog
drama wil zijn; H. Wiesner, G. Kelling, H. Rosendorfer, B. Frischmuth, H.J. Fröhlich,
P. Matejka, G. Rühm, W. Wondratscheck, E. Jandl; een derde categorie behoort
tot de volhardende pogers: F.X. Kroetz, H. Henkel, R. Korn, J. Ziem, W. Deichsel.
Het is een defilé van rebellen: tegen de tijd én tegen het theater. Hun waarde bestaat
veeleer in de informatie over bepaalde (on)artistieke behoeften en te plaatsen of te
verklaren is er nauwelijks één definiteit. Destructief en balorig in dialoog en taal,
structuur en figuur, handeling en idee, schrijven ze een geïnstitutionaliseerde twijfel
bij elkaar; de ene categorie trekt op tegen de geijkte esthetische constanten, de
andere manipuleert de scène als een uitstalraam voor de defecten in de maatschappij
en wordt bijgevolg astmatisch didactisch en moraliserend, zij het langs de averechtse
kant. En zo zie je geleidelijk de zin toch opdoemen; hun kritisch realisme of hun
expliciete vivisectie schopt tegen een theater aan dat het verleerd heeft naar zichzelf
te vragen en vegeteert op zijn overgeleverde zin die het eigenlijk is kwijt geraakt.
Bijgevolg: voor de taaie belangstellende een onmisbare anthologie.
C. Tindemans

Film
Casty, Alan - The films of Robert Rossen. - Museum of modern art, New York,
1969, 57 pp., geïll..
Wiene, Robert - The cabinet of Dr. Caligari. - Lorrimer, London, 1972, 100 pp.,
geïll., £ 1,05.

William K. Everson
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The Films of Hal Roach
Museum of Modern Art, New York, 1971, 96 pp., $ 2,50.
Het Museum of Modern Art startte met een reeks korte, telkens bijzonder knap
geillustreerde, monografieën over Amerikaanse filmregisseurs. Cukor, Stevens en
Rossen werden samen met Roach in de eerste vier volumetjes besproken. In Europa
is een traditie van filmstudie zo goed als onbestaande. De Italiaanse filmpublikaties
blijken telkens opnieuw vast te zitten aan (marxistische) esthetische theorieën; de
Franse filmstudies hebben een polemisch, combattief karakter, waardoor hun plaats
en functie weer geheel elders komt te liggen. De Britse filmstudies benaderen het
meest het Amerikaanse model, maar blijven fundamenteel verdeeld tussen het
gesofistikeerde, Amerikaanse pragmatisme en de verschillende principiële, min of
meer theoretische uitgangspunten van het vasteland. De publikaties van het Museum
of Modern Art zijn dan ook om verschillende redenen zonder meer onmisbaar. De
belangrijkste lijkt me wel de sfeer en mentaliteit waarmee film er wordt bekeken en
gewaardeerd. De Amerikaanse film is er geen mythisch object van afkeer of adoratie.
Naast kennis van de films is er ook ruime gevoeligheid voor het publiek, voor de
populariteit, voor de concrete biografische en economische gegevens. Dit alles in
tegenstelling tot de manier waarop in Europa film-studies telkens een principieel
karakter krijgen, terwijl de kennis van feiten vaak te wensen overlaat. Ter herinnering:
Hal Roach is vooral bekend als producent van Laurel en Hardy. Roach werkte o.m.
ook met Harold Lloyd en Harry Langdon, maar produceerde ook avonturen- en
kinderfilms. Regelmatig regisseerde hij ook enkele films o.m. om voeling te blijven
houden met alle aspecten van het vak.
D. Lauwaert
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binnenkant achterplat

Personalia
H. Jans S.J., geboren 1924. Licentiaat filosofie en theologie; 1939-1961 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.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagbladwetenschap aan
de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
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:
Scheideggstraase 45, Züch.
Prof. Dr. P.-H. Virenque, geboren 1919. Doctor in de economische wetenschappen,
gewoon hoogleraar aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen.
Richtte in 1958 het Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek (SESO)
op, waarvan hij tot 1970 de directie waarnam. Adres: De Hulsten 74, 2153-Zoersel.
Drs M.A.J. Coolen, geboren 1944. Studeerde van 1966 tot 1972 theologie aan
de Universiteit van Nijmegen. Adres: Oranjesingel 59, Nijmegen.
Frans Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te
Leuven. Producer bij de BRT, derde programma. Adres: Waterloostraat 41,
2600-Berchem.
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.)
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P.,
Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. Adres: De Ster 56, 2540-Hove.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is thans als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan de vakgroep micro-economie van die instelling. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23,
Amstelveen.

Streven. Jaargang 25

C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Prof. Dr. Jan Kerkhofs s.j., geboren 1924. Doceert godsdienstsociologie aan de
Theologische Faculteit te Leuven. Secretaris-generaal van het Internationale
Informatiecentrum ‘Pro Mundi Vita’. Adres: Lei 31, 3000 - Leuven.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1972, nummer 11-12]
[Inhoud]
Dreigt ons onderwijs versplintering?, p. 1059
De vernieuwingen in het onderwijs schijnen niet zonder meer als verbeteringen te
mogen worden geboekt. De effecten van de praktijk van de brugklas, de
keuzepakketten en de nieuwe wijze van eindexamen-afnemen worden onder de
loep genomen.

School en prestatiemaatschappij, p. 1064
Is onze welvaartsmaatschappij een prestatiemaatschappij? De economie, de
industrie, het bedrijfsleven, zij hebben allemaal jonge mensen nodig die kunnen en
willen ‘presteren’. En de school moet ze daarop voorbereiden. De maatschappij
stelt eisen aan de school. Terecht. Maar de school moet die eisen niet klakkeloos
aanvaarden, ze moet ze voortdurend corrigeren. Maak je van ‘prestatie’ haar principe,
dan vervals je de ware opdracht van de school. Deze bestaat er o.m. in dat zij de
voorwaarden schept om van de prestatiemaatschappij een menselijke maatschappij
te maken.

‘Christenen voor het socialisme’, p. 1075
‘De dag dat christenen werkelijk een integraal revolutionair getuigenis durven geven,
wordt de Latijns-Amerikaanse revolutie onoverwinnelijk’. Deze woorden van Che
Guevara dienden als motto voor de Eerste bijeenkomst van de ‘Christenen voor het
socialisme’ die in Santiago de Chile plaatshad op het ogenblik dat de 3e
Unctad-conferentie daar vergaderde. Wat willen deze mensen en hoe zijn zij ertoe
gekomen? Ook wie het niet eens is niet hun doelstellingen en methoden, kan in
ieder geval de informatie gebruiken die hier geboden wordt.

De Russisch-Amerikaanse topconferentie in Moskou, p. 1086
Ondanks Nixons pressie op de Russen door vriendschap te zoeken met Peking
behaalde de Sovjet-Unie bij het presidentieel bezoek aan Moskou een belangrijk
politiek succes, nl. dat de Sovjet-Unie voor het eerst door de Verenigde Staten als
gelijke partner wordt erkend.
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De onwaarschijnlijke mens II, p. 1094
In het julinummer behandelde de auteur de vraag naar de biologische grondslag
van de filosofie die Jacques Monod in zijn wetenschappelijke bestseller ‘Le hasard
et la nécessité’ (‘Toeval en onvermijdelijkheid’) wil propageren. Nu dringt hij met
zijn kritiek door tot de vraag of Monod inderdaad de onhoudbaarheid van elke
‘finalistische’ interpretatie van de evolutie heeft weten te bewijzen.

Vervolgde en vervolger in een joodse novelle, p. 1105
Amos Oz heeft in zijn jongste novelle niet zozeer aandacht voor de vervolgde - een
probleem waar iedere jood mee worstelt - maar voor de vervolger. De vervolger
ontdekt tenslotte dat het kwaad, het alleswegvretende kwaad, niet in de ander, maar
in hemzelf is.

In vijftien dagen leren denken, p. 1110
Edward de Bono vraagt anadacht voor de wijze waarop men denkt. Om enig zicht
te kunnen krijgen op de mogelijkheden van het denken, onderscheidt hij het
geïnspireerde denken, het systematische denken en het strategische denken. In
het denken onderscheidt hij vier typen: het natuurlijke denken, het logische denken,
het wiskundige denken en het laterale denken. Inderdaad een onderzoek naar het
‘mechanisme van ons denken’.

Waarop berust de gewestvorming?, p. 1121
Samenvoeging van gemeenten, vorming van gewesten, kortom: bestuurlijke
territoriale reorganisatie, staat in de belangstelling. In dit artikel wordt de vraag
gesteld, welke criteria legt men aan om de structuur en de grootte van een gewest
te bepalen. Recente literatuur, conferenties en kamerstukken geven voldoende stof
tot een diepgaande bezinning.
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Dreigt ons onderwijs versplintering?
Redactie Nederland
Onze goede, oude H.B.S. ligt in coma. Zij heeft haar laatste adem nog niet
uitgeblazen, maar wat zij nog aan leven overheeft - een paar ‘bezemklassen’, waarin
de nog onrijpe restantjes van haar laatste volle oogst bijeen werden geveegd - kan
haar gebrekkig bestaan nog één jaar rekken. Dan is het afgelopen. Onherroepelijk.
Het heeft geen zin daarover te treuren.
De H.B.S. was een kind van haar tijd. De tijd van Thorbecke, toen de opkomende
burgerstand begon in te zien dat haar kinderen, voorbestemd om leiding te geven
in handel en industrie, weinig baat konden vinden in de aloude Latijnse School. Om
zich in de wereld van handel en industrie te kunnen bewegen hadden zij moderne
talen en exacte wetenschappen nodig en het was Thorbecke, die met zijn
vooruitziende blik en zijn doorzettingsvermogen het geëigende schooltype voor de
‘hogere burgerstand’ ten leven riep. De eerste ingrijpende ‘vernieuwing’ in de
voordien starre structuur van het Nederlands onderwijs. Naderhand gevolgd door
tal van andere vernieuwingen, bestaande uit de schepping van steeds weer nieuwe
schooltypen, aangepast aan de behoeften van telkens weer andere categorieën in
het maatschappelijk leven. Vernieuwingen die ook aan Thorbeckes bloedeigen
H.B.S. niet voorbijgingen. Oorspronkelijk bedoeld als eindonderwijs kreeg de H.B.S.
geleidelijk allerlei openingen naar het hoger onderwijs en in haar leerplan moest zij
uiteraard de snelle groei van de wetenschap bijhouden. Zij mocht oud zijn, maar zij
wist zich ook in haar laatste jaren nog aardig aan te passen aan de veranderende
omstandigheden.
Thorkeckes principe echter: andere tijden, andere scholen, heeft zich tenslotte
tegen haar gekeerd.
Zij heeft plaats moeten maken voor een nieuw schooltype: het atheneum. In de
structuur van dit nieuwe schooltype zijn uiteraard in de eerste plaats die
vernieuwingen verwerkt die de H.B.S. zelf reeds had ondergaan. Het atheneum
heeft een jaar meer ruimte gekregen om zijn leerlingen vertrouwd te maken met de
toegenomen en nog steeds toenemende omvang van de moderne wetenschappen.
En het is nu officieel verheven tot hetzelfde
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niveau als het gymnasium, dat zijn wettelijk nog altijd bestaand, maar in feite reeds
lang verleden monopolie van ‘voorbereidend hoger onderwijs’ heeft moeten
prijsgeven. Gymnasium en atheneum zijn nu als ‘voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs’ aan elkaar gelijk gesteld.
Dat is echter maar de helft van de vernieuwing. Niet meer dan een wettelijke
erkenning van een reeds lang bestaande toestand, die niet op adequate wijze in de
wet was vastgelegd.
De andere helft van de vernieuwing bestond uit de toevoeging van nieuwe
elementen, ontleend aan nieuwe pedagogische en didactische inzichten. Daarvan
waren de drie belangrijkste: de invoering van de brugklas, de uitbreiding van
keuzemogelijkheden en een reorganisatie van het eindexamen.
Bij de invoering van de brugklas ging de wetgever ervan uit dat een kind op het
moment dat het de lagere school verlaat, nog niet rijp mag worden geacht om een
verantwoorde keus te maken voor de voortzetting van zijn onderwijs. De brugklas
was bedoeld als één eerste leerjaar, gelijk voor álle vormen van voortgezet onderwijs,
van de Lagere Technische School tot het Gymnasium toe. In die brugklas zou het
kind in de eerste plaats worden ingeleid in de heel andere wijze van studeren die
het voortgezet onderwijs van hem vergt. In de zelfstandige aanpak van zijn studie,
heel anders dan het dat op de lagere school gewend was. In de tweede plaats zou
de brugklas dienen tot het aanvullen van eventueel uit de lagere school overgebleven
lacunes in zijn vooropleiding. In de derde plaats gaf de brugklas de docenten
gelegenheid het kind gedurende een jaar te observeren, zodat zij aan het einde van
het jaar een verantwoord advies omtrent de voortzetting van zijn studie konden
geven.
Bij de uitbreiding van de keuzemogelijkheden stond de gedachte voorop dat niet
alleen het bestaan van allerlei schooltypes maar ook de studiemogelijkheden binnen
ieder schooltype op zichzelf het kind zo ruim mogelijk gelegenheid moeten bieden
om zijn eigen, zijn persoonlijke aanleg te ontplooien. De tijd dat de school zo nodig
alleen maar standaardkinderen moest vormen, achtte men voorbij. Hoe meer
keuzemogelijkheden des te beter. Daarmee meende men ook tegemoet te komen
aan de behoefte van het maatschappelijk leven, dat uiteindelijk meer heeft aan
volledig naar eigen aanleg ontwikkelde persoonlijkheden dan aan
standaard-diplomabezitters.
Bij de reorganisatie van het eindexamen liet men zich leiden door de gedachte dat,
nu de persoonlijke ontplooiing van het kind meer op de voorgrond is komen te staan,
de beoordeling van het eindresultaat ook meer aan het persoonlijk oordeel van de
docenten moet worden overgelaten.
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Wat wordt nu het totale effect van deze vernieuwingen?
Aan het overnemen van de verworvenheden der oude H.B.S. kan het atheneum
zich geen buil vallen, dat staat wel vast. Maar of de scheppers van dit nieuwe
schooltype met het invoegen van die nieuwe elementen een zo gelukkige hand
hadden, staat, op zijn zachtst gezegd, nog te bezien. Nog voordat het atheneum
aan de eerste volle oogst van zijn eindexamen toe is, zijn daar al ernstige twijfels
aan gerezen.
De brugklas heeft zich van den beginne afaan al heel anders ontwikkeld dan in de
bedoeling van de wetgever lag. Er zijn wel bepaalde groepen van scholen die een
gemeenschappelijke brugklas in het leven hebben geroepen, maar het is niet zo
dat er brugklassen zijn gevormd voor alle vormen van voortgezet onderwijs gelijkelijk.
Zulke brugklassen zijn er wel enkele, maar dat blijven hoge uitzonderingen.
Scholengemeenschappen uitsluitend bestaande uit scholen van voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs vormen een ander soort brugklas dan bijvoorbeeld uit
een samenwerking van lager beroepsonderwijs en mavo voortkomt. En die
brugklassen zien er weer anders uit dan de brugklassen van scholen voor
beroepsonderwijs alleen. Met andere woorden: de éne klas die álle kinderen uit de
lagere school zou moeten opvangen om hen uit te selecteren voor de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs, is nooit echt tot leven gekomen. Er zijn
verschillende soorten brugklassen, afgestemd op verschillende soorten van
voortgezet onderwijs. Van de bedoeling van de wetgever om de kinderen van twaalf
jaar te ontslaan van de noodzaak om reeds een keus te maken voor de voortzetting
van hun onderwijs is dus niets terechtgekomen. Ook voor de brugklas moet het al
een keus doen. En als het een jaar brugklas achter de rug heeft, moet het wéér
kiezen. Een der belangrijkste doelstellingen van de brugklas is dus niet bereikt.
Bovendien begint men zich af te vragen of de doelstellingen van de brugklas binnen
het enge tijdsbestek van één jaar wel bereikbaar zijn. Er gaan steeds meer stemmen
op om de periode waarin de leerling nog verschillende kanten op kan, naar
verschillende schooltypen te verlengen tot ten minste twee jaren dan wel dat hele
idee van een begeleidings-, selecterings- en algemene vormingsperiode te
belichamen in een afzonderlijk schooltype: de middenschool. Met de brugklas in
zijn bestaande vorm is men kortom nog helemaal niet gelukkig.
Het openen van de mogelijkheid tot het samenstellen van keuzepakketten binnen
het atheneum (evenals trouwens binnen het gymnasium) heeft ook moeilijkheden
opgeleverd. Moeilijkheden met name met de doorstroming naar de Universiteit. De
oude H.B.S. (en het oude gymnasium) leverden leerlingen af in het bezit van een
standaarddiploma. De Universiteit kon
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ervan op aan dat zij allemaal een bepaald standaardpakket vakken hadden
bestudeerd. Met verschillende resultaten weliswaar van vak tot vak, maar over het
algemeen toch met een zekere gevarieerde basiskennis, afgestemd op bepaalde
groepen van studiemogelijkheden binnen de Universiteit. Binnen die groepen
mochten de verschillende studierichtingen voorkeur hebben voor verschillende
aspecten van de H.B.S.- of gymnasium-opleiding. maar die aspecten kwamen toch
allemaal min of meer tot hun recht op het eindexamen. Dat wordt nu anders. De
wet verleent alle bezitters van een atheneum- of gymnasiumdiploma gelijke rechten
van doorstuderen aan de Universiteit, ongeacht hun keuzepakket. Maar de
Universiteiten nemen daar geen genoegen mee. Nu het diploma geen zekerheid
meer biedt van een algemeen gevarieerd pakket studievakken gaan de faculteiten
hun eigen eisen stellen aan het studiepakket van degenen die zij willen toelaten.
Het einddiploma op zichzelf is niet meer voldoende voor toelating tot de Universiteit;
voor iedere studierichting geldt een bepaald keuzepakket als voorwaarde. Hetgeen
betekent dat de leerlingen van atheneum en gymnasium zich reeds op een leeftijd
van zestien jaar moeten gaan bezinnen op de vraag wat zij later aan de Universiteit
willen gaan studeren. Of zij daar dan wél rijp voor zijn is een open vraag.
En nu komen dan de eerste eindexamens van het atheneum in zicht. Hoe de regeling
daarvan precies zal uitvallen is nog niet bekend, maar het ziet er wel naar uit dat
het instituut der ‘deskundigen’ die toezicht op het eindexamen houden, weinig meer
te betekenen zal krijgen, zo het al ten dele wordt gehandhaafd. De van buiten de
school aangetrokken deskundigen zullen misschien hun oog nog mogen laten gaan
over het schriftelijk examen, waarvoor de opgaven nog uniform van overheidswege
worden verstrekt, maar aan het mondeling en aan de beslissing over het eindresultaat
komen zij niet meer te pas. Dit betekent dat in feite de docenten over de eindcijfers
beslissen en de kandidaten laten slagen of zakken. Is dat verstandig? De ervaring
leert ieder die ooit iets met de eindexamens van de H.B.S. te maken heeft gehad,
dat er heel wat leraren zijn die als men ze ongecontroleerd hun gang laat gaan,
hoge cijfers uitdelen of het pepernoten zijn. De zogenaamde ‘kolommen achter de
streep’, die de cijfers vermelden voor die vakken waarin geen eindexamen wordt
afgenomen en die dus geheel buiten de controle van de deskundigen staan, spreken
boekdelen. Er zijn maar weinig scholen waarin deze kolommen ooit een onvoldoende
bevatten. Deskundigen weten dat zij op hun hoede moeten zijn voor allerlei
manipulaties waarmee sommige leraren hun cijfers op het eindexamen zelfs onder
de neus van de deskundigen proberen omhoog te schroeven. Maar afgezien nog
van deze weinig bemoedigende ervaringen,
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die trouwens ook lang niet voor alle scholen en alle leraren opgaan, mag men stellen
dat wanneer het aan de leraren wordt overgelaten te beoordelen of hun leerlingen
al dan niet voldoen aan de vereisten van het eindexamen, die beoordelingen per
leraar en per school uiteen zullen lopen. Met andere woorden de betrouwbaarheid
van het einddiploma gaat van school tot school uiteenlopen; iedere waarborg dat
de eindexamens op alle scholen op ongeveer gelijk niveau worden afgenomen en
beoordeeld, raakt zoek.
Reden tot juichen over de nieuwe elementen die het atheneum aan de oude H.B.S.
heeft toegevoegd, is er dus nog allerminst. Veeleer reden tot ernstige bezorgdheid.
Bezorgdheid voor het gevaar van de versplintering.
De brugklas is eigenlijk al versplinterd; zij is niet het éne leerjaar geworden dat
alle scholen van voortgezet onderwijs aan elkaar zou binden. Het vrije keuzepakket
versplintert de toelatingsmogelijkheden tot de Universiteit. De reorganisatie van het
eindexamen dreigt de waarde van de diploma's te versplinteren aan de hand van
het niveau der scholen die ze afgeven.
Over de gevolgen van een dergelijk versplinteringsproces kan men zich slechts
in speculaties verdiepen. Waarbij de meest voor de hand liggende is, dat de
Universiteiten zich op de duur zelf zullen willen overtuigen van de waarde der
vooropleiding die aspirant-studenten hebben genoten. Zo als dat bijvoorbeeld in
Engeland gebeurt. Dit zou in feite betekenen dat het atheneum terugvalt tot
eindonderwijs; daarmee een der kostbaarste verworvenheden van de H.B.S. verliest
en bovendien nog het gymnasium in zijn val dreigt mee te slepen.
Wordt het langzamerhand geen tijd dat de onderwijsautoriteiten zich eens op dit
alles gaan bezinnen voordat het in een algemene verwarring te laat is?
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School en prestatiemaatschappij
Elisabeth von der Lieth
Zoals de publieke discussie over school en prestatiemaatschappij tegenwoordig
gevoerd wordt, is het bijna onmogelijk nog iets verstandigs over ‘prestatie’ te zeggen
dat pedagogisch verantwoord is en rekening houdt met de reële behoeften van een
moderne industriële maatschappij. Ook hier zijn de posities gepolariseerd en
hopeloos verhard. Op het eerste gezicht schijnen de radicale kritiek op
prestatieschool en prestatiemaatschappij enerzijds en de compromisloze verdediging
van beide anderzijds te passen in het schema ‘links-rechts’. Bekijk je het probleem
‘school en maatschappij’ echter zonder vooringenomenheid, dan besef je hoe
onbruikbaar dat schema hier is en hoe onjuist die polarisering. Maar met dat inzicht
valt je positie automatisch zonder dekking.
Natuurlijk zijn de critici van een prestatiemaatschappij en de haar ‘horige’ school
gemakkelijk ‘links’ te situeren. De andere positie is moeilijker nauwkeurig te
omschrijven. Je hoort de prestatiemaatschappij en de prestatieschool verdedigen
door politici van alle partijen, door onderwijsmensen van alle wereldbeschouwelijke
richtingen, door progressieve bedrijfsleiders en door conservatieve ambachtskamers.
De argumenten van ‘links’ zijn gemakkelijk te analyseren: er bestaat een overvloedige
1
literatuur over . De tegenpositie is niet zo duidelijk: hier ontbreekt een systematische
bezinning over ‘prestatie’; wát ervan naar buiten komt, blijft vaak oppervlak-

1

Nvdr. De auteur vermeldt o.m.: Schule, Intelligenz, Kapitalismus, in Alternativen 77, april
1971; M. Baetghe, Ausbildung und Herrschaft. Unternehmerinteressen in der Bildungspolitik,
Frankfurt, 1969; Kursbuch 24, 1971; F. Nyssen, Schule im Kapitalismus, Köln, 1969, en
Erziehung in der Klassengesellschaft, München, 1971. Enkele Nederlandse publikaties, een
beetje lukraak: R. Bouwkamp e.a., Opvoeden / vormen, (Proces-Materiaal), Nelissen,
Bloemendaal, 1972; Die rotschool van u, Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1970; Co van Calcar,
Buitenspel op school en in de maatschappij, Van Gennep, Amsterdam, 1971; R. Kroes,
Arbeiderskinderen in het middelbaar onderwijs, Boom, Meppel, 1971; Anti-autoritaire en
socialistiese opvoeding, SUN, Nijmegen, 1970; Democratie op school, SUN, Nijmegen, 1970;
Co van Calcar, S. Soutendijk, B. Tellegen, Sociaal milieu en prestatie, 1968; D. van den Brink,
De crisis in het onderwijs, Ambo, Bilthoven, 1971; Socialistische opvoeding, Kritiese Biblioteek,
Van Gennep, Amsterdam, 1971.
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kig, is gericht op het nut van alledag, maskeert slechts moeilijk particuliere belangen,
verraadt een twijfelachtige antropologie. Wie het prestatieprincipe wil verdedigen,
maakt er zich vaak te goedkoop van af. Maar daarom hebben de critici toch nog
niet vanzelf gelijk.

Is onze maatschappij een prestatiemaatschappij?
‘Prestatiemaatschappij’ is tegenwoordig een merkwaardig dubbelzinnig begrip.
Sommigen beschouwen de prestatiemaatschappij als de enige garant voor
economische groei, algemene welvaart en persoonlijke vrijheid. Anderen beweren
dat zij het menselijke samenleven perverteert, de mens systematisch tot een ding
verlaagt, het summum is van onmenselijkheid. Oorspronkelijk had het woord een
éénduidige positieve betekenis. Het gaf het onderscheid aan tegenover de
‘standenmaatschappij’ met haar sociale immobiliteit, haar door stand en afkomst
gedetermineerde vormings- en opleidingsmogelijkheden. Ieders maatschappelijke
positie lag vast vanaf zijn geboorte, vóór hij ook maar iets persoonlijk had
gepresteerd. In de moderne maatschappij garandeert de grondwet ieder de vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid en sluit elke discriminatie vanwege ras, taal,
afkomst uit. Zo worden vorming en opleiding theoretisch onafhankelijk van geboorte
en afkomst; ieder wordt gewaardeerd volgens wat hij zelf presteert: ‘prestatie’ wordt
het criterium. De manier waarop onze maatschappij zichzelf definieert als een
‘prestatiemaatschappij’ is niet vrij te pleiten van een naïeve trots. ‘Hogerop komen
door prestatie’ is het parool geworden; je vindt nauwelijks een personeelsadvertentie
waarin geen promotie beloofd wordt ‘bij behoorlijke prestatie’.
Dubbelzinnig is het woord geworden door de maatschappijkritische analysen van
de laatste jaren. Daarin werd o.m. aangetoond hoe verschillende vormen van dwang
de prestatiebekwaamheid van het individu bijna evenzeer determineren als vroeger
geboorte, stand of papa's portemonnee: sociale taalbarrières die een hogere
opleiding in de weg staan, opvoedingspraktijken die specifiek op bepaalde lagen
van de bevolking zijn gericht en die een verschillend aspiratieniveau tot gevolg
hebben, woonomstandigheden die de ontplooiingskansen vernauwen. Sociale
promotie door prestatie is wel niet uitgesloten, maar helemaal niet vanzelfsprekend.
Van de andere kant blijkt dat voor promotie in de industrie bijvoorbeeld andere
factoren van meer belang zijn dan prestatie: aanpassing, ‘trouw’ aan het bedrijf,
2
goede relaties spelen een beslissende rol . Ook Habermas wijst erop dat de status
die iemand wordt toegewezen, steeds minder afhan-

2

C. Offe, Leistungsprinzip und industrielle Arbeit, Frankfurt, 1970.
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kelijk wordt van de waardering voor zijn persoonlijke prestatie . In de slogan ‘promotie
door prestatie’ moet dus niet alleen achter ‘prestatie’, maar ook achter ‘promotie’
een vraagteken worden gezet. Natuurlijk zijn er sectoren in onze maatschappij waar
‘onder’ en ‘boven’ nog met enige zekerheid te definiëren en van de aantoonbare
prestatie van het individu afhankelijk zijn. Maar het beeld dat de maatschappij in
haar geheel te zien geeft, is veel ondoorzichtiger. Schoolopleiding, verworven
qualificaties, inkomen, beslissingsbevoegdheid, sociale status verhouden zich
helemaal niet zo tot elkaar, dat je kunt uitmaken waarin dan wel de persoonlijke
prestatie bestaat die iemand hogerop brengt. Ja, ‘prestatie’ zelf is nauwelijks te
analyseren: eigen inspanning en gunstige omstandigheden, duur en niveau van de
opleiding en latere werkzaamheid, objectief vast te stellen levensprestatie en
subjectief ervaren levenszin, inkomen en sociale status vormen een onontwarbaar
vlechtwerk, dat niet eens meer zichtbaar te maken is. Eerlijke inspanning leidt lang
niet altijd naar ‘boven’ en ‘boven’ zitten er velen die zich nooit hebben ingespannen.
In hoeverre is onze maatschappij dan nog een prestatiemaatschappij te noemen?
Aantoonbaar is het prestatiekarakter van onze maatschappij desnoods aan wat
men bijvoorbeeld het Duitse ‘Wirtschaftswunder’ noemt. Inderdaad is daar door alle
lagen van de bevolking een prestatie geleverd die het land relatief snel uit de honger
en het puin van de naoorlogse jaren heeft opgetrokken tot een
‘welvaartsmaatschappij’. Het fenomeen bleef natuurlijk niet tot Duitsland beperkt.
‘Welvaartsmaatschappij’ werd gelijkgesteld met ‘prestatiemaatschappij’. Maar
gaandeweg dringt het nu tot ons door dat zulk een maatschappij het gevaar loopt
álles af te meten aan de prestatie. Het groeiritme wordt de alles beheersende
maatstaf, de menselijke arbeidskracht de meest begeerde waar. Wie nog niet of
niet meer ‘presteren’ kan, komt in de rand van de maatschappij terecht: kinderen,
gehandicapten, zieken, ouden van dagen, mislukkelingen. Over het soms modieuze
en oppervlakkige gepraat over de noodzakelijkheid van een radicale verandering
van de maatschappij kunnen we wel eens de schouders ophalen, maar het lachen
vergaat je wanneer je bijvoorbeeld Horkheimers Zur Kritik der instrumentellen
Vernunft gaat lezen.

De eisen die aan de school worden gesteld
De maatschappij stelt eisen aan de school. Zij doet dat via de overheid, die toezicht
heeft op alle opleidingsinstituten. Leerplannen en examenregelingen komen wel
niet direct van afzonderlijke maatschappelijke groepen,

3

J. Habermas, Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’, Frankfurt, 1969, p. 103.
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maar weerspiegelen toch min of meer duidelijk hun belangen. De economie, de
industrie, het bedrijfsleven, het leger, de universiteiten, zij hebben allemaal jonge
mensen ‘nodig’ die kunnen presteren en zich kunnen aanpassen. De eisen die de
maatschappij aldus aan de school stelt, bevatten steeds twee dingen: de jonge
mensen moeten bekwaam zijn om iets te presteren, d.w.z. de school moet hun
bepaalde kennis en vaardigheden bijbrengen die onmisbaar zijn om verder te
studeren of een geschikte werkzaamheid uit te oefenen; en zij moeten bereid zijn
om iets te presteren, d.w.z. op school moet hun een heel bepaalde houding van
aanpassing worden aangekweekt, zodat alle andere instellingen verder gesmeerd
kunnen lopen. Opvoeding tot zelfstandig oordeel, tot gegronde kritiek op instellingen
en personen verstoort zogenaamd het vlotte verloop van het maatschappelijk leven.
Het is begrijpelijk en legitiem dat de maatschappij eisen stelt aan de school. Maar
het is niet helemaal zo vanzelfsprekend dat de school die eisen zonder kritiek
accepteert. Wil zij zichzelf niet opgeven, dan moet zij de verantwoordelijkheid op
zich blijven nemen voor de prestatiebekwaamheid van de leerlingen. De
prestatiebereidheid daarentegen vertoont veel meer gedifferentieerde aspecten.
‘Prestatie’ is oorspronkelijk geen pedagogische categorie, maar een fysische,
toepasselijk op de produktie in het bedrijfsleven. Prestatie = arbeid/tijd. Het resultaat
van arbeid binnen een bepaalde tijd is tastbaar en berekenbaar. Daarnaar wordt
het loon gemeten, dat in de aanvangsperiode van de industriële arbeid werkelijk
een stukloon was. De mens verdween achter zijn ‘prestatie’, zij was niet van hem,
hij kon er niet vrij over beschikken, hij moest ze verkopen. Anderen maakten uit
hoeveel ze waard was en beslisten daarmee over het hele bestaan van de
arbeidende mens. In onze technische arbeidswereld zijn de onmenselijke trekken
van het louter prestatiedenken niet meer zo duidelijk zichtbaar te maken.
Arbeidscontracten, geregelde arbeidsduur, sociale voordelen, loonstijgingen,
toenemende vrije tijd, verhoogd aandeel in de consumptie maskéren de beknotting
van fundamentele menselijke waarden niet alleen in het industriële produktieproces,
maar in de structuur van de arbeidswereld in haar geheel. Ieder leeft van de prestatie
van talloze anderen, maar slechts weinigen ervaren direct dát en hóe hun prestatie
anderen helpt; de meeste mensen ‘presteren’ in de anonimiteit en leven van de
verkoop van hun arbeid: het klassieke begrip van de vervreemde arbeid, waarin de
mens als een ding wordt behandeld. Hier vindt de kritiek van de linksen - en niet
alleen van de linksen - op het prestatieprincipe haar uitgangspunt.
De school kan prestatie niet gewoon negeren, maar evenmin mag zij zich
kritiekloos aan de prestatiedwang van de maatschappij uitleveren. Haar taak is,
jonge mensen in staat te stellen zich te ontplooien in ál hun dimen-
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sies. Reduceer je school tot ‘prestatie’, maak je van ‘prestatie’ haar principe, dan
vervals je haar pedagogische opdracht. Deze bestaat erin, leren mogelijk te maken.
‘Leren’ en ‘presteren’ zijn niet hetzelfde, hoe onnadenkend ook beide vaak worden
verward. Maar het zijn ook niet zulke tegengestelde begrippen als vele critici van
4
het prestatieprincipe ons wijs willen maken . Leren is een proces dat in de eerste
plaats en uitsluitend het kind dient: leren stelt het in staat tot een groeiend verstaan
van de wereld, tot ervaringen met zichzelf en de medemensen; het opent horizonten,
zorgt voor een waardebeleving, leidt het rijpingsproces, bevordert de uitdrukking
van individuele interessen en neigingen. Dat gebeurt allemaal wel door middel van
bepaalde schoolvakken, maar is veel meer dan het opslaan van ‘stof’. In die zin is
leren eerder vorming dan prestatie: vorming als ‘toerusting van het individu voor
5
zijn houding in de wereld’ . Dan wordt de tegenstelling duidelijk tot het fysische
prestatiebegrip. De leerling wordt niet gedwongen binnen een bepaalde tijd iets te
leveren dat over zijn beoordeling (en daardoor vaak al heel vroeg over zijn sociale
kansen) beslist, maar hij mag zich eerst laten toerusten. Dat stelt natuurlijk eisen
aan zijn activiteit en aan zijn bereidheid om te leren; niets wordt hem in de schoot
geworpen. Maar de toerusting voor zijn houding in de wereld is de voorwaarde voor
zijn prestatiebekwaamheid en zijn prestatiebereidheid, voor het inzicht dat je op de
prestatie van anderen slechts aanspraak mag maken als je zelf tot prestatie bereid
bent, tot een prestatie waarvoor je je identiteit niet prijs hoeft te geven.
De tegenwoordig zo gesmade neohumanistische opvoedings- en onderwijstheorie
stond juist dit beeld van school en vorming voor ogen; van ‘prestatie’ sprak zij niet.
Tegen het feit dat haar praktijk daar niet altijd aan beantwoordde, stond zij net zo
machteloos als alle theorieën. Wel werkte de theorie zelf reeds met een al te
esoterisch en elitair opvoedingsbegrip. De mensen waren ‘van nature’ ongelijk, de
vorming van een elite kon aldus met een goed geweten worden gerechtvaardigd.
Het klassieke gymnasium (de ‘humaniora’) rustte de leerlingen degelijk uit voor hun
leven in de wereld, maar deed dat in bewuste distantie van de arbeidswereld. En
slechts heel weinigen konden van deze vorming genieten. Voor de meesten was
de school de onmiddellijke voorbereiding op hun intrede in de arbeidswereld,
dressuur onder prestatiedwang, gericht op prestatie.
De kritiek tegen de klassieke opvoeding, die de laatste jaren steeds heftiger is
geworden, heeft zich in plaats van op de praktijk op de theorie zelf geworpen; die
werd ‘wereldvreemd’, ‘niet meer actueel’ genoemd. Daar is

4

Cfr. A.S. Neill, Summerhill. Neills betoog is helemaal niet politiek; dat hebben zijn adepten
ervan gemaakt.

5

S.B. Robinsohn, Bildungsreform als Revision des Curriculum. Neuwied, 1969 .
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wel iets van waar, maar het eigenlijke probleem lag in de elitaire eisen die hier
werden gesteld en het hoge afvalsquotum, het grote aantal van degenen die deze
prestatie niet aankonden. Nadere onderzoekingen hebben intussen echter
uitgewezen dat hetzelfde ook in andere soorten van onderwijs gebeurt. De school
schijnt vandaag de dag haar opdracht niet meer in de eerste plaats te zien in
bevorderen, ontplooien en vormen, maar in vorderen en selecteren. Zo lijkt het
industriële prestatiebegrip in de school te zijn binnengedrongen en worden de eisen
van de ‘prestatiemaatschappij’ kritiekloos vervuld. Onder de druk van het
prestatieprincipe voedt de school alleen nog op tot aanpassing. Wie zich niet aanpast,
mislukt, in de school zowel als in de maatschappij. Naar de oorzaken waarom iemand
zich niet kan aanpassen, wordt niet gevraagd.

De ‘vormingsschool’ is een ‘prestatieschool’ geworden
De vervalsing van de ‘vormingsschool’ tot een ‘prestatieschool’ blijkt niet zozeer uit
de inhoud van de schoolvakken, al wordt die ook heftig bekritiseerd. Men verwijt de
schoolvakken dat ze niet actueel genoeg zijn, maar ze kùnnen dat nu eenmaal nooit
helemaal zijn: niet iedere nieuwe wetenschappelijke ontdekking kan onmiddellijk
haar neerslag vinden in het betreffende vak op de middelbare school. Vergelijk je
de leerplannen over verscheidene jaren, dan blijkt toch nog altijd een merkwaardige
bereidheid om ze voortdurend uit te kammen en ze een nieuwe inhoud te geven.
Moeilijker wordt het als je de schoolvakken in hun geheel neemt. Ze worden - in álle
onderwijsvormen - bepaald door de traditie en verwaarlozen brede en belangrijke
gebieden van het moderne leven: politiek, economie, recht, techniek, psychologie,
sociologie komen slechts zeer marginaal of embryonaal aan bod. De problemen
van de maatschappij waarin en waarvoor de leerlingen eenmaal zullen moeten
‘presteren’, worden hun nauwelijks of helemaal niet bewust gemaakt. Als ‘linksen’
daarachter boos opzet vermoeden, een bewust versluieren van
heerschappijstructuren, een bewust uitleveren van de jonge mensen aan de belangen
van het kapitaal, bewuste verhindering van zelfbeschikking, dan hebben zij beslist
geen gelijk. Maar het blijft een vraag, of in het traditionele leerprogramma
maatschappelijk belangrijke dingen niet weggelaten worden en de jonge mensen
zo tot een zekere realiteitsblindheid worden opgevoed, die het hun moeilijk maakt
de onmenselijke trekken van een ‘prestatiemaatschappij’ te analyseren en te
kritiseren. De massamedia leveren hier een fundamenteel hulponderricht, doordat
zij de ideologische tegenpositie voor een nieuwe heilsleer doen doorgaan. Het feit
dat jonge mensen daar zo onkritisch tegenover staan, wijst op een verzuim van de
school: op dit gebied heeft zij hen tot nog toe niet toegerust voor hun houding in het
leven.
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Nog bedenkelijker wordt het wanneer wij het onderwijsproces zelf bekijken en de
rol die examens, rapporten en diploma's daarin spelen, de manier waarop prestaties
op school worden gemeten en gewaardeerd. Rapporten en diploma's krijgen in het
leerproces een overdreven betekenis, het leren richt zich meer op het cijfer dat de
leerling moet zien te halen dan op het toenemen van kennis en inzicht. Van kinderen
en jonge mensen kun je natuurlijk niet verwachten dat zij altijd alleen maar uit pure
leergierigheid zouden leren, maar als cijfers en getuigschriften zulke belangrijke
dingen, ja, tuchtinstrumenten worden, dan blijft dat niet zonder negatief effect op
het vormingsproces. Als je cijfers geeft, breng je in de leerlingengroep een hiërarchie
aan, geef je iedere leerling een bepaalde rang. Hoe onopvallend dat tegenwoordig
ook gebeurt, de leerlingen zijn zich daarvan bewust, het brengt concurrentie in de
klas en verstoort de sociale communicatie. De prestaties van de leerlingen die toch
al de sterksten zijn, worden er weliswaar door gestimuleerd, maar de zwakkeren
worden erdoor ontmoedigd en geblokkeerd. En vooral: het individu raakt geïsoleerd,
solidariteit en samenwerking worden bemoeilijkt, zodat ook de sterke leerling te
weinig mogelijkheden krijgt tot ‘sociaal leren’. Alle beroep op de ‘klasgemeenschap’
en kameraadschappelijkheid blijft bij woorden als de dagelijkse praktijk tegengestelde
gedragsmodellen inprent.
Zo ontstaan parallellen tussen ‘prestatiemaatschappij’ en ‘prestatieschool’ die je
niet over het hoofd kunt zien. De eisen komen in beide gevallen van buiten, zijn dus
niet op de mens zelf gericht. In beide gevallen wordt de prestatie afgedwongen;
weigert iemand te presteren, dan vallen er sancties. In beide gevallen wordt de
prestatiebereidheid gestimuleerd door concurrentie; de sterke raakt hogerop, de
zwakke valt terug. Vergoeding en statustoewijzing zijn in beide gevallen middelen
om iemand te doen presteren. Dwang en angst zijn in zulk een systeem niet te
vermijden: in het ene geval angst voor de arbeidsplaats (lang niet alleen bij
ongeschoolde arbeiders!); in het andere, angst om gelijke tred te houden met de
klas.
Zetten wij daarmee de onmenselijkheid van de prestatiemaatschappij en de
prestatieschool te dik in de verf? Alleen zo wordt de massieve kritiek erop begrijpelijk.
Steeds meer stemmen gaan op - van artsen (vooral bedrijfsartsen),
6
psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, theologen - om te waarschuwen
voor de fysieke en psychologische gevaren van de prestatiedwang. Pedagogisch
betekent prestatiedwang verhindering van spontaneïteit en creativiteit; politiek leidt
hij tot aliënatie en verhindert zelfbeschikking. De twee samen maken dat de scherpste
kritiek uit de hoek van een

6

Kritiek op het prestatiebegrip is op verschillende plaatsen te vinden in het werk van J.B. Metz
en in het nieuwe boek van W. Kasper, Einführung in den Glauben, Mainz, 1972.
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politiek georiënteerde pedagogiek komt . Er worden overigens niet alleen boeken
over geschreven: aan de universiteiten proberen radicale studenten het
examensysteem tot het absurde te voeren; in de middelbare school zijn collectieve
acties om klaswerk te weigeren nog uitzonderingen, maar het laat zich aanzien dat
8
het geen uitzonderingen zullen blijven .
Leerlingen, ouders, leraren, politici reageren op deze situatie zeer uiteenlopend.
De meeste leerlingen en nog vele studenten onderwerpen zich min of meer
bereidwillig aan de gestelde eisen. De meeste ouders beschouwen de school als
het ‘distributieapparaat voor sociale kansen’ (Schelsky) en sporen hun kinderen
aan om zich aan te passen aan de prestatie-eisen; vaak oefenen ouders op de
kinderen een sterkere druk uit dan de leraren. Deze laatsten ontdekken opnieuw
dat ‘leren’ en ‘presteren’ niet hetzelfde is; zij doen hun best om de prestatiedwang
te verzachten; in het besef dat angst het leren blokkeert, zorgen zij naar hun beste
vermogen voor een ontspannen sfeer. Daarnaast zijn er toch altijd nog leraren die
de prestatiedwang niet als een (wellicht noodzakelijk) kwaad, maar als een geschikt,
ja, onmisbaar opvoedingsmiddel beschouwen. ‘Die de roede spaart, haat zijn kind’:
het klakkeloos overnemen van zo'n spreekwoord verraadt een pessimistische kijk
op de mens en een groot gebrek aan psychologische kennis. Een uitspraak als ‘het
leven is een strijd en daarop moeten jonge mensen bijtijds voorbereid worden’
versmalt opvoedingstheorie tot salondarwinisme en wijst de leraar een fatale rol
toe. Stel je daarentegen dat leren meer uithaalt als het blij en zonder angst gebeurt,
dan wordt dat gemakkelijk afgedaan als ‘toegeeflijkheid’, ‘permissiveness’. En de
werkelijkheid schijnt dat pessimisme gelijk te geven: de school geeft vaak veel meer
traagheid, lusteloosheid, onaandachtzaamheid, weerstand te zien dan blije leerlust.
Maar waar liggen hier oorzaak en gevolg? Wanneer je de ontembare leergierigheid
van kleine kinderen gadeslaat, dan ga je je wel eens afvragen of de ‘prestatieschool’
het leren niet eerder verhindert dan bevordert. Dat leraren slechts moeilijk tot dit
besef komen, is wel begrijpelijk: de meeste van hen zijn zelf door een harde school
gegaan. De hoge eisen die hun in hun opleiding werden gesteld en het strenge
algemene opvoedingsklimaat hebben hun weinig ruimte gelaten voor zelfbeschikking.
Dat maakt het hun moeilijk nu anders te gaan denken. Van de andere kant

7

H.-J. Gamm, Kritische Schule, München, 1971. Genuanceerder en daarom overtuigender:

8

H. von Hentig, Systemzwang und Selbstbestimmung, Stuttgart, 1969 . Van dezelfde auteur:
Cuernavaca oder Alternativen zur Schule?, Stuttgart / München, 1971. ‘Cuernavaca’ is het
centrum van Ivan Illich. Cfr. diens In derde wereld onderwijs naar westers model? in Streven,
juli 1970, pp. 991-997 en oktober 1970, pp. 5-12. Van Illichs Deschooling Society verschijnt
binnenkort een Nederlandse vertaling bij Het Wereldvenster, Baarn.
Cfr. het fameuze Rode boekje voor scholieren.
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geniet het leraarsberoep in onze maatschappij geen hoog prestige. Wat een leraar
presteert, is de publieke opinie moeilijk duidelijk te maken. Dan gaat hij zijn
bevestiging zoeken in de hoge prestatie-eisen die hij aan zijn leerlingen stelt.
‘Prestatie’ wordt op die manier werkelijk een principe, het rapport een fetisj, het
examen een elimineringssysteem.

Het kritische evenwicht
Wie aan het ‘systeem’ lijdt, vlucht tegenwoordig in de utopie. De utopie van een
9
prestatievrije maatschappij leidt logisch tot de utopie van een prestatievrije school.
Geen van beide zijn echter realiseerbaar binnen afzienbare tijd. De opdracht voor
vandaag strekt dus niet zo ver. Dat betekent echter niet dat we het bestaande dan
maar kritiekloos moeten aanvaarden. Dat onze ‘prestatiemaatschappij’ haar Bruto
Nationaal Produkt niet kan doen stijgen zonder onmenselijkheid is immers iets wat
niet alleen door anarchisten wordt beweerd. De kloof tussen wat wij technisch kunnen
en moreel willen, is voor iedereen duidelijk en niet alleen met een moreel appel te
overbruggen. De school kan, ja, móet deze maatschappij voortdurend corrigeren.
Dat kan zij niet door van alle prestatie af te zien, maar door de leerlingen zo op te
voeden, dat zij onderscheid kunnen maken tussen legitieme en illegitieme
prestatie-eisen. En dat is mogelijk. Je kùnt leerlingen het inzicht bijbrengen dat ieder
van ons aangewezen is op prestaties van anderen, dat het leerproces op school de
voorwaarde is voor latere prestatiebekwaamheid. Er moet een zekere controle
blijven op de schoolprestaties, het gaat niet anders, maar die mag niets
discriminerends hebben, mag geen oorzaak zijn van angst. Ze kan door leerlingen
en leraren worden opgevat als een diagnosemiddel: hoe ver staan we, hoe moeten
we nu de volgende leerfase structureren? Wie ons thans vigerend examensysteem
kent, weet hoe weinig bruikbaar de criteria vaak zijn om vast te stellen wat de
examinandus werkelijk weet en kan; hoeveel irrationele en subjectieve factoren hier
mede in het spel zijn; hoe vaak niet intelligentie en bekwaamheid, maar sterke
zenuwen en slimme aanpassing aan de sterke en zwakke plekken van de examinator
de doorslag geven. De examens afschaffen is geen oplossing. Als studenten
weigeren zich te laten examineren, brengen ze alleen maar nieuwe irrationele
elementen in het debat. De enige oplossing hier is: een nauwkeurige formulering
van wat men wil leren, een doorzichtig leerplan dat structureel op die geformuleerde
doelstelling is afgestemd en exameneisen die uit dat leerdoel volgen.
Iedere poging om het leren wat menselijker te maken, vrij van prestatie-

9

H. Marcuse, Eros en Cultuur, Bijleveld, Utrecht, 1968.
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dwang, wordt direct gebrandmerkt als toegeeflijkheid en geeft aanleiding tot
onheilsprofetieën over ‘prestatieverval’, ‘niveauverlies’ en het teloorgaan van onze
‘welvaartsmaatschappij’. In de ogen van anderen daarentegen staat ieder die het
leerproces wil humaniseren, aan de verdenking bloot dat hij de principiële
belangenconflicten versluiert en de jonge mensen alleen maar op een subtielere,
maar des te efficiëntere manier tot onkritische aanpassing opvoedt. Dat heeft tot
gevolg dat leraren vaak niet meer weten waar zij pedagogisch staan, hoe zij hun
pedagogische inzichten waar kunnen maken. Precies de humane en ‘liberale’ leraren
worden tegenwoordig het heftigst aangevallen. Zij missen meestal institutionele
ruggesteun. Ze berusten dan maar of worden hard. Aan de universiteiten zijn de
bedenkelijke fenomenen niet meer te overzien. De publieke opinie reageert er helaas
meer emotioneel op dan bezonnen. In de middelbare school komen de dingen nog
niet zo openlijk aan het licht, maar wat ook hier zichtbaar wordt, wijst op een
verstoorde verhouding tussen de maatschappij en haar opleidingsinstituten.
Die verhouding kan alleen door de opleidingsinstituten zelf worden hersteld. Het
‘kritische evenwicht’ (H. Roth) tussen individu en maatschappij, waaraan beide
behoefte hebben, kan slechts daar zichtbaar gemaakt en gerealiseerd worden waar
in de door de maatschappij gedragen school de leraren een vormingsproces mogelijk
maken dat niet primair in het perspectief van de latere bruikbaarheid in het
arbeidsproces staat, maar de ontplooiing en zelfbeschikking van het individu dient.
De school moet de eisen van de maatschappij vervullen, maar zij moet die ook
voortdurend corrigeren. Dat is niet mogelijk door blind activisme, door terreur en
weigering, maar alleen door reflectie op de antropologische grondvragen. De school
moet met die reflectie altijd weer opnieuw bezig zijn en de resultaten ervan
terugspelen naar de maatschappij.
De meest overtuigende bezinning van die aard is geleverd door de ‘Kritische
Theorie’ van de Frankfurter Schule. Op haar beurt heeft deze school gemaakt.
Scherpzinnig wordt gespeurd naar alles wat de humaniteit bedreigt of aantast. Uit
die ‘linkse’ hoek komt nu ook de heftigste kritiek op de nieuwe ‘gemeenschapsschool’,
en dat is niet zo verrassend als het op het eerste gezicht lijkt. Die zogenaamde
gemeenschapsschool veronderstelt immers een ‘groot systeem’, een hele
onderwijstechnologie, geobjectiveerde evaluatiemethoden, ja, ‘test-batterijen’! Dat
dreigt van de school iets als een groot industrieel bedrijf te maken: een
‘democratische prestatieschool’ die haar overzichtelijke grootte verliest, leerlingen
die niet meer weten waartoe en tot wie zij eigenlijk behoren, een vormingsaanbod
dat weliswaar ‘efficiënt’ is, maar geen ruimte laat voor spontaneïteit, creativiteit en
kritiek, een nieuwe prestatiedwang ten gevolge van het gedifferentieerde curri-
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culumsysteem, kortom, een school die dwars ingaat tegen het doel van alle
opvoeding: zelfontplooiing en ik-versterking.
Uit die kritiek blijkt weer dat ‘links’ opnieuw het neohumanistische opvoedingsideaal
ontdekt, al moeten we nu ook weer niet alle overwegingen die in die richting gaan,
‘neo-marxistisch’ gaan noemen. Wat de neohumanisten van vandaag van de
theoretici van de 19e eeuw onderscheidt, is alleen hun eis dat belangeloos en
emanciperend leren voor iedereen mogelijk wordt gemaakt en niet alleen voor een
elite.
De school kan de maatschappij niet direct veranderen. Maar zij kan de
voorwaarden scheppen voor die verandering, doordat zij bijvoorbeeld leerlingen de
ervaring meegeeft dat je van irrationele machtsmiddelen kunt afzien zonder alle
prestatie op te geven. ‘Leren’ en ‘presteren’ moeten elkaar voortdurend corrigeren.
Dan is er weer plaats voor ‘prestatie’: schoolprestatie, arbeidsprestatie,
levensprestatie; ook helpen en verzaken is ‘prestatie’. Alleen zo wordt een
‘prestatiemaatschappij’ ook een menselijke maatschappij.
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‘Christenen voor het socialisme’
Santiago de Chile 23-30 april 1972
Inca
Van 23 tot 30 april 1972, tegelijk met de 3e Unctad-conferentie en dat was met opzet
zo bedoeld, zijn meer dan vierhonderd christenen uit alle landen van Latijns-Amerika
bijeengeweest in Santiago de Chile: fabrieks- en landarbeiders, studenten, priesters
en religieuzen, katholieken en protestanten, en één bisschop, Mgr. Mendez Arceo
van Cuernavaca (Mexico), allemaal mensen die leven en werken met de minst
bedeelden van hun volk. Het doel van de bijeenkomst was: ‘ervaringen uit te
wisselen, daarop theologisch te reflecteren en tot een gemeenschappelijke actie te
komen; aan de buitenwereld bekend te maken dat vele christenen in ons continent
1
voor de revolutie hebben gekozen en reeds vanuit die optie werken’ . De analyse
en de reflectie steunden dus op een reële revolutionaire praktijk en dat maakte de
eerste samenkomst van deze ‘christenen voor het socialisme’ tot iets nieuws. ‘Eén
van de belangrijkste ontdekkingen van vele christenen van vandaag is de
convergentie tussen de radicaliteit van hun geloof en de radicaliteit van hun politiek
engagement... Tussen vitaal geloof en revolutionaire praktijk is een vruchtbare
wisselwerking mogelijk... Niet zo echter dat de christen iets specifieks bij te dragen
heeft vóór hij aan de revolutionaire praktijk deelneemt; pas in de strijd zelf zal blijken
welke specifieke bijdrage zijn geloof te bieden heeft; waaruit die zal bestaan, kan
2
niemand van buiten uit voorzien’ . M.a.w. de bijdrage van revolutionaire christenen
kan niet bestaan in een eigen christelijke, zogenaamd ‘derde’ weg (het tercerismo),
tussen liberaal kapitalisme en socialisme, doch uitsluitend in de niet alleen maar
3
tactische, maar strategische deelname aan de éne globale socialistische revolutie .
Algemene en overijlde beschouwingen over de specifieke bijdrage van de christen
zoals die gewoonlijk naar voren worden gebracht in de dialoog tussen christenen
en marxisten, zijn van geen nut;

1
2
3

Gonzalo Arroyo s.j. in de openingstoespraak.
Slotcommuniqué, 3, 1-2.
Fidel Castro bij zijn bezoek aan Chili, in een gesprek met studenten van Concepcion, 18 nov.
1971: ‘Ik zeg u zonder enige aarzeling dat wij de geëngageerde, revolutionaire christenen
als strategische bondgenoten moeten beschouwen, niet zo maar als reisgenoten voor een
korte tijd’.
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alleen de revolutionaire praktijk zelf kan het eigene van de christelijke bijdrage op
zijn waarachtigheid toetsen.
Hoe zijn deze mensen hiertoe gekomen? En wat is daar in Santiago werkelijk
gebeurd?

Aanloop
Toen in september 1970 Allende tot president werd verkozen, ging een twintigtal
priesters die in Chili werken met arbeiders en marginale bevolkingsgroepen, hem
zeggen dat zij bereid waren op een kritische en vrije wijze mee te werken aan de
opbouw van het socialisme. In april 1971 organiseerden zij in Santiago een
bijeenkomst van gelijkgezinden. Er waren tachtig deelnemers uit alle provincies van
4
Chili . De concrete en scherpe verklaring die door deze ‘Groep van Tachtig’ aan het
slot werd uitgegeven, stak schril af tegen de voorzichtigheid en ‘onpartijdigheid’ die
doorgaans de uitspraken van de kerkelijke hiërarchie kenmerken en de christenen
5
alleen maar argwaan en vrees inboezemen om zich politiek te engageren . ‘De
arbeidersklasse in Chili leeft nog steeds in een situatie van uitbuiting... De oorzaak
daarvan is het kapitalistisch systeem... Die situatie tolereren wij niet langer... Het
socialisme opent de weg naar een nieuwe economie, die een autonome en versnelde
ontwikkeling mogelijk maakt en tevens een einde kan maken aan de
klassentegenstellingen... Wij voelen ons betrokken bij dit proces en willen het onze
bijdragen tot het welslagen ervan. De diepste reden van ons engagement is ons
geloof in Jezus Christus, een geloof dat zich verdiept, vernieuwt en gestalte krijgt
al naargelang de historische omstandigheden. Christen zijn is solidair zijn. Solidair
zijn nù in Chili betekent deelnemen aan het historisch project dat het volk heeft
ontworpen’.
Contacten met soortgelijke groepen in andere Latijnsamerikaanse landen leidden
algauw tot het idee om ze allemaal eens samen te brengen. Wel vroeg men zich af
wat het nut kon zijn van zo'n continentale bijeenkomst. Was een zo radicale én
concrete doelstelling als die van de ‘Groep van Tachtig’ ook toepasselijk op andere
landen? De realiteit is immers overal

4
5

Belangrijk was de medewerking van de Peruaanse theoloog Gustavo Gutierrez en van enkele
economen van de regering.
Cfr. bijvoorbeeld de Verklaring van de Chileense bisschoppen van 24 sept. 1970, die de
christenen uitnodigde om geëngageerd in het leven, de studie en het werk te staan, altijd in
dienst van de waarheid en de rechtvaardigheid samen met het volk, het gezin, de jeugd en
met alle vitale krachten van het vaderland, altijd met begrip voor iedereen en met verstandige
waakzaamheid, zoals het Evangelie leert. Kardinaal Silva weigerde de bijeenkomst in Santiago
voor te zitten en leverde er ernstige kritiek op. Cfr. Internationale Katholieke Informatie (IKI),
16-30 april 1972, p. 31.
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verschillend. Na langdurig overleg werd in december 1971 door priesters uit
Argentinië, Brazilië, Bolivië, Columbia en Peru en door het Secretariaat ‘Christenen
voor het socialisme’ (de nieuwe naam voor de ‘Groep van Tachtig’) besloten de
bijeenkomst doorgang te doen vinden. In maart 1972 hadden in de verschillende
landen nationale bijeenkomsten plaats waarop de socio-economische en politieke
situatie van het eigen land en de rol van de kerken werden geanalyseerd. Die
verschillende rapporten werden in april in Santiago bijeengebracht. Zij vormden de
materie voor de reflectie en de stellingname van de conferentie, een zo overvloedig
materiaal, zowel over de situatie in de verschillende landen, als over de manier
waarop christenen daarin werken, dat wij er hier slechts enkele elementen van
kunnen presenteren.

1. Honduras
Heel Centraal-Amerika bevindt zich op het ogenblik op een cruciaal moment van
zijn geschiedenis. De door de Verenigde Staten gelanceerde integratie van de
economie heeft met grote moeilijkheden te kampen, die van structurele aard zijn.
De politiek-militaire integratie is gericht op een versteviging van de status quo. De
CONCEDA, de Centraal-Amerikaanse Defensieraad, maakt een bijna totale controle
op alle activiteiten van progressieve groepen mogelijk. Honduras, Nicaragua,
Salvador, Guatemala worden geregeerd door militairen. Wat onderdrukking,
folteringen, ontvoeringen en uit de weg ruimen van mensen betreft, doet Guatemala
niet onder voor Brazilië.
Economisch probeert Honduras over te schakelen van landbouw op industrie
(vooral consumptiegoederen). Maar dat gebeurt in de oude agrarische structuren
met haar kapitalistische en pre-kapitalistische produktieverhoudingen. De
volksklassen vallen niet alleen buiten een adequaat inkomensniveau, maar bovendien
vinden zij, naarmate de handenarbeid vervangen wordt door technologie, steeds
minder werk in de nieuwe industrie. Helemaal afhankelijk van de Verenigde Staten,
is de industrialisering dan ook gericht op de behoeften en belangen van de
Amerikaanse en multinationale bedrijven.
Sociaal en politiek is er in het volk een bewustwording aan het groeien. De
‘campesinos’ organiseren zich en deze beweging ontwikkelt haar eigen dynamiek.
Zij bezetten landbouwgronden die de grootgrondbezitters zich wederrechtelijk hebben
toegeëigend. In hoofdzaak gericht op de onmiddellijke terugvordering van de grond,
hebben deze acties ook een politieke draagwijdte: zij zetten de regering voor de
vraag betreffende bezit en eigendom en bevorderen tegelijk de verdere ontwikkeling
van het politieke be-
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wustzijn. De reactie van de heersende klasse in de landbouwsector en de
bananencompagnieën is brutaal: enkele maanden geleden werden in La Talanguera,
het oostelijk departement van Olanche, actieve campesinos door politie en militairen
gewoon afgeslacht.
De kerkelijke hiërarchie heeft daar toen openlijk tegen geprotesteerd. Door haar
vormingswerk (haar ‘Pedagogie van de Bevrijding’ en haar psychosociale centra)
heeft de kerk in Honduras ongetwijfeld een stoot gegeven aan het bevrijdingsproces.
Maar de laatste tijd gaat zij weer aarzelen. In een onlangs uitgegeven communiqué
spraken de bisschoppen van ‘het heilige recht van privé bezit’, betoogden zij ‘dat
de kerk het met geen enkele vorm van geweld eens kan zijn’, dat ‘de persoonlijke
opties van priesters zo gedefinieerd moeten worden, dat de hiërarchie niet wordt
gecompromitteerd’; priesters die aan politiek willen doen, blijven beter geen priester.
Deze ‘voorzichtigheid’ van de hiërarchie ontmoedigt de geëngageerde priesters en
leken, terwijl behoudsgezinden erdoor aangemoedigd en versterkt worden.

2. Nicaragua
Economisch zet Nicaragua zijn eerste schreden op de weg van het kapitalistische
‘desarrollisme’ (desarrollo = ontwikkeling). De plannen daarvoor zijn gemaakt door
Amerikaanse technici, maar ze worden slecht uitgevoerd door de regering. De
buitenlandse schuld is in de laatste tien jaar van 21,7 miljoen dollar tot 187,9 miljoen
gestegen.
Op sociaal gebied heerst een diepgaande desintegratie. De bovenste lagen van
de bevolking leven gelijk de buitenlandse bourgeoisie; de middenklasse (industriëlen,
exporteurs van landbouwprodukten en de opkomende groep van technocraten)
trachten dat voorbeeld na te volgen en verliezen zo hun identiteit. De onderdrukte
bevolkingsgroep bestaat uit arbeiders en campesinos. Deze laatsten vormen 60%
van de totale bevolking, maar zijn helemaal niet georganiseerd. Ook onder de
arbeiders zijn er slechts weinigen lid van één van de vier vakbonden, die overigens
weinig invloed hebben. De kerk was hier tot in 1969 wat zij overal in Latijns-Amerika
was: een kerk die door haar morele invloed de status quo mede in stand hield en
‘consacreerde’. Vanaf 1969 is echter aan de universiteiten, in de middelbare scholen
en onder enkele priesters het protest op gang gekomen tegen de toenemende
terreur: arrestaties van priesters en universitairen, folteringen, uitwijzing van priesters,
enz.. Het begon met de bezetting van enkele kerken en scholen: de eerste keer om
te protesteren tegen de folteringen door de politie; een tweede keer, verleden jaar,
om vijftien politieke gevangenen
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vrij te krijgen. De grote betekenis van deze acties lag echter in de samenwerking
tussen marxisten en christenen.
De rapporteur van Nicaragua besloot met de dramatische woorden ‘Ik zou een
vurig beroep willen doen op al onze Latijns-Amerikaanse broeders, dat zij ons niet
los laten. In Centraal-Amerika is de oppressie op het ogenblik het hardst. In Honduras
en Nicaragua sterven bijna dagelijks campesinos in de strijd. Ik lieg niet, ik overdrijf
niet. Er is geen sprake meer van opsluiting in de gevangenis, je wordt gewoon ter
6
plaatse gefusilleerd’ .

3. Argentinië
Sociaal-economisch heeft Argentinië te kampen met dezelfde structurele
moeilijkheden als het hele Continent. Eén kenmerk onderscheidt het echter van de
andere Latijns-Amerikaanse landen: de grote kracht van het proletariaat, die te
danken is aan zijn sterke vakorganisatie en het nog steeds vitale ‘peronisme’.
Dat heeft zijn voorgeschiedenis. In de jaren 1940-1955 kwam er een nationale
beweging op gang, gericht op een sterke industriële ontwikkeling, een massieve
concentratie in de steden en politieke hervormingen. De arbeidersklasse
organiseerde zich stevig en werd nadrukkelijk gepolitiseerd. Als Peron in 1955 door
het leger wordt afgezet, laat hij o.m. een partijpolitieke bureaucratie achter die
langzaam haar integratie zal zoeken in de liberale partijen, en een arbeidersklasse
die keihard weerstand zal bieden aan de imperialistische en liberale plannen. De
internationale pers heeft dit peronisme altijd afgeschilderd als een oppervlakkig en
tegenstrijdig fenomeen of als een kinderlijk fascisme. Wat ervan in Argentinië is
overgebleven, is echter geen sentimenteel heimwee, maar de wil van het volk om
door te gaan met een ervaring die geleid werd door en in dienst stond van de
arbeidersklasse. Brede lagen van de middenstand uit de industrie, de landbouw en
de dienstverlenende sector hebben zich daarbij aangesloten.
Van 1955 tot vandaag hebben de elkaar snel opvolgende militaire en
burgerregeringen geprobeerd de invloed van het peronisme in te dammen.
Tevergeefs. Voortdurend opnieuw greep het leger in. In 1966 ontbindt generaal
Ongania (1966-1970) het Congres en de politieke partijen en hij wil de studenten
en arbeiders depolitiseren. De traditionele politieke partijen worden inderdaad
verlamd, maar de studenten- en arbeidersbewegingen worden strijdbaarder dan
ooit. Er ontstaat een klimaat van volks-

6

Ongeveer gelijktijdig met de bijeenkomst in Santiago publiceerden de Nicaraguaanse
bisschoppen een brief waarin zij zich openlijk van het regime distantieerden. Cfr. IKI, 16-31
mei 1972, p. 28.
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opstand. Sinds de opstand van Cordoba, juni 1966, die Ongania ten val bracht, zijn
minstens in vijf gevallen hele steden in handen geweest van een tot razernij gebracht
volk: Cordoba, Rosario, Tucuman, Catamarca, Mendoza.
Met de toenemende radicalisering van de revolutionaire groepen werd ook de
repressie harder en eiste iedere dag slachtoffers. Er was in Argentinië op dat ogenblik
werkelijk een interne oorlog aan de gang. Nu hebben de machthebbers en bezitters
hun tactiek gewijzigd: door allianties met de vakbeweging en het peronistisch
populisme willen zij hun macht consolideren. Daarvoor moeten echter alle echt
revolutionaire manifestaties en alle revolutionaire activiteiten van niet-peronistische
oorsprong worden onderdrukt.
In deze gecompliceerde situatie vertoont de houding van de kerk drie varianten:
een conservatieve, een ‘desarrollistische’ en een revolutionaire. De eerste is die
van een minderheid en heeft absoluut geen toekomst. De tweede is die van de
meerderheid van de clerus en van de praktizerende katholieken, die wel
hervormingen van liturgische en caritatieve aard nastreven, maar zich ‘buiten de
politiek’ willen houden. Daardoor bestendigen zij de status quo. Hun progressisme
beperkt zich tot de binnenkerkelijke context. De derde, revolutionaire variant wordt
vertegenwoordigd door vele (verdeelde) groepen van leken, door enkele bisschoppen
en vooral door de Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM), de
7
Beweging van Priesters voor de Derde Wereld .
Deze laatste is in december 1967 ontstaan op initiatief van een kleine groep
priesters als antwoord op een Boodschap van 18 bisschoppen van de Derde Wereld,
die er niet om loog: ‘De volkeren van de ontwikkelingslanden vormen het proletariaat
van de huidige wereld... De christenen hebben de plicht te laten zien dat het
werkelijke socialisme het integraal beleefde christendom is... Zij moeten voorkomen
dat sommige mensen God en godsdienst verwarren met de onderdrukkers van de
armen en de arbeiders: het feodalisme, het kapitalisme, het imperialisme’. Via haar
jaarlijkse bijeenkomsten (telkens begin mei) heeft de MSTM gaandeweg haar
uitgangspunten en opties verduidelijkt: ‘Christus is gekomen om de volkeren te
bevrijden van alle slavernij. Wij willen hem voortzetten. Dat houdt in: onze
onverbrekelijke trouw aan het revolutionaire proces van urgente en radicale
verandering van de structuren en onze formele verwerping van het kapitalistisch
systeem, van iedere vorm van economisch, politiek en cultureel imperialisme, om
te zoeken naar een Latijnsamerikaans socialisme dat de komst van de Nieuwe Mens
bevordert. Dat socialisme houdt niet in

7

Cfr. ook IKI, 1-15 april 1971, pp. 21-27.
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de realisatie van een programma dat ons opgelegd wordt door socialistische partijen
van hier of elders, maar wel de socialisering van de produktiemiddelen, van de
8
economische en politieke macht, van de cultuur’ . ‘In Argentinië constateren wij dat
de peronistische ervaring en de trouw van de massa's aan de peronistische beweging
sleutelelementen zijn voor de inlijving van het volk in het revolutionaire proces...
Ons toebehoren tot de katholieke kerk in Argentinië en in Latijns-Amerika hoeft geen
hinderpaal te vormen, maar integendeel een stimulans om ons als priesters en als
christenen aan te sluiten bij het revolutionaire proces in ons vaderland en ons
continent. Wij voelen ons fundamenteel solidair met de kerk, maar wel is een radicale
verandering van mentaliteit en gedrag van vele mensen aan de top een dwingende
noodzaak... Onze beweging heeft gekozen voor het socialisme, omdat zij dit het
9
meest in overeenstemming vindt met het Evangelie’ .

4. Bolivië
De groep die sinds de staatsgreep van augustus 1971 o.l.v. kolonel Banzer aan de
macht is, controleert met ijzeren hand heel het leven in het land: economie, onderwijs,
communicatiemedia, de partijen, de boeren, het leger, het gerecht. Alle oppositie
wordt in de kiem gesmoord. De bewustzijnsvorming van de volksklassen is
lamgelegd. Elke politieke activiteit van priesters en leken staat bloot aan vervolging.
Het nationalisme, dat de economische ontwikkeling (door middel van multinationale
bedrijven en buitenlands kapitaal en de daarmee toenemende afhankelijkheid) als
eerste doel stelt, en het religieuze volksgevoel dat men gemakkelijk wijs kan maken
dat iedere linkse overtuiging of activiteit gelijkstaat met ‘atheïsme’ en ‘communisme’,
10
rechtvaardigen de brutaalste repressie .
Onder Torres (7 okt. 1970 - eind aug. 1971) was er een euforische trend naar het
socialisme ontstaan. Er was een Asamblea Popular opgericht, die wel eens ‘de
eerste sovjet van Latijns-Amerika’ werd genoemd. Ook christenen, vooral onder de
Canadese oblaten en de Spaanse priesters voor de Derde Wereld, zetten zich voor
het socialisme in: ‘het socialisme is de toekomst van het land; de kerk moet eraan
mee helpen om het gestalte te geven’. Kardinaal Mauer, de primaat, riep de Kerk
op tot armoede; kerkelijke rijkdommen, in de bedevaartplaatsen bijvoorbeeld,
moesten worden

8
9
10

Nuestras coincidencias basicas, Cordoba, 1-2 mei 1969.
Communiqué van Santa Fe, 1970.
Cfr. ook H. Neves. La Paz, Bolivien nach vierhundert Jahren ‘christlicher’ Glauben, in
Orientierung, Zürich, 31 maart 1972, pp. 66-68; en IKI. 16-30 nov. 1971, pp. 26-28.
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verkocht ten bate van de armen. Maar zo dacht niet iedereen erover. In Santa Cruz
werd op 19 augustus 1971 nog een eucharistische noveen gehouden met alle
mogelijke pracht en praal en met donderpreken van een uit Guatemala geïmporteerde
pater Arcuza tegen de ‘rode priesters’ en de ‘communistische agitatoren’. Het liep
uit op een waar volksoproer, dat aanleiding gaf tot Banzers staatsgreep.
De nieuwe machthebbers proclameerden hun ‘revolutie’ (want in Latijns-Amerika
noemt ieder zich revolutionair) o.m. als een ‘verdediger van het katholieke geloof’.
Zij organiseerden grootse kerkelijke diensten om de Heer te danken voor hun
overwinning én tegelijkertijd een verwoede klopjacht op priesters en leken die de
‘communistische’ revolutie waren toegedaan. De Canadese oblaat Maurice Lefevre,
decaan van de sociologische faculteit aan de Universiteit te La Paz en leider van
ICAL (zie verder) werd vermoord. Hij was één van de honderden die hun leven
gaven voor de bevrijding van Bolivië. Vele aan de basis werkende priesters moesten
onderduiken. De politie doorzocht kloosters, kerken, huizen van bisschoppen en
schond daarmee het asielrecht dat in Latijns-Amerika van oudsher geldt voor iedere
vluchteling, ongeacht zijn levensovertuiging of geloof. De minister van binnenlandse
zaken, Selich, die vroeger al verantwoordelijk was voor de moord op Che Guevara,
voerde opnieuw de doodstraf in. Alleen al in Santa Cruz zouden meer dan 70
studenten terechtgesteld zijn. In het tropengebied werden concentratiekampen
opgericht.
Aanvankelijk vaag en aarzelend, werd het protest van de kerkelijke hiërarchie
gaandeweg concreter en heftiger. Zo o.m. Mgr. Esquivel, hulpbisschop van La Paz,
met een citaat uit de Bisschoppenconferentie van Medellin (1968): ‘Heersers grijpen
gemakkelijk naar geweld om iedere vorm van oppositie te onderdrukken. Het is heel
gemakkelijk daarvoor ideologische of praktische rechtvaardigingen te vinden:
anti-communisme, handhaving van de orde. De politie vervolgt niet alleen mensen
die zich schuldig gemaakt hebben aan een misdaad, maar ook mensen die alleen
anders denken dan de regering’. Kardinaal Maurer richtte zich kort voor Kerstmis
tweemaal tot de president zelf. Banzer beloofde zijn vraag om met Kerstmis een
algemene amnestie af te kondigen, welwillend te onderzoeken. 's Anderendaags
echter verklaarde Selich: er is geen andere amnestie mogelijk dan die ik het volk
geef door mijn ‘zuiveringsactie’. Selich werd echter door Banzer weggewerkt en als
ambassadeur naar Paraguay gestuurd. Met de jaarwisseling kwam er dan toch een
amnestie, de concentratiekampen werden gesloten. Hier en daar gaat de willekeur
echter door. Onlangs nog werd in Santa Cruz een missionaris die zich inzet voor
de rechten van de Indios, als ‘communist’ vervolgd, zijn medewerkers gefolterd.
Het meest radicale protest komt van de oecumenische beweging ICAL
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(Iglesia y Sociedad America Latina). Zij heeft vertegenwoordigers in de
mijnwerkersorganisaties en in de COB (Boliviaanse vakbonden), in enkele lokale
volksassemblees en in de linkse partijen. In 1970 steunden zij een hongerstaking
die begonnen was door familieleden van gesneuvelde guerilleros die de lijken
opeisten om ze te begraven, een heilig recht in Bolivië. De actie was volkomen
geweldloos, maar slaagde zo goed, dat de repressieve regering van Ovando plaats
moest maken voor Torres. Op het ogenblik richt hun actie zich vooral tegen de
‘masacre blanca’, de ‘witte uitmoording’ (de systematische broodroving van
staatsbedienden, professoren, leraren en studenten) waartoe het regime nu zijn
toevlucht heeft genomen.

5. Brazilië
De militaire staatsgreep van 1964 betekende voor Brazilië het einde van een
betrekkelijk liberale periode van burgerlijke democratie en het begin van een wrede
militaire dictatuur. In 1964 zat het land in een diepe economische crisis. Het nieuwe
regime probeerde deze te boven te komen door een nog intensere uitbuiting van
de arbeidskracht, door een nog grotere concentratie van rijkdommen en inkomsten
in handen van een kleine minderheid, door nog grotere voorrechten te geven aan
de multinationale ondernemingen en vennootschappen. Om deze doeleinden te
bereiken moeten de militairen de ‘orde’ handhaven, alle democratische revolutionaire
oppositie onderdrukken. De prijs die het volk daarvoor heeft moeten betalen, is
nauwelijks te schatten. Enkele gegevens slechts. Inkomensverdeling: 80% van de
bevolking krijgt 35% van het totale inkomen, d.w.z. gemiddeld 150 dollar per jaar,
een van de laagste gemiddelden ter wereld. Volksgezondheid: jaarlijks sterven
105/1000 kinderen van 1 jaar, er is 1 dokter voor 2.300 mensen. Opvoeding: 50%
van de Brazilianen ouder dan 7 jaar, meer dan 30 miljoen mensen, zijn analfabeet;
slechts 3,5% van de jongeren tussen 20 en 24 komen aan de universiteit toe. Lonen:
in 1970 was het reële minimumloon in Sao Paulo 35% lager dan begin 1964; op het
ogenblik bedraagt het 37 dollar per maand, en dat is zo voor 70% van de arbeiders;
een uur werken voor een goedkoop pakje sigaretten. Militaire uitgaven: 1000 miljoen
dollar voor een apparaat van ongeveer 1 miljoen mensen. Buitenlandse schuld:
meer dan 5000 miljoen dollar. Censuur: radio, televisie, pers staan onder absolute
censuur van de regering en worden bovendien gecontroleerd door de grote
economische groepen. Duizenden politieke gevangenen, gefolterden, onderworpen
aan een regime van absolute willekeur en brutaliteit; op het ogenblik bovendien
honderden politieke moorden. Ook priesters, religieuzen, radicale christenen worden
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gearresteerd, het land uitgezet, gefolterd of vermoord. Verschillende gevallen zijn
via de internationale pers genoegzaam bekend. Het was dan ook geen toeval dat
op de bijeenkomst in Santiago geen officiële Braziliaanse vertegenwoordigers
aanwezig waren. Het rapport waarvan wij hier een summiere samenvatting geven,
11
werd ons geleverd door een Braziliaanse vluchtelinge in Chili .

Betekenis van de bijeenkomst
12

Slechts enkele rapporten hebben we hier summier samengevat . Hoe summier,
dat zal de lezer zelf wel hebben gemerkt. Onze bedoeling was echter hoofdzakelijk
dezelfde als die van deze eerste bijeenkomst van ‘Christenen voor het socialisme’
zelf: laten zien hoe alle volken van het Latijnsamerikaanse continent onder dezelfde
verdrukking lijden en hoe in alle landen gelijkgezinde priesters en christenen aan
de bevrijding van hun volk werken. Na afloop zei ons bijvoorbeeld een priester uit
Argentinië: ‘We hebben hier een beeld gekregen van de universaliteit van de
overheersing en onderdrukking, van de universaliteit ook van de pogingen die
ondernomen worden om ons van die verdrukking te bevrijden. Daardoor groeit de
solidariteit’.
Wat de samenkomst betekend heeft voor de bevordering van een theologie van
de bevrijding en voor een reflectie op het revolutionaire engagement van christenen,
blijkt het best uit het lange en gedegen slotcommuniqué. Het tweede, voornaamste
deel daarvan is gepubliceerd in Internationale Katholieke Informatie, 1-15 juni 1972,
pp. 21-24. Enkele passages uit het eerste deel en het slot mogen hier volstaan.
‘Ons revolutionair engagement heeft ons opnieuw doen begrijpen wat Christus’
bevrijding betekent. Deze gebeurt noodzakelijkerwijze via bevrijdingsmomenten in
de geschiedenis, al is ze daartoe niet te reduceren. Ze brengt de menselijke
bevrijding tot haar volle ontplooiing... De socio-

11
12

Cfr. ook IKI, 1-15 jan. 1971, p. 28; 16-30 april 1972, p. 31; 16-31 mei 1972, 1972, pp. 29-30.
NvdR: Het rapport over Uruguay laten we vallen. Cfr. het forumstukje in dit nummer, De
Tupamaros van Uruguay. Uit de documentatie van onze Chileense correspondenten citeren
we alleen ter aanvulling: ‘Dat priesters zich aan de kant van de revolutie scharen, is geen
fenomeen van de 20e eeuw alleen. Toen in de 19e eeuw in het Oosten van het
Latijnsamerikaanse continent José Artigas met zijn ruitertroepen, indios en negers de strijd
aanbond tegen de grondbezitters, veeboeren en degenen die meewerkten met de
machthebbers van dat ogenblik, Spanjaarden, Portugezen of Engelsen, had hij als secretaris
een monnik, Monterroso, die zowel brieven schreef als op het slagveld te zien was; er was
een pastoor Amenedo die propaganda maakte en geld verzamelde voor het revolutionaire
leger; er waren franciskanen aan wie, toen zij uit Montevideo verdreven werden omdat zij
samenzwoeren tegen de Spaanse macht, gezegd werd: ‘ga maar mee met jullie vrienden,
de gauchos’.
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economische, economische, politieke en culturele situatie van de Latijns-Amerikaanse
volkeren is een uitdaging voor ons christelijk geweten... Wij zetten ons in voor de
opbouw van het socialisme, omdat wij, objectief steunend op de historische ervaring
en op een wetenschappelijke analyse van de feiten, tot de conclusie zijn gekomen
dat dit de enige efficiënte manier is om het imperialisme te bestrijden en onze
“afhankelijkheid” te doorbreken... Wij erkennen de mislukking van de zgn.
sociaal-christelijke “derde weg”... Steeds groter wordende groepen christenen
ontdekken de historische kracht van hun geloof vanaf het moment dat zij politiek in
actie komen voor de opbouw van het socialisme en de bevrijding van de verdrukten.
Het christelijk geloof manifesteert zich aldus met een nieuwe bevrijdende kracht...
In het engagement met de armen, verdrukten en de arbeidersklasse en verlicht door
een nieuwe theologische reflectie ontdekken priesters en pastores nieuwe dimensies
van hun specifieke zending. Zij gaan ook politieke verantwoordelijkheid op zich
nemen om de eis van het Evangelie - de liefde voor de verdrukten - effectief te
maken. Dit geeft hun opnieuw een profetische taak... In het revolutionaire
engagement leert de christen leven en denken in termen van conflict en geschiedenis.
Hij ontdekt dat de alles omvormende liefde beleefd wordt in antagonisme en strijd,
dat het definitieve gevonden wordt en opgebouwd in de geschiedenis. In de strijd
voor een andere wereld is geen neutraliteit mogelijk. De eenheid van de mensheid
van morgen wordt opgebouwd in de strijd van vandaag... In een geest van authentiek
geloof leidt dit tot een nieuw verstaan van bijbel en christelijke traditie, tot een nieuw
ontwerp van de fundamentele christelijke begrippen en symbolen, op zo'n manier
dat zij het revolutionaire engagement van christenen niet meer in de weg staan,
maar hen integendeel helpen om het op creatieve wijze op zich te nemen’.
En het slot: ‘Met vernieuwde strijdvaardigheid keren wij terug naar ons werk van
iedere dag. Graag maken wij de woorden van Che Guevara tot de onze: “Christenen
moeten definitief kiezen voor de revolutie, met name in ons continent, waar het
christendom zo'n grote plaats inneemt bij de volksmassa... De dag dat de christenen
werkelijk een integraal revolutionair getuigenis durven geven, is de
Latijnsamerikaanse revolutie onoverwinnelijk”’.
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Russisch-Amerikaanse topconferentie in Moskou
L.L.S. Bartalits
Indammingspolitiek
Tot maart 1947 vertoonde de Amerikaanse politiek tegenover de Sovjet-Unie een
dubbelzinnig en wisselvallig karakter. Onder invloed van de liberaal-democraat,
vice-president Henry Wallace, en de gematigde minister van buitenlandse zaken,
James Byrnes, voer president Truman aanvankelijk de door op 12 april 1945
overleden Roosevelt uitgestippelde koers. Mede onder invloed van zijn raadgevers
Forestal, Kennan en generaal Marshall en geconfronteerd met de verwikkelingen
in Midden- en Zuidoost-Europa, benevens met de toenemende tegenstellingen
tussen Rusland en de westelijke geallieerden over de toekomst van Duitsland,
evolueerde Trumans houding tegenover de Sovjet-Unie geleidelijk. De vervanging
in januari 1947 van Byrnes door Marshall als minister van buitenlandse zaken
kondigde reeds een verharding van de Amerikaanse Ruslandpolitiek aan.
Toen de regering-Attlee in februari 1947 Washington op de hoogte stelde dat zij
haar verplichtingen tegenover Griekenland en Turkijë, gezien de Britse economische
moeilijkheden, niet langer na kon komen, besloten de Amerikanen tegenover de
politieke ambities van de Sovjet-Unie op twee fronten verzet te bieden. In de eerste
plaats op militair-politiek terrein door de afkondiging van de Truman-doctrine. Op
12 maart 1947 slaagde Truman erin het Congres te overtuigen van de
noodzakelijkheid een hardere politiek tegenover de Sovjet-Unie te voeren. In zijn
toespraak veroordeelde hij ondermeer het Russische optreden in Bulgarije, Polen
en Roemenië, dat de politieke gelijkschakeling van deze landen tot gevolg had, en
de expansieve Russische Duitsland-politiek. Vervolgens verzocht hij de congresleden
en de senatoren 400 miljoen dollar ter beschikking te stellen van Griekenland en
Tijrkije, teneinde in deze ‘zeer belangrijke strategische zone vrijheid en stabiliteit te
verzekeren’.
Deze Amerikaanse interventie vormde het beginpunt van een lange reeks
tegenacties en overreacties als antwoorden op de expansieve Russische
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politiek, die over Berlijn, Korea en Cuba tot de Vietnamese tragedie zou leiden.
In de tweede plaats hebben de Amerikanen besloten door middel van het
Marshall-plan de Europapolitiek en in het bijzonder de Duitslandpolitiek van de
Sovjet-Unie tegen te werken. Op 5 juni 1947 hield minister Marshall op de
Harvarduniversiteit een rede over de noodzaak van financiële hulp aan Europa,
waaruit de ‘Foreign Assistance Act’ voortvloeide die op 3 april 1948 door het Congres
werd aangenomen: 16 miljard dollars kwamen ter beschikking van landen met
belangrijke dollartekorten voor aankopen in Amerika, vooral van kapitaalgoederen,
zonder dat de betalingen ten laste kwamen van de betalingsbalansen der landen.
In de Amerikaanse antwoorden op de expansieve politiek van de Sovjet-Unie waarvan de verwezenlijking vergemakkelijkt scheen te worden door de internationale
chaos en het reeds begonnen dekolonisatieproces - zag Stalin de bevestiging van
zijn vrees voor de heropleving van de ‘cordon sanitaire’ der twintiger jaren en ook
van de omsingelingspolitiek van de jaren dertig.

‘Roll-back’ van het communisme
De diametraal tegengestelde belangen van beide supermogendheden en de
consolidering van hun respectievelijke invloedssferen oefenden een polariserende
werking uit in de wereldpolitiek en culmineerden uiteindelijk in de koude oorlog.
Zonder dat het tot een Amerikaans-Russisch gewapend treffen kwam bereikte de
spanning tussen Oost en West na juni 1950 een gevaarlijk hoogtepunt. De
Amerikaanse interventie in de Koreaanse oorlog en in het bijzonder de opmars der
strijdkrachten van de Verenigde Naties onder leiding van generaal MacArthur naar
de Chinese grens maakte van de indammingspolitiek eigenlijk een ‘roll-back’ van
het communisme. Deze politiek was dus reeds een realiteit in een periode toen J.F.
Dulles nog moest beginnen met zijn ‘roll-back’ aspiraties en zijn ‘brinkmanship’, dat
de Oosteuropese landen zou losmaken van de Sovjet-Unie en dat verdere uitbreiding
van het communisme desnoods door middel van oorlog zou beletten.

Van confrontatie tot samenwerking
Gedurende de jaren 1953 en 1954 mobiliseerde J.F. Dulles de helft van de wereld
in allianties tegen de Sovjet-Unie. Maar reeds in 1956 was de ‘roll-back’-politiek al
gestorven en zijn ‘brinkmanship’ devalueerde tot een onbruikbare tactiek.
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Sedert de gebeurtenissen in Hongarije en de Brits-Frans-Israëlische aanval op
Egypte hebben Moskou en Washington met de grootste zorg een directe confrontatie
vermeden. Sinds de Cuba-crisis stelde de ontwikkeling van de militaire techniek
grenzen aan een mogelijke Amerikaans-Russische confrontatie en beide
mogendheden waren gedwongen hun ideologieën te laten plaats maken voor een
nuchtere afweging van belangen. Last but not least heeft de snelle ontwikkeling van
de Volksrepubliek China tot nucleaire mogendheid de Sovjet-Unie en de Verenigde
Staten gedwongen hun wereldpolitieke strategie te herzien. Moskou en Washington
moesten nieuwe verhoudingen zoeken zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte
van Peking. Hoewel de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten op het gebied van de
ideologie tegenstanders van elkaar zullen blijven en op politiek alsmede militair
terrein concurrenten, zijn hun gemeenschappelijke belangen van dien aard geworden,
dat zij zich zelf meer dienen met beperkte samenwerking dan met confrontatie op
elk gebied. De grote veranderingen op het gebied van de internationale betrekkingen
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben beide supermogendheden
tot een bepaalde samenwerking genoodzaakt.

Topoverleg in Moskou
Reeds na Nixons eerste onderhoud met Brezjnev op 22 mei 1972 in het Kremlin
was gebleken dat een tijdperk van ongeremde tegenstellingen tussen beide
1
supermogendheden was afgesloten .
De eerste officiële besprekingen waren op 23 mei begonnen in de Catherinazaal
van het Kremlin. Nog op dezelfde dag werden twee akkoorden ondertekend,
waarvoor de besprekingen reeds enige tijd tevoren op lager niveau waren gevoerd.
Het ene betrof het beschermen van het natuurlijke milieu en werd door Nixon en
Podgorny ondertekend. De betreffende overeenkomst voorziet in 't uitwisselen van
geleerden en gegevens om problemen over lucht- en watervervuiling op te lossen.
Daarnaast zou het verdrag tot een beter leefklimaat in de grote steden moeten
leiden. De tweede overeenkomst over samenwerking op het gebied van de medische
wetenschap en openbare gezondheid werd door minister van gezondheid Boris
Petrowski en minister Rogers ondertekend. Het verdrag voorziet in samenwerking
bij onderzoek naar kanker, hartziekten en medische zaken die betrekking hebben
2
op milieuhygiëne .

1

2

Dit gesprek was zakelijk en openhartig en toonde aan dat van beide kanten groot belang
werd gehecht aan de komende onderhandelingen en positieve resultaten van het topoverleg
werden verwacht.
Cf. TASS in English, 23 mei 1972; Neue Zürcher Zeitung, 24 mei 1972.
Cf. Neues Deutschland, 24 mei 1972.

Streven. Jaargang 25

1089
De op 24 mei gevoerde besprekingen handelden voornamelijk over Europese
problemen. Onder meer werden de problemen verband houdende met de
bijeenroeping van een Europese veiligheidsconferentie en met een wederzijdse
3
vermindering van de strijdkrachten in Centraal-Europa besproken . Later in de
middag werd in de Wladimirzaal van het Kremlin een overeenkomst over
4
gemeenschappelijke ruimtevaartprojecten door Nixon en Kosygin ondertekend . Dit
verdag heeft onder meer ten doel om op 15 juni 1975 een Amerikaans-Russische
gezamenlijke ruimtevaartmissie mogelijk te maken. Een tweede overeenkomst werd
door de voorzitter van het Comité voor Wetenschap en Technologie, Wladimir Krillin,
en minister Rogers ondertekend over samenwerking op het gebied van wetenschap
5
en technologie . Na de ondertekening van dit akkoord zorgde Brezjnev voor een
verrassing. Nixon en zijn adviseurs werden uitgenodigd om een bezoek te brengen
aan zijn buitenhuis in Borowicho. Tot diep in de nacht werden daar de
wereldproblemen doorgenomen. Van alle internationale problemen vormde die
nacht Vietnam de hoofdschotel. Nixon kon echter met Brezjnev over dit probleem
geen overeenstemming bereiken, omdat de Kremlinleiders niet bereid waren hun
militaire hulp aan Hanoi te verminderen en evenmin om druk uit te oefenen op de
Noordvietnamese leiders om de oorlog te beëindigen. De Russen herhaalden hun
standpunt dat de Amerikanen via de onderhandelingstafel in Parijs een einde
6
moesten maken aan de oorlog .
Op 25 mei werden de Amerikaans-Russische besprekingen voortgezet. Ditmaal
7
werd gesproken over een akkoord inzake verbetering van de handelsbetrekkingen .
Ondanks het feit dat verschillende pogingen werden gedaan om de obstakels voor
de uitbreiding van de handel te verwijderen, konden de onderhandelaars het niet
eens worden. De moeilijkheden bij deze besprekingen concentreerden zich in de
eerste plaats op het probleem van de oorlogsschulden van de Sovjet-Unie aan de
8
Verenigde Staten . De regeling van de ‘land lease’-kwestie is door het Amerikaanse
Congres als voor-

3
4

5
6
7

8

Cf. Neue Zürcher Zeitung, 26 mei 1972.
Het ruimtevaartakkoord is een voortzetting van het verdrag dat in oktober 1970 werd
ondertekend. Sedertdien hebben Amerikaanse en Russische deskundigen overleg gepleegd
over verdere samenwerking met als resultaat dit akkoord.
Cf. Magyarország (Boedapest), 4 juni 1972, pp. 3-4.
Cf. Neues Deutschland, 25 mei 1972.
Cf. Magyar Hirlap (Boedapest), 30 mei 1972.
Naast de handelsbesprekingen werd op dezelfde dag door de opperbevelhebber van de
Sovjet marine, Gorshkov, en de Amerikaanse staatssecretaris voor de marine, Warner, een
overeenkomst ondertekend die betrekking heeft op het voorkomen van incidenten op open
zee.
Cf. Neues Deutschland, 26 mei 1972.
Cf. Leo Mates, The results of Nixon's trip to Moscow, in Review of International Affairs, 20
juni 1972, pp. 10-12.
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9

waarde gesteld voor het verlenen van handelstoezeggingen aan de Sovjetunie . De
Amerikanen wilden 800 miljoen van de 11 miljard dollar terugzien. De Russen wilden
iets minder dan de helft van het door de Amerikanen gevraagde bedrag, slechts
300 miljoen dollar, betalen. In de tweede plaats concentreerden zich de moeilijkheden
op de wens van de Kremlinleiders om gunstiger kredieten te verkrijgen dan de
10
Verenigde Staten aan andere landen heeft toegestaan . Achter deze
schermutselingen over enkele honderden miljoenen dollars en over het verlenen
van kredieten tegen een zeer lage rente stak echter een heel ander probleem. Nixon
wilde in ruil voor zijn handelsconcessies van de Kremlinleiders een soepeler houding
inzake Vietnam afdwingen. Tenslotte werd in een op 26 mei uitgegeven
gemeenschappelijk communiqué meegedeeld dat een Amerikaans-Russische
handelscommissie wordt ingesteld. Deze Commissie dient de ontwikkeling van de
handelsbetrekkingen en aanverwante zaken te bevorderen. Voorts dient de
Commissie te onderhandelen over een algemeen handelsakkoord dat een wederzijds
geldende meest-begunstigingsclausule inhoudt; over regelingen voor het wederzijds
beschikbaar zijn van overheidskredieten; over voorzieningen voor de instelling van
handelsfaciliteiten en over een akkoord dat voorziet in arbitrage bij handelsgeschillen.
De Commissie zal verder de mogelijke Amerikaans-Russische deelname bestuderen
in de ontwikkeling van hulpbronnen en de fabricage en verkoop van ruwe
11
grondstoffen en andere produkten .
Dagenlang verkeerde de buitenwacht in onzekerheid of twee akkoorden die
algemeen als de belangrijkste van alle ondertekende verdragen worden gewaardeerd,
wel of niet bereikt zouden worden. Het betreft een akkoord tot beperking van de
raketafweersystemen en een overeenkomst tot beperking van een aantal strategische
aanvalswapens. Naar alle waarschijnlijkheid was de uiteindelijke beslissing over de
12
SALT-akkoorden tijdens een tweede ontmoeting tussen de secretaris generaal
van de C.P.S.U. en Nixon in de nacht van 25 op 26 mei in Brezjnevs datsja te
13
Borowicho gevallen en niet in Helsinki . Semjonov en Smith arriveerden nog net
op tijd om 's avonds laat in de Wladimirzaal van het Kremlin, het hoogtepunt van
de Amerikaans-Russische topconferentie, de ondertekening van de SALT-akkoorden
door Brezjnev, Kosygin en Nixon bij te wonen.

9
10
11
12
13

Cf. N.R.C.- Handelsblad, 27 mei 1972.
Cf. Vjesnik (Zagreb), 27 mei 1972.
De Commissie zal afwisselend in Moskou en Washington bijeenkomen. De eerste bijeenkomst
zal in juli 1972 in Moskou plaatsvinden. Cf. Neues Deutschland, 27 mei 1972.
‘Strategie Arms Limitation Talks’.
De zevende SALT-ronde, waarbij de onderhandelaars tegen de klok werkten om het eerste
verdrag ter ondertekening tijdens het bezoek van Nixon aan Moskou voor te bereiden, is op
28 maart 1972 in Helsinki begonnen.
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Na een kort bezoek op 27 mei aan Leningrad schetste Nixon op 28 mei in een
toespraak voor de Russische televisie een beeld van de Verenigde Staten en de
komende samenwerking met de Sovjet-Unie. Voorts zei hij dat de
Amerikaans-Russische topbesprekingen in Moskou niet ten doel hadden de wereld
in invloedssferen te verdelen of op enige wijze tegen de belangen van enig ander
land samen te zweren. Kennelijk pogend een geruststellend woord tot Peking te
richten verklaarde de president ook dat de wereld niet langer door twee
14
supermogendheden wordt beheerst .

Resultaten van het topoverleg
Op 27 mei werden de Amerikaans-Russische topgesprekken afgesloten. Opnieuw
werd gesproken over een mogelijke uitbreiding van de handelsbetrekkingen tussen
de twee landen en in verband daarmee zochten beide partijen naar een
15
compromisregeling voor de terugbetaling van de Russische oorlogsschuld .
Vervolgens werden in de Wladimirzaal plechtig het slotcommuniqué en de
16
basisbeginselen van de betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten
door Brezjnev en Nixon ondertekend. Het tweede deel van het slotcommuniqué
handelt over internationale kwesties. Wat betreft Europa zijn de Sovjet-Unie en de
Verenigde Staten van plan zich verder in te spannen om een vreedzame toekomst
voor het continent vrij van spanningen, crises en conflicten te verzekeren. Zij zijn
het eens dat de territoriale integriteit van alle staten in Europa geëerbiedigd moet
worden. Beide partijen zien de viermogendhedenovereenkomst van 3 september
1971 over de westelijke sectoren in Berlijn als een goed voorbeeld van vruchtbare
samenwerking tussen de betrokken staten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
inbegrepen. De twee partijen geloven dat de tenuitvoerlegging van die overeenkomst
in de naaste toekomst, tezamen met andere stappen, de toestand in Europa zal
verbeteren en zal bijdragen tot het noodzakelijk vertrouwen onder staten. Beide
partijen juichen het op 12 augustus 1970 gesloten verdrag van Moskou toe. De
Amerikanen en Russen zijn bereid passende bijdragen te leveren tot de positieve
tendensen op het Europese continent naar een werkelijke ontspanning en de
ontwikkeling van de betrekkingen op basis van territoriale integriteit en
onschendbaarheid van grenzen, geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden
en het afzien van het gebruik of het dreigen met geweld.

14
15
16

Zie de letterlijke tekst van de rede die president Nixon op 28 mei 1972 voor de Russische
televisie heeft gehouden in NRC-Handelsblad, 29 mei 1972.
Cf. Magyar Nemzet (Boedapest), 31 mei 1972.
Zie de volledige tekst van de uit 12 punten bestaande verklaring, welke is bedoeld om de
spanningen tussen Oost en West weg te nemen, in Neue Zürcher Zeitung, 31 mei 1972.
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Beide partijen zijn het erover eens dat wederzijds overleg met het oog op een
conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa zou kunnen beginnen na
de ondertekening van het definitieve protocol tussen de vier mogendheden van de
overeenkomst van 3 september 1971. De twee regeringen zijn het eens dat de
conferentie zorgvuldig moet worden voorbereid. Deze conferentie moet
bijeengeroepen worden op een tijdstip waarover de betrokken landen het eens zijn,
maar zonder onnodige vertraging. Beide partijen geloven dat het doel om de stabiliteit
en veiligheid in Europa te verzekeren gediend zou worden door een wederkerige
vermindering van de strijdkrachten en bewapening, op de eerste plaats in
Centraal-Europa. Een overeenkomst hierover dient zo spoedig mogelijk door een
speciaal forum bereikt te worden.
Uit het communiqué blijkt duidelijk dat geen vordering werd gemaakt in de richting
van een regeling van de kwestie Vietnam. Elke partij zette haar standpunt uiteen
over de voortdurende oorlog in Vietnam en over de situatie in Indo-China in het
algemeen. De Amerikanen wezen op de noodzaak zo spoedig mogelijk een einde
aan het conflict te maken. Het Zuidvietnamese volk moet zelf, zonder inmenging
van buitenaf, over zijn toekomst beslissen. Volgens de Amerikanen kan dat het
snelst worden bereikt door besprekingen die leiden tot vrijlating van alle Amerikaanse
krijgsgevangenen, een staakt-het-vuren voor geheel Indo-China onder internationaal
toezicht en daarna terugtrekking van alle Amerikaanse troepen binnen vier maanden.
De Russen onderstreepten hun solidariteit met de rechtvaardige strijd van de volken
van Vietnam, Laos en Cambodja. Zij steunen de doelstellingen van Noord-Vietnam
en de republiek van Zuid-Vietnam en dringen aan op beëindiging van de
bombardementen op Noord-Vietnam.
In het communiqué staat ook dat de Kremlinleiders een uitnodiging voor een
bezoek aan de Verenigde Staten hebben aanvaard, benevens dat een
handelsakkoord tussen de twee landen in de nabije toekomst gesloten zal worden.
Voorts noemde het communiqué het akkoord tot beperking van strategische wapens
een belangrijke stap naar beëindiging van de bewapeningswedloop en een praktische
stap om de mensheid te redden van de dreiging van het uitbreken van een
17
kernoorlog .
Het zijn de jaren van langzame voorbereiding welke Nixons bezoek aan Moskou
onderscheiden van zijn dramatische bezoek aan Peking. Moskou was een ‘exercise
in consolidation’, terwijl in Peking de eerste stappen naar een normalisatie van de
18
staatsbetrekkingen werden gezet . De modus

17
18

Zie de letterlijke tekst van het slotcommuniqué in Neue Zürcher Zeitung, 31 mei 1972.
Cf. The Daily Telegraph, 2 juni 1972.
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vivendi waarover Brezjnev en Nixon sedert meer dan een jaar regelmatig
corresponderen en waarover zij het tijdens het presidentieel bezoek aan Moskou
eens waren geworden, opende een nieuw tijdperk, dat gekarakteriseerd mag worden
door het streven van de beide supermogendheden om de wereld veiliger te maken.
Daarom hebben zij het vermijden van een militaire confrontatie tussen hun twee
landen en het bevorderen van een algemene ontwapening tot een gezamenlijk
beginsel verheven. Van dit beginsel zijn de kwantitatieve beperking van de defensieve
en offensieve kernwapens de eerste uitdrukking. Een tweede manifestatie hiervan
zal een conferentie over de Europese veiligheid en samenwerking zijn om te komen
tot vermindering van de strijdkrachten in Centraal-Europa.
De Amerikaans-Russische beginselverklaring is gebaseerd op het beginsel van
gelijkheid. Beide partijen respecteren elkaar als twee supermogendheden en hiermee
hebben zij, naar mag worden aangenomen, officieel een punt gezet achter hun
gevaarlijke naoorlogse wanverhouding. Van deze Amerikaans-Russische toenadering
mag men echter geen wonderen verwachten. Na chaotische tijden duurt het altijd
lang voordat een nieuwe ordening ontstaat. Na de oorlogen van de XVIIe eeuw was
dat niet anders als na de politieke omwentelingen veroorzaakt door de Franse
Revolutie en de oorlogen van Napoleon. Ook de Europese burgeroorlog, die in 1912
met de eerste Balkanoorlog aanving, zal maar langzaam door een uitgebalanceerde
19
vrede worden gevolgd .

19

Cf. Theo Sommer, Ampel auf Grün. Aussichten vom Moskauer Gipfel, in Die Zeit, 2 juni 1972.
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De onwaarschijnlijke mens II
J. Monod: ‘Toeval en onvermijdelijkheid’
Henk Jans
In een vorig artikel heb ik de vraag gesteld naar de biologische grondslag van
1
Jacques Monod's filosofie . Ik heb daar proberen aan te tonen dat een onderscheid
geboden is tussen het vastleggen van criteria van herkenning van het leven en de
beschrijving van de moleculaire processen enerzijds en anderzijds de
wetenschappelijke en filosofische interpretaties die Monod daaraan verbindt. Het
eerste punt dat ik nu moet behandelen, is dat van de natuurlijke selectie als
mechanisme van de evolutie.

De natuurlijke selectie als enig evolutiemechanisme
Om in een systeem dat aan de ene kant louter toevallige storingen en aan de andere
kant de onafwendbare noodzaak van de mechanische voort-planting bevat, de
feitelijke evolutie begrijpelijk of aannemelijk te maken, doet Monod een beroep op
de nu wel klassieke neo-darwiniaanse theorie van de natuurlijke selectie.
Microscopische, toevallige, wezenlijk niet te voorziene storingen, ‘zonder enige
relatie met de gevolgen die zij met zich mee kunnen brengen voor het teleonomische
functioneren’, worden, zodra zij in de structuur van het DNA zijn ingeschreven,
2
‘werktuiglijk en getrouw herhaald en vertaald (...) in miljarden exemplaren’ (135)
en daarop laat dan, op macroscopische schaal, de selectie, motor van alle evolutie,
haar invloed gelden. Dit is een behoorlijk coherente theorie, die voor moleculaire
biologen geen principiële moeilijkheden schijnt op te leveren, maar die voor
paleontologen, die beter vertrouwd zijn met de spectaculaire resultaten van de
macro-evolutie, toch nog een aantal vragen open laat.
Om te beginnen is het wezenlijk toevallige, singuliere voorval niet uiteraard totaal
onvoorzienbaar. Uit de kennis van de milieuvoorwaarden, bijvoorbeeld de
aanwezigheid van energierijke straling, kan de frequentie van de

1
2

Cfr. Streven, juli 1972, pp. 956-966.
Ik verwijs naar de oorspronkelijke Franse tekst. Zoals ik de vorige keer al opmerkte, is de
Nederlandse vertaling niet overal even nauwkeurig, en dat is dan wel zacht gezegd.
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mutaties voorzien worden, en in het laboratorium wordt deze methode reeds gebruikt
om die frequentie te vergroten. Monod ironiseert over de ‘uitnemende geesten’ die
blijkbaar nog altijd niet ‘kunnen aanvaarden of zelfs begrijpen dat de selectie, zij
alleen, uit een bron van geruis heel de muziek van de biosfeer heeft kunnen halen’
(135). Verschillende van die uitnemende geleerden hebben erop gewezen dat Monod
zelf, om de evolutie aannemelijk te maken, uitdrukkingen gebruikt en mechanismen
beschrijft die niet te verzoenen zijn met zijn dualistische voorstelling van absoluut
toeval en louter noodzaak. Gemakkelijk kan hij stellen: ‘De selectie werkt op de
produkten van het toeval (...) maar in een gebied van rigoureuze noodzaak, waaruit
alle toeval is gebannen. Het is uit de eisen van de noodzaak, en niet uit het toeval,
dat de evolutie al haar in het algemeen in opgaande lijn verlopende oriëntaties heeft
gehaald, haar achtereenvolgende veroveringen en de ordelijke ontplooiing waarvan
zij een beeld schijnt te geven’ (135). Maar het probleem van de ‘opgaande’ lijn en
de ordelijke ontplooiing is niet van de baan door het gewoon schijnbaar te noemen.
Monod verwerpt de al te primitieve opvatting van de natuurlijke selectie als een
brutale ‘struggle for life’, waaruit alleen de sterkste overblijft: doorslaggevend is
alleen het voortplantingsvoordeel. Maar hij gaat voorbij aan het in mijn vorig artikel
reeds vermelde feit dat de evolutie niet alleen de reproduktief meest begunstigde
levensvormen voortbrengt, maar eveneens ‘hogere’ organismen die het beslist
moeilijker hebben wat hun reproduktieve mogelijkheden betreft. En wanneer hij zegt
dat de met nieuwe mogelijkheden verrijkte teleonomische verrichtingen - die ook te
danken kunnen zijn aan het integratievermogen van het organisme zelf (H.J.) - door
de selectie worden beoordeeld en dat aldus ‘de evolutie een project schijnt te
verwezenlijken’ (136), dan hanteert hij toch tenminste de selectie zelf als een
wezenlijk en even prioritair anti-toeval, en heeft hij nog niet bewezen dat het project
of plan slechts schijnbaar is.
In feite gaat het om de vraag of de klassieke neo-darwiniaanse theorie volledig
toegepast kan worden op de macro-evolutie, terwijl haar deugdelijkheid slechts op
het niveau van de micro-evolutie, het ontstaan van rassen en variëteiten,
experimenteel is bevestigd. Men ziet zich dan gedwongen zeer talrijke mutaties te
veronderstellen. Monod zegt zelf: al zijn de gunstige mutaties zeer zeldzaam, in een
bacteriënpopulatie bijvoorbeeld ‘is de mutatie beslist geen uitzondering: zij is de
regel. Welnu, de selectiedwang wordt binnen de populatie en niet op aparte
eenheden uitgeoefend’ (137). Maar dat betekent dan toch dat die mutaties heel
goed te voorzien zijn! Het probleem wordt wat ingewikkelder bij de hogere dieren
met hun veel geringere populaties en hun langzamere opeenvolging van generaties.
Daarom verbaast het Monod niet bovenmate dat de resultaten van het mecha-
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nisme, ‘de algemene tendens van de evolutie om in stijgende lijn te verlopen, de
vervolmaking en de verrijking van het teleonomisch apparaat (...), heden ten dage
nog met argwaan worden bekeken door sommige denkers, filosofen of zelfs biologen’
(140). Die argwaan is in feite een gezonde kritische opstelling en twijfel betreffende
3
de volledigheid van de voorgestelde verklaring. Ook een François Jacob behoort
tot die achterdochtigen, die menen dat er een veel nauwere binding nodig is tussen
mutatie en functie om in bepaalde groepen van hogere dieren de zogeheten
orthogenetische evolutie te kunnen verklaren. Ook Monod erkent het orthogenetisch
feit, de volgehouden ontwikkeling van een reeks kenmerken die tegelijk, in versneld
tempo, in één bepaalde richting blijven veranderen. Dit ‘auto-catalytisch fenomeen’
4
(de Duve ) noemt Monod een ontwikkeling die ‘schijnbaar’ georiënteerd is. Jacob
heeft er ook geen oplossing voor, maar spreekt de overtuiging uit dat de thans
bekende mechanismen te weinig efficiënt zijn om dit proces te verklaren, dat er met
5
name ‘een tijd voor nodig is die de duur van ons zonnestelsel verre overtreft’ .
Ook Monod ziet zich verplicht aan het organisme zelf een belangrijk oriënterend
vermogen toe te kennen. Niet alleen de milieuvoorwaarden zijn belangrijk, maar
evenzeer de specifieke wisselwerkingen die gedeeltelijk door het organisme zelf
‘gekozen’ worden. ‘Het is duidelijk dat het aandeel van de teleonomische
verrichtingen in de selectie-oriëntatie steeds groter wordt naarmate het niveau van
organisatie, dus van autonomie tegenover het milieu, toeneemt; en dat aandeel
wordt zelfs doorslaggevend bij de hogere organismen, waarvan het voortbestaan
en de voortplanting vooral afhankelijk zijn van hun gedraging’ (142). Toen een
primitieve vis de ‘keuze’ maakte het land te gaan verkennen, ‘schiep hij, als gevolg
van een gedragswijziging, de selectiedruk die zou leiden tot de ontwikkeling van de
krachtige poten van de viervoeters’ (142). Met zovele andere biologen beschrijft
Monod hier een indrukwekkend complex van anti-toeval, dat even wezenlijk is als
het toeval zelf en dat moeilijk verenigbaar is met de elders zo categorisch
geformuleerde uitspraak dat het toeval ‘in laatste instantie’ alles verklaart.
In feite beschrijft dus ook Monod een geheel van factoren die het verschijnen van
het leven, van bepaalde organismen en zelfs van de mens nog niet mogelijk,
onwaarschijnlijk of steeds waarschijnlijker hebben gemaakt en dus in diezelfde mate
voorzienbaar. Anderen hebben reeds op de episte-

3
4
5

F. Jacob, La logique du vivant, Paris, 1970.
Christian de Duve, Les contraintes du hasard, in Revue Générale, février 1972, p.17.
F. Jacob, o.c., p. 329.
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6

mologische impasse gewezen waarin Monod zich dientengevolge bevindt . Wij
vinden bij hem twee feitelijk onverzoenbare stellingen. Aan de ene kant de theorie
van het toeval, die het ontstaan van het leven en vooral van de mens volkomen
onwaarschijnlijk maakt en zo onvoorzienbaar als een winnend lot in een ‘enorme
loterij’; aan de andere kant de theorie van de evolutie door selectie: genoeg mutaties,
genoeg generaties, genoeg tijd om met louter toevallige vergissingen heel de evolutie
begrijpelijk te maken. ‘Het onwaarschijnlijke’, merkte E. Borel reeds op, ‘is niet tot
in het oneindige rekbaar: wordt een bepaalde limiet overschreden, dan wordt het
onmogelijk. Het pure toeval is een capitulatie van de geest, de verzaking aan alle
7
wetenschappelijke verklaring’ . Dit was de kern van Einsteins visie op de fysische
werkelijkheid, een visie die Monod als onverenigbaar met zijn thesis bestrijdt. Einstein
schijnt weliswaar een zeker heimwee bewaard te hebben naar het volmaakte
determinisme van de klassieke fysica, een mathematische formulering die alle
onzekerheid zou uitsluiten. Hij heeft niet kunnen verhinderen dat hij zelf bijgedragen
heeft tot het ontstaan van de quantum-mechanica, die wezenlijk op
waarschijnlijkheidsuitspraken steunt. Maar dat zijn dan goed gefundeerde
waarschijnlijkheidsuitspraken, die ons begrip van de fysica uitermate hebben vergroot
en die de ongemeen rijke informatieruimte bepalen van de ‘dode’ materie waarin
ook het toeval wordt geïntegreerd. Einsteins beroemde uitspraak, door Monod
zonder veel begrip geciteerd (129), ‘dat God niet met dobbelstenen speelt’, is slechts
een tikje overdreven. De fundamentele correctie daarop werd door de Duve
geformuleerd: ‘Ja, God spéélt met dobbelstenen, want hij is zeker dat hij wint!’ Dat
is iets heel anders dan wat Monod van de evolutie en de mens wil maken: ‘een
mirakel van mechanistische contingentie, een produkt van louter toeval’ en iets heel
anders ook dan wat in de theorieën à la Lecomte de Noüy wordt voorgesteld: een
8
(goddelijke) ordinator die van buiten af wat orde in de chaos moet brengen .

De onwaarschijnlijke mens
Aangezien het vaststaat dat de evolutie van de mens uit voor-menselijke voorouders
heel snel is gebeurd, kent ook Monod aan de selectieve druk die van het levend
wezen zelf uitgaat, in dit geval nog meer gewicht toe. Terecht noemt hij het meest
relevante kenmerk van de menselijke soort het spraakvermogen en de ontwikkeling
van de taal, waardoor in de evolutie een nieuwe en unieke dimensie verschijnt die
wezenlijk verschilt van de stereotiepe vormen van symbolische communicatie die
bij de dieren zijn te

6
7
8

Cfr. Hasard, nécessité, marxisme. Dossier in Nouvelle Critique, mars 1971.
E. Borel, Probabilité et certitude, P.U.F., Paris, 1950.
Chr. de Duve, art. cit., pp. 22-23.
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vinden. Dit vermogen is onafscheidelijk verbonden met een specifiek hersenvolume,
dat in de mens-wording sneller aangroeit dan in enig andere zoölogische groep. En
ook voor Monod is het verband tussen spraakvermogen en hersenstructuur niet
alleen een produkt van, maar evenzeer de voorwaarde tot deze ontwikkeling. ‘De
gearticuleerde spraak heeft niet alleen de cultuurevolutie mogelijk gemaakt, maar
heeft ook op beslissende wijze bijgedragen tot de fysieke evolutie van de mens (...).
De dag waarop de Zinjanthropos voor het eerst een gearticuleerd symbool gebruikte
om een categorie voor te stellen, heeft hij door dit feit in enorme mate de
waarschijnlijkheid verhoogd dat er ooit een brein zou ontstaan dat in staat zou zijn
de Darwiniaanse Evolutietheorie uit te denken’ (150-151). Dat is een overweging
die ook een Teilhard de Chardin, op enkele details na, zou kunnen onderschrijven.
Maar ze wordt weer doorkruist door de merkwaardige conclusie: ‘Is de mens dan
een mirakel? Ongetwijfeld, aangezien het in allerlaatste instantie om een produkt
van het toeval gaat’ (151).
Met de Duve moet ik bekennen dat ik niet begrijp hoe Monod ‘na zijn scherpzinnige
analyse van de manier waarop de noodzaak (of veeleer de steeds grotere
waarschijnlijkheid) uit de werken van het toeval wordt geboren, eindigt met een
9
devaluatie van de mechanismen die hij zelf in het licht heeft gesteld’ . Hij vergeet
dat de selectieve druk die de waarschijnlijkheid en de snelheid van sommige
evolutietrends vergroot, al veel langer aan het werk was; dat er, naar het woord van
Jacob, ‘voortdurend nieuwe communicatiesystemen waren ontstaan binnen het
10
organisme zelf en tussen het organisme en zijn omgeving’ ; dat de complexificatie
van dit evolutieve proces niet alleen wijst in de richting van betere
voortplantingsmogelijkheden, maar van soorten met meer psychisme, meer
bewustzijn, en tenslotte zelfbewustzijn en intelligentie.
Als Monod dan nog één keer het hele evolutiegebeuren overschouwt, ‘van de
Bacterie tot de Mens’, bekent hij dat ‘men gemakkelijk opnieuw kan gaan twijfelen
of dat wel allemaal het produkt kan zijn van een enorme loterij (...) waarin een blinde
selectie slechts enkele zeldzame winnaars heeft aangewezen’. Maar het volstaat
in detail nog eens alle bewijzen na te gaan, om de zekerheid terug te vinden’ dat
deze opvatting wel degelijk de enige is die verenigbaar is met de feiten’ (155). Uit
wat voorafgaat moge blijken dat dit beeld van een loterij beslist niet de best
geslaagde weergave is van alle thans bekende feiten, niet eens van sommige
mechanismen die Monod zelf vermeldt. Wetenschappelijk is het dan ook te betreuren
dat vele commentatoren deze en analoge ‘conclusies’ beschouwen als een
uitgangspunt dat voortaan niet meer betwist kan worden. Monod verdient

9
10

Ibid., pp. 23, 17.
F. Jacob, op. cit., p. 329.
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een betere, dat wil zeggen kritischer behandeling van de biologische grondslag van
zijn filosofie.
Nog eenmaal brengt Monod de onwaarschijnlijkheid van de mens ter sprake.
Vragend naar de oorsprong zelf van het leven en van de mens, om de
waarschijnlijkheid ervan te evalueren, schrijft hij: ‘Het leven is op aarde verschenen:
hoe groot was, voordat dit gebeurde, de waarschijnlijkheid dat het zou gebeuren?
Door de tegenwoordige structuur van de biosfeer is de hypothese niet uitgesloten,
integendeel, dat de beslissende gebeurtenis zich slechts één enkele keer heeft
voorgedaan. Wat zou betekenen dat de a priori waarschijnlijkheid ervan praktisch
nul was’ (160). Het spijt me, maar dit is de laatste zwakke plek in zijn
waarschijnlijkheidsleer. Uit het feit dat een gebeurtenis zich slechts één enkele keer
voordoet, volgt nog niet dat ze zeer onwaarschijnlijk was voor ze zich voordeed.
Wat slechts één enkele keer geobserveerd wordt, kan pas dan als zeer
onwaarschijnlijk gelden als de evaluatie gebaseerd is op een behoorlijk aantal
geanalyseerde gevallen die voor dat geobserveerde fenomeen even gunstig waren
zonder dat het werd gerealiseerd. Dit is vooralsnog niet gebeurd, al liggen de
mogelijkheden binnen ons eigen zonnestelsel wellicht in het verschiet. De enige
evaluatie die we kunnen doen, steunt niet op het mogelijk (maar onbekende) unieke
karakter van de oorsprong van het leven, maar op de bekende kenmerken van het
systeem waarbinnen het leven optreedt en dat zelf een hele evolutie heeft
doorgemaakt die bestudeerd kan worden. Dat is de reden waarom wij, ook al voordat
er een mens op de maan was geland, de waarschijnlijkheid van leven op de maan
als uiterst gering konden evalueren.
‘Over een unieke gebeurtenis’, vervolgt Monod, ‘kan de wetenschap niets zeggen,
noch er iets mee doen. Ze kan alleen “praten” over gebeurtenissen die een klasse
vormen en waarvan de a priori waarschijnlijkheid, hoe gering ook, eindig (d.w.z. niet
oneindig klein, H.J.) is’ (160). Dat is nu precies de manier waarop vele biologen
over de structuren en het ontstaan van het leven denken: zij maken wel degelijk
een onderscheid tussen particuliere gebeurtenissen als zodanig (en die zijn allemaal
uiterst onwaarschijnlijk) en de klasse waartoe zij behoren. Een fenomeen waarvan
verondersteld wordt dat het uniek is, kan in de loop van een bestudeerd proces dus
best onmogelijk, weinig of meer waarschijnlijk zijn. Daarenboven moet worden
opgemerkt dat niet alle wetenschappen het ideaal van de herhaalbaarheid van de
fysica kunnen realiseren: vele wetenschappen (de astronomie, de geologie, de
paleontologie) moeten in hun objectieve studie van een onomkeerbare geschiedenis
juist terdege rekening houden met mogelijk ‘unieke’ gebeurtenissen.
Al erkent Monod dat er verschillende pogingen tot leven geweest kunnen
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zijn waarvan slechts één zich definitief zou hebben doorgezet, toch blijft hij uit de
mogelijke eenmaligheid van de gebeurtenissen concluderen tot de nagenoeg
absolute onwaarschijnlijkheid ervan: ‘De waarschijnlijkheid a priori dat onder alle
mogelijke gebeurtenissen in het universum zich één particuliere gebeurtenis voordoet,
ligt in de buurt van nul. Toch bestaat het universum: er moeten zich in het universum
wel particuliere gebeurtenissen voordoen waarvan de waarschijnlijkheid (voordat
ze zich voordeden) miniem was’ (161). Dat is een waarheid als een koe, die alleen
zegt dat álle gebeurtenissen, in zoverre ze particulier zijn, heel weinig waarschijnlijk
zijn. Niet alleen bestaat het universum toch, maar het bestaat als universum, d.w.z.
niet als een onoverzichtelijke chaos of als een verzameling van stuk voor stuk even
onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Er moeten dus wel degelijk particuliere
gebeurtenissen plaatsvinden waarvan de klasse, de relatieve frequentie, de
afhankelijkheid van voorafgaande processen onmogelijk, weinig waarschijnlijk of
waarschijnlijker zijn, of waren, of geworden zijn! Ook de voortdurende herhaling
maakt Monods begripsverwarring niet overtuigender. ‘We hebben op dit ogenblik
evenmin het recht om te affirmeren als om te negeren dat het leven op aarde maar
één enkele keer verschenen is en dat bijgevolg, vóór het er was, de bestaanskansen
ervan praktisch nul waren’ (161). Deze idee is niet alleen ‘onaangenaam’ voor
wetenschapsmensen, zij is ‘in strijd met onze menselijke neiging om te menen dat
ieder werkelijk ding in het huidige universum noodzakelijk was en dat altijd geweest
is’ (161). Ten onrechte suggereert Monod hier dat de verwerping van zijn theorie
van het pure toeval vanzelf inhoudt dat men opnieuw voor Laplace opteert en
aanneemt dat alwat feitelijk geworden is, van alle eeuwigheid vaststond. Maar dat
is absoluut niet nodig, als men maar aanneemt en ‘inziet’ dat de coherentie van de
anorganische en organische wereld zoals zij gestructureerd is, wezenlijk verklaard
wordt door de associatieve eigenschappen van de materie en hun informatierijkdom,
waarbinnen ook een behoorlijke hoeveelheid toeval wordt geïntegreerd. Daaruit
kunnen wij zelfs concluderen dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het eventuele
leven op een andere planeet precies dezelfde detailstructuren en een identieke
evolutie zou vertonen.
We moeten altijd op onze hoede zijn, zegt Monod, voor het gevoel dat (het
ontstaan van) het leven bepaald is door een lotsbestemming (‘ce sentiment si
puissant du destin’): ‘de moderne wetenschap kent geen enkele immanentie’ (161).
Deze methodologische ignorantie bewijst echter niet dat er geen immanentie ís, ja,
leidt binnen de wetenschappen zelf tot een echte impasse, wanneer zij hun ‘ultieme
ambitie’, de totale verklaring van de werkelijkheid, waar willen maken. Dit geldt reeds
voor de zuivere fysica, waar de herziening van de grondslagen enkele tientallen
jaren geleden al uitmondde
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in een epistemologische discussie over de onmogelijkheid om in de zogenaamde
objectieve beschrijving van de fysische werkelijkheid het subject van de waarneming
volledig tussen haakjes te zetten. Hoeveel te meer moet dit dan gelden voor een
biologie die de subjectiviteit en intersubjectiviteit als het belangrijkste kenmerk van
het levende wezen wil respecteren.
Met Monod kunnen wij aanvaarden: ‘de lotsbestemming wordt geschreven
naargelang zij zich voltrekt, niet eerder. De onze was niet geschreven voor het
verschijnen van de menselijke soort, de enige in de biosfeer die een logisch systeem
van symbolische communicatie gebruikte. Nog zo'n unieke gebeurtenis die ons,
juist daardoor, zou moeten waarschuwen tegen ieder antropocentrisme’ (161).
Niemand beweert dat er een duidelijk geschreven tekst voor ons ligt. Maar kunnen
wij, als aandachtige mensen, vanuit het eindpunt van de feitelijke evolutie, die
wezens heeft voortgebracht met steeds meer bewustzijn dat in ons zelfbewustzijn
culmineert, in onze geschiedenis en voor-geschiedenis niet een zekere bestemming
als het ware in-geschreven zien?
Met de Duve moet het mij van het hart, dat Monod, in een rechtmatige reactie
tegen de vele bedrieglijke illusies van een naïef antropocentrisme, naar het andere
uiterste overslaat. ‘Hij doet aan anti-antropocentrisme. Ik denk, dus zou ik niet
moeten zijn, schijnt hij te zeggen (...). De vergissing, dunkt mij, bestaat hierin, dat
men een tegenstelling invoert tussen mens en universum en vergeet dat de mens
deel uitmaakt van het universum (...). Vanaf het ogenblik dat de mens er is, is het
universum geen “onverschillig” universum meer (...). De zaak anders gaan
beschouwen, is toegeven aan een nieuw dualisme: de denkende mens geopponeerd
11
aan een levenloos universum’ .
Gesteld dat de Mens een uniek fenomeen is, wat verbiedt ons dan objectief te
onderzoeken wat er met ons - want wij bestaan nu eenmaal - voor bijzonders aan
de hand is? Waarom niet onbevooroordeeld nagaan welke de specifieke verrichtingen
van dat unieke wezen zijn, zonder ze a priori allemaal in arbitrair vastgelegde
categorieën te willen onderbrengen, die heel waarschijnlijk slechts onvolledig en
inadequaat kunnen beschrijven wie of wat wij zijn? Monod sluit al deze overwegingen
af met de meest sensationele en daarom wellicht meest geciteerde van zijn
uitspraken: ‘Als het (verschijnen van de mens) uniek was, zoals misschien het
verschijnen van het leven zelf, dan betekent dit dat de kansen ervan, vóór het
verschijnen, nagenoeg nul waren. Het universum was niet zwanger van het leven
en de biosfeer evenmin van de mens. Ons nummer is uitgekomen bij het

11

Chr. de Duve, a.c., pp. 4-5.
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spel in Monte Carlo’ (161). Moet ik nogmaals herhalen dat de mogelijke eenmaligheid
van een gebeurtenis niet impliceert dat ze uiterst onwaarschijnlijk was, toen ze
optrad? Monod vindt het betwistbare ‘vitalisme’ van een Bergson te ‘literair’ (39-40).
In het eveneens voor kritiek vatbare ‘animisme’ van een Teilhard vermag hij slechts
een ontstellende ‘manque de rigueur’ te zien, het typisch produkt van het reeds door
Pascal gehekelde ‘laxisme’ van de jezuïeten (45)! Maar zijn eigen beeldspraak is
minstens zo bedenkelijk literair en weinig rigoureus. In geen geval geeft zij een
geslaagde of betrouwbare weergave van wat de moderne biologie, steunend op
‘proefondervindelijk onderzoek en logica’ (155), als onweerlegbare conclusie zou
hebben aangetoond.

Open of gesloten wetenschap
Misschien zijn wij nu in staat de kernvraag van het begin nauwkeuriger te formuleren
en te beantwoorden: heeft Monod de valsheid of ondeugdelijkheid bewezen van
elke finalistische verklaring of interpretatie? Het komt mij voor dat hij, nà anderen
maar nog overtuigender, de onhoudbaarheid heeft aangetoond van wat ik het
uitwendig finalisme zou willen noemen: een finalisme dat het noodzakelijk acht een
beroep te doen op een god of ordinator die op de cruciale momenten van de evolutie
tussenbeide moet komen om ze in de goede, de ‘bedoelde’ richting te sturen. Ik
vermoed dat deze opvatting bij de meeste wetenschapsmensen en filosofen nu toch
al wel voorbijgestreefd is. Maar het standpunt van hen die een inwendig finalisme
verdedigen, is subtieler. Die ‘inwendigheid’ kan namelijk op twee verschillende
manieren worden verstaan: als een eigensoortige ‘vitale’ kracht (Bergson) of een
‘bijzondere vorm van energie’ (Teilhard) die, al bedoelen deze auteurs het misschien
anders, toch weer gemakkelijk als een soort werkende oorzaak op het niveau van
de fysico-chemische mechanismen aan dit proces wordt toegevoegd; of als een zin
of betekenis die zich in het proces en zijn structuren manifesteert aan de mens, die
zelf tegelijk het produkt is van en de reflectie op die evolutie. Nemen we alleen deze
laatste interpretatie in overweging, dan valt de vraag nog uiteen in drie andere
vragen: 1. Is deze interpretatie verenigbaar met de bevindingen van de moderne
biologie? 2. Kan zij in de werkelijkheid objectieve feiten of argumenten aanwijzen?
3. Is de biologische verklaring wellicht toch zo volledig, dat zij alle andere
interpretaties overbodig maakt?
Wat het eerste punt betreft, erkent Monod volmondig dat er geen experiment
uitgedacht kan worden dat zou bewijzen dat er geen ‘intentie’ of zin in de evolutie
aanwezig is (33). Zijn argument is veeleer ex absurdo: de uiterst geringe
waarschijnlijkheid van wat er uit de evolutie is voortgeko-

Streven. Jaargang 25

1103
men, maakt het volkomen onredelijk nog enige vorm van finalisme te willen zien in
een proces dat veel meer kans had niet dan ooit wel te gelukken. Maar uit mijn
kritiek moge blijken dat dezelfde biologische feiten een andere evaluatie van de
waarschijnlijkheid mogelijk maken: zowel het ontstaan van het leven als de verdere
evolutie, inclusief het ontstaan van de mens, behoorden, toen ze gebeurden, tot het
domein van de niet onaanzienlijke, steeds groter wordende waarschijnlijkheden.
Zelfs het argument ex absurdo valt dan weg. Ook in de ‘schaamteloos’
creationistische interpretatie (een scheppende God, die de mens ‘bedoelt’) moet
(en kán wellicht) die God slechts de schepper zijn van een materie waarvan de
associatieve eigenschappen, met verloop van tijd en volgens mechanismen waarin
ook het toeval wordt geïntegreerd, leiden tot het resultaat dat er in feite uit gevolgd
is. De op het niveau van de mechanismen ontdekte structuren blijven dan precies
dezelfde en verre van de onmogelijkheid te bewijzen van een daarin geborgen zin,
blijken sommige zelfs voor de waarschijnlijkheid ervan te pleiten.
Het tweede punt betreft de vraag of deze finalistische interpretatie enige objectieve
waarde of geldigheid bezit: is ze meer dan een louter subjectieve interpretatie van
de objectieve werkelijkheid? Monod verdedigt hier het vrij klassieke
neo-positivistische standpunt, volgens welk alleen de positiefwetenschappelijke
benadering van de werkelijkheid objectief is; hij negeert dat er enige andere
oorspronkelijke totaliteitservaring van de mens bestaat, die hem objectief iets zou
kunnen leren over hemzelf, zijn relaties met de anderen en het universum. Hij stelt
zelf een totale verklaring voor van álle religieuze en filosofische ideeën: deze zijn
niets anders dan genetisch verklaarbare projecties van louter subjectieve behoeften,
die zelf verklaard worden door al even subjectieve simulatieprocessen, ingeschreven
in het moleculaire genetische erfgoed (182-184). Hoe Monods ideeën zelf aan deze
subjectieve simulatie ontsnappen, wordt natuurlijk niet verklaard. Dat is nu juist het
moeilijke punt van alle positivisme, dat ik met vele anderen als filosofisch onhoudbaar
beschouw, omdat het de totale werkelijkheid niet voldoende recht laat wedervaren.
Dit brengt ons vanzelf tot de derde vraag: maakt de strikt biologische interpretatie,
door haar rigoureus, volledig en definitief karakter, de finalistische interpretatie niet
gewoon overbodig, zelfs als deze meent naar oorspronkelijke ervaringen te kunnen
verwijzen? Monod kan deze mening slechts funderen op wat hij zelf noemt ‘het aan
alle kennis voorafgaande zuiver axiomatische postulaat’ (191), dat zegt dat de
positief-wetenschappelijke kennis de enige geldige ontsluiting van de waarheid, van
het wezen
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van de mens en van zijn relaties tot het universum is. Dat is ongetwijfeld een originele
fundering van zijn neo-positivisme, maar even betwistbaar als dat positivisme zelf.
Bij wijze van conclusie keren wij nog even terug naar de dichter die het wezenlijke
project van de menselijke soort realiseert door zijn geliefde met zijn poëzie te
overreden om met hem ‘naar bed te gaan’ (28). Dat twee mensen, om elkaar te
kúnnen liefhebben, elkaar moeten ontmoeten, is evident. De waarschijnlijkheid dat
juist deze twee, tussen miljarden, elkaar ontmoeten, is onberekenbaar gering. En
toch is liefde mogelijk. Het toeval is een noodzakelijke voorwaarde voor hun liefde,
maar maakt ze niet onmogelijk, en is allerminst ‘in laatste instantie’ de enige bron
ervan. Het fungeert nauwelijks als een weliswaar onmisbare aanleiding. En
menselijke liefde is méér dan het toeval van de ontmoeting en het realiseren van
de onveranderlijke voortplanting.
De ‘emergentie’ (Monod én Teilhard gebruiken hetzelfde woord), het verschijnen
van de mens als een wezen dat o.m. tot liefde in staat is, blijft het grote objectieve
feit dat verheldert wie wij, ook als biologische wezens, zijn en dus ook wat de zin
zou kunnen zijn van de lange voorgeschiedenis waaraan wij ons bestaan te danken
hebben. Biologische feiten bewijzen niet dat er in de evolutie een zin of een bedoeling
verborgen zit. Natuurlijk niet, aangezien wij methodologisch uit de beschrijving van
de mechanismen van meet af aan iedere werkzame, doelgerichte oorzaak als niet
verhelderend bewust weren. Maar biologische feiten staan open (ook in sommige
biologische structuren zoals bijvoorbeeld de menselijke beleving van de seksualiteit)
voor een zin en een betekenis die de mens in de unieke verrichtingen waartoe hij
alleen in staat is, tegelijk ontdekt en mede bepaalt en tevens op een moeilijk te
doorgronden wijze ervaart als hem gegeven.
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Vervolgde en vervolger in een joodse novelle
M. van Tijn
Schrijvende joden plegen geobsedeerd te zijn door het thema van de vervolging,
van minderheid en meerderheid, van de zin of de zinloosheid van het lijden, vooral
als dit lijden de mens door zijn medemens wordt aangedaan. Het ‘O, Eeuwige,
waarom?’ schreit uit hun geschriften ten hemel, om het even of het gaat om het
dagboek van een gettokind of om de geleerde overpeinzingen van een bezadigd
man. Die het tenslotte ook niet verder brengt dan deze woorden uit de Haggada
van Pessach, de orde van dienst van de huiselijke viering op de eerste avond van
het joodse Pessachfeest: ‘Want niet een enkeling slechts stond tegen ons op om
ons te verdelgen, in elk geslacht stonden ze tegen ons op om ons te verdelgen,
maar de Heilige, Geloofd zij Hij, redde ons steeds uit hun hand’. Want nooit is het
de vervolgers gelukt de vervolgden tot de laatste man uit te roeien, ook al heeft Herr
Hitler daar een goede gooi naar gedaan.
Amos Oz, een drieëndertigjarige joods-Israëlische schrijver, kent deze obsessie
ook. In al zijn romans en verhalen is iets te proeven van de traumatische
vervolgingservaringen die zo veel joodse kinderen hebben moeten ondergaan en
waardoor ze tot hun laatste snik getekend zijn. De grote ramp, die heel het leven
tot onveiligheid en onzekerheid maakt, het niet te dragen verdriet, dat desondanks
gedragen moet worden, de dreunende schok, die de jood voortaan elke vreemde
doet aankijken met ogen van: ‘Wie ben jij? Vriend of vijand? Zou ik aan jou
overgeleverd willen zijn als het gaat om leven en dood?’
In 1965 publiceerde Amos Oz zijn eerste bundel korte verhalen, Het land van de
jakhals; de titel is veelzeggend. Vervolgens de roman Op een andere plek (1966)
en de novelle Mijn Michaël. Dit laatste verhaal was al voor het uitbreken van de
Zesdaagse Oorlog van juni '67 voltooid, maar werd pas na de oorlog gepubliceerd.
Het beschrijft de stemming in het land en de spanningen die aan de strijd
voorafgingen. In Israël werd het een spectaculaire bestseller. Binnenkort verschijnt
het in het Engels bij Chatto and Windus, voor de Verenigde Staten bij Knopf. Tot in
de dood en Late liefde
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zijn de laatste produkten van zijn hand. Het korte verhaal Tot in de dood verscheen
in een Engelse vertaling in het tijdschrift The Jewish Quarterly, winter 1971 - '72,
1
onder de titel Crusade, ‘Kruisvaart’ .
In dit verhaal stelt Amoz Oz, thans zonder twijfel één van Israëls meest
vooraanstaande jonge schrijvers, opnieuw het thema van de vervolgingen aan de
orde, ditmaal niet in de persoon van de vervolgde, het slachtoffer, de vermoorde
onschuld, maar gezien vanuit de psyche van de vervolger, de man die bezeten is
van de idee van de wrekende gerechtigheid, de man die zozeer lijdt onder de
aanwezigheid van het Kwade in deze wereld, dat hij anderen moet laten lijden. Om
dan tot de ontdekking te komen dat op die manier gedeelde smart nooit halve smart
wil worden.
Enkele persoonlijke gegevens over deze jonge schrijver kunnen het zicht op zijn
verhaal verhelderen. Amos Oz was nog geen tien jaar oud, toen de strijd om de
stichting van de joodse staat Israël in volle hevigheid losbrak. In zijn ouderlijk huis
was men de ideeën van de joodse splintergroep de ‘Etsel’ toegedaan. Deze
irreguliere terreurgroep trachtte door aanslagen en ontvoeringen stelselmatig iedere
redelijke verstandhouding tussen joden en Engelsen en tussen joden en Arabieren
te verstoren, om het Britse mandaat ‘unworkable’ te maken. Slagzin: ‘In bloed en
vuur is Jehoeda gevallen, in bloed en vuur zal Jehoeda herrijzen’. Amos Oz verliest
zijn moeder, waarschijnlijk door zelfmoord. Dertien jaar oud wordt hij door een familie
in de kibboets Choelda geadopteerd. Nu is hij getrouwd, vader van twee dochters
en nog immer lid van de kibboets. Politiek is hij links georiënteerd. In tegenstelling
tot wat hem thuis daarover is geleerd, heeft hij zich vooral na de Zesdaagse Oorlog
vele malen in het openbaar uitgesproken voor een Israëlisch-Arabische verzoening.
In Kruisvaart vertelt Amos Oz over een ridder, graaf Guillaume de Touron, uit de
buurt van Avignon, die in het jaar 1096 gehoor geeft aan de oproep van paus
Urbanus II en aan het hoofd van een kleine troep boeren, horigen en zwervers erop
uittrekt om het Heilige Land te verlossen uit de handen van de ongelovigen en aldus
die vrede des harten te vinden waarnaar ieder mens verlangt als naar het hoogste
goed. Daarbij maakt de auteur deskundig gebruik van een oude literaire truc: in zijn
verhaal treedt een kroniekschrijver op, in dit geval een zonderlinge jongeman, een
verre verwant van de graaf, Qaude, die Gaude de Bochelaar wordt genoemd. Hij
is een geletterde knaap met een sterke neiging naar het bovennatuur-

1

Amos Oz, Crusade, in The Jewish Quarterly, vol. 9, no. 4, winter 1971-1972, 68 Worcester
Crescent, London, N.W. 7 4 NA. Prijs per nummer 40 pence, prijs per jaar £ 1,50.
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lijke of mystieke, die zich om beurten en zonder enige werkelijke voldoening overgeeft
aan ascetische praktijken en aan de lusten van het vlees. Claudes kroniek is de
voornaamste bron van onze hedendaagse verteller en wij zullen in vele
overpeinzingen van de naar lichaam en ziel getekende Claude de reflecties van
Amos Oz zelf moeten zien en in de verlangens van ridder Guillaume naar de
ongrijpbare zielerust het verlangen van Amos Oz naar een grote en blijvende, een
allesbegrijpende en beschermende liefde.
De groep kruisvaarders trekt weg na een mislukte druivenoogst, na de dood van
de tweede gravin, die evenals de eerste stierf zonder de graaf een zoon en
erfgenaam na te laten, na een reeks van kleine opstandjes en rebelse incidenten
onder de boeren en lijfeigenen van het landgoed, waarbij zeven boeren en vier
heksen ter dood werden gebracht. Plus een verdachte jood: ‘Het schouwspel van
de brandende jood zou misschien de zorg en de verslagenheid die ons sinds de
herfst in de hun greep hielden, wat kunnen hebben verdrijven, maar het geviel zo
dat het de brandende jood gelukte alles in de war te sturen door vanaf de brandstapel
een heftige joodse vervloeking uit te spreken over graaf Guillaume. Deze
verschrikkelijke gebeurtenis vond plaats in aanwezigheid van heel het huis, vanaf
de ziekelijke vrouwe tot aan de meest onwetende dienstmeisjes toe. En het was
klaarblijkelijk niet mogelijk de ellendige voor zijn vervloekingen te straffen: het ligt
in de aard van die joden maar eenmaal te verbranden’. Uiterst subtiel beschrijft
Claude-Amos het vage maar allesdoordringende gevoel van onbehagen dat de
kleine expeditie onderweg maar niet loslaten wil. De herfst strekt zijn lange ijzige
vingers naar hen uit en overal vluchten de joden bij hun komst de bossen in, vanwaar
zij door toverspreuken en bezweringen de krachten van het kwaad schijnen op te
roepen. ‘De joden, dacht Guillaume de Touron, beknabbelen ons heimelijk, zoals
water aan ijzer vreet. Dat is de zachte sussende aanraking, die ongezien doet
smelten. Zelfs het zwaard - ons zwaard - glijdt door hen heen als door een massa
troebel water, dat langzaam het zwaard verteren zal. Genadige Heer, heb medelijden
met Uw kudde, want de krachten der bezoedeling woeden en vlammen om ons
heen en verleiding omringt ons en tracht door te breken. En het geloof in ons hart
is oprecht en koud, dor en zeer droevig. Zou het mogelijk zijn misschien, dat een
jood zich heimelijk in onze rijen genesteld heeft?’
Het is deze verdenking die graaf Guillaume geheel in bezit neemt. Als de
kruisvaarders de ene tegenslag na de andere ontmoeten, de stormen van de
naderende winter, de vijandigheid van de plattelandsbevolking, ziekte en dood, als
aldus het Kwade zich dag in dag uit manifesteert, groeit de verdenking in kracht en
wordt ieders verdenking. Het onderlinge wantrou-
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wen neemt ondraaglijke vormen aan en zwakt enkel wat af als er echte, ontwijfelbaar
echte joden te vermoorden vallen. De gruwelijke griezel der moordpartijen en
martelingen wordt juist door Amos Oz' terughoudende manier van vertellen pijnlijk
duidelijk. Immers het griezelige van een Eichmann is niet dat hij deed wat hij deed,
dat hij fungeerde als organisator in een gigantisch moord- en destructiebedrijf, het
griezelige van Eichmann is dat hij deed wat hij deed met een zuiver geweten.
Door sneeuwstormen overvallen moet de reeds deerlijk geslonken groep zijn
toevlucht nemen tot de verlaten ruïnes van een eenzaam gelegen klooster. Daar
verdwijnt ook het laatste restje discipline. Snel gaan daar de mannen te gronde en
ze zijn al dood voor ze werkelijk sterven door onderling geweld of van honger en
kou. Vruchteloos blijft Guillaume de Touron speuren naar de heimelijke jood, de
wolf in schaapsvacht, die hem de vrede des harten ontneemt, de rust voor zijn
gekwelde ziel. ‘Guillaume de Touron sloot zijn beide ogen en staarde blind naar
Andrés Alvarez, de fluiter. Zijn hart vertelde hem, dat dit (de ruïne) een zonderlinge
plaats was en zelfs Jeruzalem niet het doel van deze tocht, maar van een andere
tocht, van geen enkele tocht, geen stad van God en misschien is Andrés de
verborgen jood of misschien niet Andrés, maar hijzelf, hijzelf, want de waarheid is
zo zuiver en enkel de ogen zijn blind, vuur is geen vuur, sneeuw is geen sneeuw,
stenen zijn gedachten en de wind is wijn en wijn is stilte, gebeden zijn vingers, pijn
is een brug en de dood is een thuis, is het aangeraakt zijn door een warm klein
liedje, het tinkelende liedje van “jij, jij, jij”’. Want dat waren de woorden waarmee
zijn eerste geliefde hem lang geleden te kennen gaf dat zij echt van hem hield.
Het onvermijdelijke gebeurt. Graaf de Touron weet nu, dat het Kwaad, het subtiele
maar alles wegvretende Kwaad, in hemzelf is. Hij pleegt zelfmoord. Waarop Gaude
de Bochelaar met de acht overgebleven gezellen in sneeuw en winter, zonder
paarden, zonder voedsel of kleren, zonder vrouwen of wijn en op blote voeten de
weg voortzet, zo naakt en nederig als ze die voorzeker vanaf de aanvang hadden
moeten gaan: ‘Niet terug naar huis - ze hadden elke gedachte aan een menselijke
woning opgegeven. Zelfs niet op weg naar Jeruzalem, dat immers geen plaats is,
maar lichaamloze liefde. Zo trokken zij voort en wierpen hun lichaam af en werden
steeds reiner, voort tot in het hart der muziek van klokken en daaraan voorbij tot de
engelenkoren en verder nog. Hun walglijk vlees lieten ze achter en ze stroomden
voort, een straal van witheid op een wit doek, een abstracte bedoeling, een vluchtige
nevel, vrede misschien’.
Zo is bij Amos Oz, en zeer terecht, de vervolger meer te beklagen dan de
vervolgde. Voor het verterend verlangen van de vervolger bestaat geen leniging en
ieder nieuw slachtoffer voegt toe aan zijn dorst naar veiligheid,
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naar zekerheid, naar de rust van het weten het Kwaad voorgoed van de aarde
verdelgd te zien, zodat hij eindelijk en ten langen leste kan gaan beginnen te
beminnen, zodat hij eindelijk bemind kan worden.
Abel Herzberg vertelde onlangs voor de televisie de volgende anekdote: Eens
kwam Aus Der Fünten, een van de Drie van Breda, bij David Cohen, destijds een
van de beide voorzitters van de Joodse Raad te Amsterdam, en zei stomdronken
snikkend, want veel van die jodenvervolgers waren zwaar aan de drank: ‘Ach, ich
kann eurer Elend nicht länger tragen’. Waarop David Cohen: ‘Aber, Herr
Obersturmbannführer, warum tun Sie es denn?’ En huilend antwoordde Aus Der
Fünten: ‘Ich musz, ich musz’. Zo vergaat het de mens die zichzelf en de ander
vervalst en vervolgt.
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In vijftien dagen leren denken
De ‘denk-praxis’-theorie van Edward de Bono
P. Leenhouwers, Cap.
Dat een mens denken kan, hoort tot de typische eigenheid van het menszijn. Maar
de feitelijke waarde van dat denken bestaat erin dat de mens het goed weet te
gebruiken, over zijn denken zo kan beschikken dat hij zijn weg weet te ontdekken
in de werkelijkheid. In dat perspectief kan het zeer belangrijk zijn, dat de mens
beschikt over de ‘ware strategie’ van het denken; dat hij weet, hoe hij zijn
denkcapaciteit gebruiken kan, om inderdaad de resultaten te bereiken die voor hem
als ‘denkend wezen’ te verwezenlijken zijn.
1
Opvallend is het volgens Edward de Bono , dat de meeste mensen het wel prettig
vinden dat ze tot denken in staat zijn, maar dat ze zich even weinig aantrekken van
de wijze waarop ze denken, als van de wijze waarop ze lopen, eten of ademhalen.
Het is een - schijnbaar - natuurlijk proces, dat zijn eigen weg wel vinden zal. De
belangstelling van de Bono gaat uit naar dat vergeten gebied van het denken: het
denken over het denken. In die mogelijkheid van het denken om zichzelf tot voorwerp
van zichzelf te maken, schuilt één van de mysterieuze potenties van de menselijke
denkkracht. Vreemd genoeg wordt echter het denken meestal in een centrifugale
richting beoefend, moet het denken zich van zichzelf afwenden naar allerlei andere
dingen en verwaarloost men het centripetale denken, d.w.z. men staat niet stil bij
het denken zelf. Maar daar ligt misschien - de Bono zal zeggen: daar ligt juist - één
van de manco's van ons, denkende men-

1

Edward de Bono werd in 1933 geboren op Malta; hij studeerde medicijnen, daarna nog
psychologie, fysiologie en tenslotte wiskunde. Achtereenvolgens was hij docent aan de
universiteiten van Oxford, London, Harvard en Cambridge; aan deze laatste universiteit is hij
momenteel nog verbonden. Bij de uitgeverij Paris - Manteau (Amsterdam / Brussel) verschenen
van hem in Nederlandse vertaling: In 15 dagen leren denken (oorspronkelijke titel: The Five
Day Course in Thinking), vertaald door Peter Verstegen, 1971, 167 pp., f 14,- en Het
mechanisme van ons denken (oorspronkelijke titel: The Mechanism of Mind), vertaald door
Gerrit Krol, 1971, 252 pp., f 14,-. Bij dezelfde uitgeverij is nog in bewerking Praktisch denken,
dat vermoedelijk nog deze maand uitkomt, prijs f 14,-. Gerrit Krol schreef een korte inleiding
op de werken van de Bono onder de titel: Edward de Bono, de man van het lateraal denken,
Paris - Manteau, Amsterdam / Brussel, 1971, 20 pp., f 0,90.
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sen. We zijn met een bepaalde luiheid van denken behept en die moet doorbroken
worden.
Ogenschijnlijk is heel het werk van de Bono erop gericht om de mens gevoelig
te maken voor zijn eigen, persoonlijk denken, in de overtuiging dat er een grote
mate van individualiteit is in de wijze van denken, zodat gesproken kan worden van
de ‘vaardigheid’ van denken die ontwikkeld kan worden. Zijn boek In 15 dagen leren
denken is een poging om de mens iets te laten voelen van die individualiteit en hem
daardoor ook inzicht te verschaffen in de meerdimensionaliteit en de multipotentialiteit
van zijn persoonlijk denken. Denken kan ‘geleerd’ worden, zodat de functionaliteit
van het denken vergroot of verbreed en verdiept kan worden.

De strategie van het denken
Om enigszins zicht te kunnen krijgen op de mogelijkheden van het denken geeft de
Bono - voor een deel gemakshalve - een indeling in drie verschillende denkwijzen:
het geïnspireerde denken, het systematische denken en het strategische denken.
Het praktische gebruik van het denken staat centraal, zodat op voorhand deze
indeling ook al gerelativeerd moet worden: de drie vormen overlappen elkaar,
bakenen zich ten opzichte van elkaar niet scherp af, maar laten zich alleen maar
onderscheiden, omdat bepaalde accenten in de verschillende denkstijlen duidelijker
naar voren springen. Vandaar dat het boek In 15 dagen leren denken vol staat met
voorbeelden en in de grond niets anders is dan het prikkelen van de lezer om de
voorgestelde denkvormen zelf te hanteren. Alles wat er gezegd en beweerd wordt,
volgt op de uitwerking van opdrachten, zodat het hele boek een aaneenschakeling
is van conclusies, die gestaafd worden - of willen worden - door de praktische
ervaring die men zelf als lezer en ‘denker’ heeft opgedaan. Deze aanpak wordt
gerechtvaardigd doordat het nadenken over iets de enige manier is om te denken
over het denken en de enige manier om de waarde van dat denken te bepalen
gelegen is in het simpelweg nagaan wat het heeft opgeleverd. Ook dit moet men
weer goed begrijpen. Zelfs als men door de toepassing van de aangegeven
denkwijzen geen resultaat ontdekt, is het denken over het denken toch zinvol
geweest, omdat men ook los van bereikte resultaten meer duidelijkheid kan krijgen
ten aanzien van het denken zelf. En daar is het hem juist om te doen! Telkens wordt
dan ook de raad gegeven om zijn eigen denkproces te volgen met potlood en papier
in de hand, om alle deelervaringen te noteren, er bij stil te staan en langs die weg
te weten te komen hoe men zijn denken misschien anders, beter, d.w.z. effectiever
kan hanteren. Omdat het zwaartepunt ligt op het leren verstaan van het denk- en
kenprocédé, wordt bij
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alle praktische uitwerkingen en voorbeelden nooit technische kennis of een bepaalde
vaardigheid voorondersteld; iedereen moet zichzelf als denkend wezen in dit boek
kunnen terugvinden en via dit boek ook tot een beter zicht op zichzelf kunnen komen.
Ofschoon men alle gepresenteerde oefeningen in een veel korter tijdbestek dan 15
dagen kan maken, wordt toch het advies gegeven om de drie reeksen van een
‘vijfdaags denkprogram’, dat beantwoordt aan de drie denktypen, werkelijk ook over
15 dagen uit te smeren, om zo - persoonlijk doordenkend op het gepresteerde of
mislukte - spontaan allerlei andere mogelijkheden van zijn persoonlijk denken te
ervaren of experimenterend te zoeken naar andere toepassingsmogelijkheden of nog eenvoudiger - vormen van denken. Daarbij gaat de Bono uit van het beginsel
dat de eenvoudigste oplossing of denkweg ook de ‘beste’ is, wat een bepaald soort
esthetische ervaring zal opleveren; men kan dan werkelijk genieten van het denken.
Om die reden moet men dan ook niet te gemakkelijk tevreden zijn met het
onmiddellijke nut, het directe resultaat, maar zich de moeite getroosten om opgedane
ervaringen weer eens onder de loep te nemen en te zien of ze nog niet meer
informatie zouden kunnen opleveren, die men verwaarloost als men teveel gebrand
is op nut en succes alleen van het moment. Alles wat maar kan leiden tot een betere,
meer vruchtbare en ook gemakkelijkere hantering van het denken moet in het ‘15
dagen-program’ ingebouwd worden, waarbij het stoten op beperkingen vaak
aanleiding zal zijn tot het ontdekken van andere wegen, het opsporen van alternatieve
oplossingen en het meer genuanceerd kennen van de eigen denkkracht. Steeds
wordt erop gewezen dat er zoveel persoonlijke aspecten in het denkproces
meespelen (zoals b.v. het verschil in temperament, verscheidenheid van ervaringen,
persoonlijke gewoonten, diversiteit van fantasie), dat men enerzijds niet teveel mag
steunen op zichzelf in een te groot zelfvertrouwen, dat zich in het bereiken van een
direct resultaat bevestigd ziet, maar anderzijds zichzelf ook niet mag afremmen en
belemmeren in een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfkennis. Denken over het
denken zoals de Bono het voorstaat, heeft dan ook noodzakelijk te maken met de
strategie van het denken.
Het typerende van het geïnspireerde denken bestaat hierin dat men niet volgens
een bepaalde methode te werk gaat om zo tot resultaat te komen, maar dat men
omgekeerd langs het doen, het experimenteren, het ingaan op invallen probeert de
juiste methode te vinden voor een bepaald geval. Men gaat spelenderwijs te werk,
zodat de Bono ook spreekt van willekeurig denken of denken dat rust op toeval;
elders gebruikt hij weer de uitdrukking ‘proefondervindelijke methode’, die aan geen
enkel schema op voorhand gebonden is; plotselinge ‘inspiratie’, die afhankelijk kan
zijn van de fantasie van de persoon, zoekt wegen tot oplossing van een probleem.
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Aan de hand van enkele opgaven laat hij dit geïnspireerde denken toepassen. Met
drie of vier flesjes en drie of vier messen moet zo ‘gespeeld’ worden, dat telkens de
messen met de handvatten op een flesje rusten en middenin met het scherp zo met
elkaar verbonden worden dat ze een vrijzwevend plateau vormen, waarop een glas
water gezet kan worden. Al doende leert men de opdrachten vervullen, en elke keer
houdt men van het resultaat van de vorige opdracht een brok ervaring over, die men
weer benutten kan bij een nieuwe opgave. Een ‘beginsel’ van deze denkstijl - de
vraag is, inhoeverre men hier werkelijk van ‘denken’ kan spreken, maar voor deze
meer theoretische vraag interesseert de Bono zich niet - is, dat men steeds bij nieuw
voorkomende gevallen moet proberen wat men kan doen met ervaringen uit het
verleden; deze ervaringen zouden soms - onderling gecombineerd - tot een algemeen
princiep van handelen kunnen leiden, zodat het geïnspireerde denken uit zichzelf
de weg wijst naar een bepaalde systematiek. Om een methode te kunnen ontdekken
is het daarom ook raadzaam, dat men zich niet te gauw tevreden stelt met het
behaalde succes, maar de opgedane ervaring ook blijft ondervragen om er nog
meer informatie en mogelijkheden tot effectief handelen uit te putten.
Het systematische denken - of logisch denken - gaat bewust stap voor stap verder;
men overweegt eerst wat men doen zal; men corrigeert zijn fouten en tracht ook te
beredeneren waarom het succes uitbleef en hoe men het wel bereiken kan; zo nodig
maakt men onderscheid tussen verschillende deelproblemen, om ze afzonderlijk te
behandelen en zo beter zicht te krijgen op het geheel; men kan ook speciale
aandacht richten op facetten waar men aanvankelijk geen raad mee weet. Het
toevalselement is niet meer aanwezig, hoewel het spelen en uitproberen soms ook
bij deze methode belangrijk is, om los te komen van een bepaald denkpatroon en
zichzelf in een andere richting te stuwen. ‘Logisch’ betekent hier dus niet, dat men
te werk gaat volgens de regels van de logica, maar ‘overwogen’, ‘bewust’,
‘overleggend’. De opdrachten die al doende tot kennis van deze methode moeten
leiden, bestaan in het manoeuvreren met zes blokjes van gelijk formaat; men moet
telkens proberen ze in verschillend aantal zo met elkaar te verbinden en tegen elkaar
te leggen, dat ze elkaar op een bepaalde manier raken. Omdat het logische of
systematische centraal staat, is het ontdekken van een algemeen beginsel, dat ook
toepasbaar is op toekomstige situaties, belangrijker en nuttiger dan het vinden van
een oplossing voor een probleem van het ogenblik. De logica - in de zin van de
Bono - is snel en enorm doeltreffend, maar ze is meestal niet het middel waarmee
men doorgaans problemen oplost; schijnbaar heeft de mens een soort natuurlijke
afkeer van ‘de aantrekkelijke zuiverheid van academisch redeneren’ en geeft hij er
de voorkeur aan om langs de ‘praktisch denkende
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weg’ voort te gaan. De mens moet wel weten dat hij toch over deze mogelijkheid
beschikken kan.
Bij het strategische denken is sprake van het kiezen van de meest geschikte
stappen uit een massa mogelijkheden; men zoekt niet zozeer naar een expliciete
oplossing van een probleem, maar naar een werkwijze die het meeste effect kan
sorteren. Er moeten stappen voorzien worden; men moet oog hebben voor
mogelijkheden die uit een gedane stap kunnen volgen; vaak zal het ook nodig zijn
dat men rekening weet te houden met de eventuele reacties van anderen, die ook
betrokken zijn bij een bepaalde kwestie of opdracht. We zouden geneigd zijn te
stellen dat hier alles draait om logische denkkracht, om genuanceerdheid van de
fantasie in het maken van veronderstellingen en het kunnen vasthouden van reeksen
mogelijkheden, reacties en stappen die met elkaar verweven zijn. Om duidelijk te
maken wat hij onder dit strategisch denken eigenlijk verstaat, neemt de Bono weer
zijn toevlucht tot een opdracht, deze keer in de vorm van een spel, dat hij het ‘L-spel’
noemt. Het bestaat uit een spelbord van 16 vakjes, waarop twee spelers om beurten
een ‘L’-vormig blokje mogen plaatsen en verplaatsen; het bedekt 4 vakjes; met
behulp van een neutraal stukje moet elke speler proberen de tegenstander in een
zodanige positie te brengen, dat hij zijn blokjes niet meer verplaatsen kan. Ontelbaar
zijn de plaatsingsmogelijkheden, maar geen enkele zet is van tevoren als de beste
voorspelbaar; het komt aan op de juiste tactiek van het ogenblik, waarbij die speler
het meeste kans van winnen heeft die de meeste kansen vooruit kan denken.
Volgens de Bono lijkt dit spel in miniatuur op allerlei situaties uit het leven zodat het
de mens kan oefenen in een strategie om dingen in het alledaagse leven ook in een
breder verband te zien.
Samenvattend geeft de Bono aan het einde van zijn ‘15-dagen programma’ nog
eens de strekking van het boek weer. Wat hij beoogde, was namelijk de aandacht
te verplaatsen van de problemen zelf naar de manier waarop ze mentaal verwerkt
kunnen worden. De problemen en opdrachten zijn geen tests, maar bieden een
praktische gelegenheid om gefascineerd te raken door de processen van het denken.
Hij is en wil zijn een ‘practicus van het denken’.

Denkpraxis in vier typen
Als men de Bono niet méér wil laten beweren dan hij beweren wil, kan men begrijpen
dat hij zich niet vastbijt op een bepaalde indeling van denkvormen, maar dat hij juist
omwille van de hanteerbaarheid van het denken geen bezwaar zal hebben tegen
een andere schematisering van denkwijzen, als die méér kans biedt de mens
vertrouwd te maken met zijn eigen denken.
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In zijn boek Het mechanisme van ons denken komt hij dan ook met nieuwe termen
en een nieuwe indeling en wel in vier verscheiden denktypen: het natuurlijke denken,
het logische denken, het wiskundige denken en het laterale denken. Elk type werkt
op een eigen wijze en kent zijn begrenzingen, maar juist door die beperkingen
verwijst het als het ware boven zichzelf uit of vraagt het om een andere denkvorm.
Hier dringt zich spontaan het begrip ‘dialectiek’ op, ofschoon de Bono zelf dit woord
niet gebruikt; het zou - dachten we - teveel suggereren dat men inzicht meent te
hebben verworven in de wezenlijke structuur van het menselijke denken. Die pretentie
heeft hij niet en wil hij ook niet hebben. Hij distantieert zich zeer uitdrukkelijk van al
degenen die zoeken naar een ontsluiering van het wezen van het denken, omdat
hij een eventuele kennis van het denken in zijn diepste wezen als onbelangrijk ziet
in verband met het goed gebruiken van het denken. De geest, het denken is de
mens gegeven, om verklaringen te zoeken voor en van alles waarmee hij in het
leven te maken krijgt, waarbij de bruikbaarheid van de verklaring borg staat voor
de juistheid, d.w.z. voor de praktische juistheid. Het denken moet steeds meer in
dienst gesteld worden van het leven; omdat het leven genuanceerd is, moet ook
het denken op een genuanceerde wijze gehanteerd worden. De ‘vier denktypen’
zijn door de Bono voorgestelde nuances van denken, die binnen het bereik liggen
van elke mens.
Elke mens is uitgerust met natuurlijk denken, dat men ook primitief denken zou
kunnen noemen. Het is de meest simpele vorm, spontaan aanwezig en spontaan
werkend. Die spontaneïteit uit zich hierin dat herhalingen de dingen nadruk geven,
dat het onder invloed staat van inwendige behoefte en het de richting van die
behoeften volgt; dat het geen proporties kent, maar zonder enig bezwaar
generaliseert en daarom ook werkt met etiketten; het is een denken in cliché's, dat
uit zichzelf geen alternatieven kent; het bouwt absolute zekerheden op, die de mens
beveiligen tegen de wisselvalligheden van het leven. Het legt als het ware een
rooster op het kennen en denken, selecteert, beperkt zijn aandacht, vindt gemakkelijk
zijn weg. Dit gemak bergt echter in zich het gevaar van fouten te maken, omdat het
gedeeltelijk blind is, voorkeuren kent die het leven soms weerlegt. In het belang van
de mens zelf moet dit denken geblokkeerd kunnen worden, moet de weelderigheid
van het natuurlijk denken besnoeid worden.
2
Dat is de functie van het logische denken, dat met zijn ‘no’ het natuurlijke

2

Het ‘no’ van het logisch denken staat gelijk met het Nederlandse ‘nee’. Het moet functioneren
als teken en middel om aan een bepaald gedachtenpatroon een eind te maken in de zin van
het om te buigen of minstens stop te zetten. In de Nederlandse vertalingen wordt dit ‘no’
steeds onvertaald gelaten, waarschijnlijk om het zo beter te laten aansluiten op het eigen
teken van het laterale denken.
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denken een halt toeroept. De mogelijkheid van een dergelijk ‘no’ moet de Bono
vanuit het leven verklaren: hij laat het voortkomen uit een emotionele reactie op de
gang van het natuurlijke denken. Het leven zelf verzet zich vaak in de vorm van
angst, twijfel, onzekerheid tegen het gemak waarmee het natuurlijke denken zich
een weg baant door allerlei vragen, het leven voelt zich niet meer door het denken
begeleid of gedekt. Zo valt onmiddellijk het nut en voordeel van het logisch denken
op; maar het heeft deze negatieve kant dat het mogelijk toch te gemakkelijk en
impulsief een bepaalde weg afsluit die even nuttig of nuttiger zou blijken te zijn dan
de weg die het nu opent; bovendien is het zeer moeilijk om een weg die eenmaal
door het logische denken is ingeslagen, weer af te grendelen, vooral omdat de mens
er zo sterk emotioneel bij betrokken is. Uiteindelijk zou het logische denken kunnen
opbotsen tegen dezelfde bezwaren als het aanvankelijk zelf ontdekte in het natuurlijke
denken: het staan buiten het leven, buiten de concrete werkelijkheid, die zich toch
doorzet.
Het wiskundige denken vangt voor een deel dit gebrek of deze begrenzing van
het logische denken op. Het is als het ware een spel met symbolen en regels. De
regels stellen een bepaald universum samen, waarin bepaalde dingen werkelijk
volgens deze regels gebeuren. Alles wat dit universum binnenkomt, wordt eerst
vertaald in een symbool; het symbool wordt verwerkt volgens de regels van het
universum en aan het einde weer terugvertaald in datgene waarvoor het stond en
diende. Alles wordt van tevoren opgezet, gepland, zodat er niets onvoorbereid, niets
onverwacht kan gebeuren. Maar ook deze denkweg is niet feilloos. Vaak zal men
namelijk de bevinding opdoen dat kwesties en problemen even goed en soms nog
vlotter opgelost kunnen worden als men spontaan tegenover de zaken staat, niet
de omweg volgt van dit symbool-denken. Er blijkt uit dat het leven zich niet laat
vangen binnen een kader van regels en voorschriften, maar dat het zich op
verschillende manieren kan aandienen. Ook wordt eruit duidelijk, dat het wiskundige
denken het leven niet dekt in deze zin dat men toch weer vragen tegenkomt die het
kengebied van het wiskundige denken overschrijden.
Vanwege de beperkingen die de tot nu toe opgesomde denktypen kenmerken,
moet het denken zelf over een generatief proces kunnen beschikken, zodat het voor
de gevallen waarin de genoemde denkvormen tekort schieten, zelf wegen kan
zoeken. Anders gezegd, het moet mogelijk zijn dat het denken zijn eigen barrières
doorbreekt, zijn denkvormen relativeert. En inderdaad, er is nog een andere weg
dan het ‘verticale denken’, dan het denken dat geleidelijk zichzelf in dezelfde,
eenmaal gegeven richting ontplooit. Er bestaat volgens de Bono nog het zogenaamde
laterale denken: een denkwijze, die in tegenstelling met de voorgaande, niet weet
wat ze
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zoekt totdat ze het gevonden heeft; die m.a.w. zomaar willekeurig zich in een
bepaalde richting gaat bewegen, kijkend en wachtend of mogelijk op die manier iets
bereikt kan worden. Het bekommert er zich niet om of de gezette stap juist is of niet,
als hij maar tot resultaten leidt, een verklaring bieden kan. Het breekt de andere
denkpatronen stuk en tracht uit de brokken een nieuw geheel op te bouwen. Het
3
werkt ook met een eigen taalteken, het teken ‘po’ . In het ‘po’ meet het denken zich
als het ware de vrijheid aan om zelf op zoek te gaan naar een verklaring waarin het
gepresenteerde uit de ervaring verstaan, of beter nog: verwerkt kan worden. Het
‘po’ moet dus gedachtensprongen rechtvaardigen die logisch of wiskundig niet te
maken zijn, maar die de belofte inhouden van een mogelijk nieuw perspectief, al
kan het - evengoed als het ‘no’ van het logische denken - vroegtijdig bepaalde wegen
afsluiten en dus de kenwegen inperken. Het ‘po’ is provocerend; men kan het overal
plaatsen, voor of achter een zin, voor of achter een woord, voor of achter een
bewering. Zijn taak is het om het gestelde, beweerde in twijfel te trekken: ‘is het wel
zo, dat...’ of ‘als het nu niet eens is, zoals beweerd wordt, dat...’.
De Bono meent, dat we juist in onze cultuur behoefte hebben aan dat ‘po’. Te
lang hebben we gemeend dat de ideeën altijd een langer leven leiden dan de
mensen; maar onze tijd maakt ons ervan overtuigd, dat de mensen langer leven
dan de ideeën. Wat we nodig hebben is een middel om de bekende en vertrouwde
denkprocessen en mogelijkheden tot het geven van verklaringen open te breken;
nieuwe ideeën moeten kunnen ontstaan. Nieuwe ideeën - of ze nu waar zijn of niet
- verbreden de blik van de mens; wil hij als denkend wezen gelijk optrekken met het
leven, met zijn dynamiek, dan moet het denken zelf van binnenuit geladen zijn met
een dynamische kracht, die het gevoelig maakt voor ontwikkelen, voor het loslaten
van het bekende, om zich te storten op het onbekende, op het leven zelf. Het ‘po’
fungeert als de nul van het taalsysteem; op zichzelf bezit het volstrekt geen waarde,
maar het maakt denkoperaties mogelijk die anders onmogelijk blijven.
Het is niet zo moeilijk, om in deze denkvorm elementen terug te vinden van het
geïnspireerde denken, zoals men ook het systematische en het strategische denken
wel onder zou kunnen brengen bij een van de drie andere denktypen uit Het
mechanisme van ons denken. Maar nogmaals,

3

Het woord ‘po’ is niet te vertalen. Het gaat ook niet om de letterlijke betekenis. Wat de Bono
ermee duidelijk wil maken is, dat - zoals het logisch denken beschikt over een eigen term,
het ‘no’ - het ook nodig is voor deze nieuwe denkstijl een eigen uitdrukking te hebben. Zou
men toch willen zoeken naar Nederlandse equivalenten, dan komt men o.i. terecht bij woorden
als ‘pu...’, of ‘wat?’ en dergelijke, die de kracht hebben om iets uit te drukken van een zeker
wantrouwen, een soort scepsis en twijfel ten opzichte van iets wat zojuist beweerd is.
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de Bono is voornamelijk bedacht op het aangeven van denkwegen die het denken
operabel maken, niet op theoretische bespiegelingen over de essentie van het
kennen. Daarmee refereert hij aan het Oosterse filosoferen, dat ook de nadruk legt
op het willekeurige van allerlei onderscheidingen, om oog te hebben voor het
natuurlijke continuüm van het menselijke denken. Het Westen zou integendeel het
nut en de innerlijke wetmatigheid van diverse onderscheidingen willen beklemtonen.
De Bono zoekt persoonlijk naar een tussenweg: de onderscheidingen niet kwijt
raken, maar ze laten functioneren om de veelheid van verschijnselen en de
mogelijkheden van het denken te kunnen benaderen. Men zou kunnen zeggen dat
dit impliceert dat de Bono ook bereid is achter of voor elke indeling die hijzelf
aanbrengt, het ‘po’ te zetten, dat de arrogantie van eigen standpunt moet voorkomen
en de deur openhouden voor nieuwe ‘ideeën’, in welke vorm dan ook.

Het mechanisme van het denken
Tegenover mensen die beweren dat de menselijke geest altijd wel een mysterie zal
blijven, werpt de Bono de vraag op, wat voor voordeel het zou hebben dat geheim
te kennen, als het niet ten dienste gemaakt wordt van het denken zelf? Men moet
niet teveel energie investeren in de ontcijfering van de diepste kenstructuur, maar
in het denken zelf. Hoe kan men zich het denken voorstellen om het hanteerbaar
te maken en het te kunnen laten fungeren waarvoor het dient: het leven?
Denkvormen noemen en wat nader omschrijven volstaat niet, als niet tegelijkertijd
een voorstelling wordt gegeven van het feitelijke functioneren van het denken. Men
moet de Bono niet vragen of die voorstelling juist is, want dat staat buiten de kwestie.
Ter zake is alleen de vraag of die voorstelling kan helpen om het ken- en denkproces
feitelijk te begrijpen en te gebruiken.
Uitvoerig spreekt hij over het denken als een systeem, een informatieverwerkend
systeem. Een systeem is een geordende reeks van omstandigheden, die ervoor
zorgen dat iets op een bepaalde manier gebeurt. Zo is het menselijke brein een
systeem waarin dingen gebeuren overeenkomstig de aard van het systeem. Elk
systeem kent zijn grenzen, is maar beperkt toepasbaar: het denksysteem is alleen
maar goed zolang men het slechts wil hebben over het denken. Van de andere kant
is het eigen aan een systeem dat het zijn werking steeds wil uitbreiden; het herstelt
in zekere zin zijn eigen fouten en beperktheden. Vandaar de verschillende denktypen;
het zijn evenzovele werkingen van het ene systeem.
Het denken is en blijft afhankelijk van de hersenen, zodat de Bono er de voorkeur
aan geeft de werking van het menselijke brein te benaderen via
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fysische modellen. Hij gaat ervan uit dat de geest een passief informatieverwerkend
systeem is, dat dus alleen maar informatie opvangt en zelf verwerkt. Ervaringen nu
laten indrukken of sporen achter. De herhaling van gelijke indrukken verstevigt de
sporen, zodat het gemakkelijker weer opgeroepen kan worden en met weinig moeite
ook door de geest verder voltrokken zal worden. De Bono stelt de geest voor als
een geheugenoppervlak, dat ofwel alle sporen weer duidelijk weergeeft ofwel ze
zelf selecteert, ze onvolledig of verdraaid weergeeft. Van de feitelijke aard van het
geheugenoppervlak hangt het af hoe indrukken opgenomen worden en hoe ze zich
verder ontwikkelen. Hij geeft diverse modellen, misschien onder wat vreemde namen,
b.v. het model van het plasticzeiltje of van het ringsysteem, om duidelijk te maken
dat het van het punt waarop indrukken binnenkomen en van de feitelijke geaardheid
van het geheugenoppervlak afhankelijk is hoe de stroom van indrukken verloopt
(zoals bijvoorbeeld een druppel water op een gespannen zeiltje). In ieder geval volgt
de indrukkenstroom de bedding van het geheugenoppervlak. Alle nieuw
binnenkomende informatie wordt verwerkt tegen de achtergrond van de reeds
aanwezige, waarbij het aanwezige meer invloed zal hebben dan het nieuwe. Het
gevestigde tracht zich te continueren. Lukt dit niet, dan kunnen verschijnselen
optreden zoals humor, een inval: ze laten zien dat het nieuwe zich niet laat
combineren met het bestaande, terwijl herhaalde integratie verwijst naar
inzichtelijkheid, opgenomen kunnen worden, een plaats krijgen. Leren betekent dat
een nieuw patroon op het geheugenoppervlak wordt aangebracht of dat het oude
veranderd en gewijzigd wordt. De kracht van het oude toont zich ook hierin dat het
zich zo vastzet dat het alleen die informatie nog maar opneemt die er mee te
combineren valt. De polarisatie als het zogenaamde scheppen van tegenstellingen,
zou volgens de Bono aldus tot het systeem van het menselijke denken horen. Door
deze eenzijdigheid wordt de aandacht ingeperkt en zullen de denkpatronen van
verschillende mensen ook verscheiden richtingen uitgaan.
Wanneer men eenmaal feeling heeft voor het denken als een dergelijk
informatieverwerkend systeem, dan zal men zich ook realiseren dat de hoofdzonde
van de informatica de arrogantie is; dit leidt tot dogmatisme, het opzetten van
oogkleppen, waardoor het levensterrein van de mens verkleind wordt. Hoe meer
men het denken verzelfstandigt, des te groter is het gevaar dat men zich aan
ingenomen standpunten gaat vastklampen, maar des te minder kans krijgt het leven
zelf. Het denken moet doorbroken, standpunten moeten gerelativeerd worden, om
het denken in dienst te stellen van het leven.
Vanuit deze opstelling is volkomen begrijpelijk, dat de Bono wel grote waarde
moet toekennen aan de ‘blik-openende’ betekenis van het ‘po’. De

Streven. Jaargang 25

1120
vraag is echter, of men vanuit een dynamische verwevenheid tussen mens en
werkelijkheid, waarbij de mens de bewuste subjectpool is, verbonden met de
werkelijkheid als objectpool die zichzelf te bieden heeft, niet eenzelfde innerlijke
dynamiek van het denken kan voorstellen? De existentiële waarde van het denken
kan gehandhaafd blijven, ook als men de eigenlijke, innerlijke betekenis en
werkelijkheidswaarde van dat denken tracht vast te houden, maar het denken
inderdaad blijft zien en waarderen als een levensfunctie van het mens-zijn. Komt
de Bono niet terecht in een kenvisie die de bruikbaarheid van het denken zo hoog
noteert dat de inhoudelijkheid van datgene wat bruikbaar moet zijn, over het hoofd
wordt gezien? En staat dat niet gelijk met een formalisering van het denken, waardoor
het de band met het leven toch ook weer verliest? Is de Bono mogelijk begonnen
met een ‘po’ te plaatsen voor of achter elke andere kenopvatting, zonder zich de
moeite te getroosten de uitdaging van dat ‘po’ te aanvaarden en na te gaan of dat
‘po’ inderdaad de onhoudbaarheid van het aangevochtene of betwijfelde kon
waarmaken? Zonder deze reflectie - men zal er niet buiten kunnen - roept elk ‘po’
een ander ‘po’ op en raken we verstrikt in een vicieuze cirkel. Maar dan is intussen
het denken zelf onbruikbaar geworden!

Streven. Jaargang 25

1121

Waarop berust de gewestvorming?
Bestuurlijke territoriale reorganisatie en verzorgingsgebieden
A.G.J. Dietvorst
Bestuurlijke territoriale reorganisatie is een onderwerp dat momenteel in het centrum
1
van de belangstelling staat. Conferenties, studiedagen en talloze publikaties zijn
hiervan een duidelijk bewijs. Niet alleen in Nederland, maar overal in Europa ontstaan
nieuwe bestuursorganen, omdat de verschuivingen in de ruimtelijke en de
maatschappelijke structuur vrijwel overal leiden tot een herziening van de bestaande
bestuurlijke indelingen. In landen als Zweden, Denemarken, Tsjecho-Slowakije en
Joegoslavië zocht men de oplossing in een drastische vermindering van het aantal
2
gemeenten (die overigens doorgaans aanmerkelijk kleiner zijn dan de Nederlandse) .
3
Bours constateert dat anders dan in bijvoorbeeld Zweden in ons land ten aanzien
van de territoriale organisatie lange tijd een aarzelend en verbrokkeld beleid is
gevoerd, zowel door de centrale als door de provinciale overheden. Het initiatief om
de bestuursorganisatie aan te passen aan de schaalvergroting die zich in de
maatschappij voltrekt, is incidenteel en beperkt gebleven tot een per provincie
verschillend beleid.
In de laatste jaren valt echter een duidelijke verandering te constateren die
veroorzaakt werd door de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening. Met name de
4
Tweede Nota over de ruimtelijke ordening en de activiteiten van de Raad van Advies
voor de Ruimtelijke Ordening lijken versnellend

1

2
3
4

Op 3 mei 1972 werd door het Instituut Contact Randgemeenten een conferentie georganiseerd
over de ‘Structuurschets voor de bestuurlijke indeling’, waarbij door geografen, planologen
en bestuurskundigen inleidingen werden verzorgd. Enkele weken daarna organiseerde de
afdeling sociale geografie van het Kon. Ned. Aardr. Genootschap een studiedag over
bestuurlijke territoriale reorganisatie. Hierbij werden een aantal papers gepresenteerd
(Mededelingen nr. 9 KNAG, afdeling sociale geografie, Amsterdam, 1972), waarin onder meer
theoretische aspecten van het vraagstuk naar voren werden gebracht.
J. Witsen, IULA-symposium in Praag, april 1969. Regionale planning en regionale bestuur,
in Stedebouw en Volkshuisvesting, Jrg. 50, 1969, nr. 12, pp. 507-512.
A. Bours, Preambule. Studiedag bestuurlijke territoriale reorganisatie. In Mededelingen nr. 9
KNAG, afdeling sociale geografie, Amsterdam, 1972.
Advies over de bestuurlijke organisatie. Kamerstukken 1968-1969, nr. 8803 van 17 februari
1969. Het advies zelf werd uitgebracht op 7 november 1968.

Streven. Jaargang 25

1122
te hebben gewerkt op de toenemende aandacht voor de bestuurlijke schaalvergroting.
Echter niet in de richting van een systematische en algemene gemeentelijke
5
herindeling, maar in de richting van gewestvorming ; op zich een opmerkelijke
6
ontwikkeling. In dat licht gezien is de volgende recente uitspraak van Coopmans
dan ook zeer begrijpelijk: ‘Het centrale probleem van de territoriale decentralisatie,
dat nu om een oplossing vraagt, is de verdere vormgeving aan een vijftigtal stadsen streekgewesten, die als instituten van de sociale werkelijkheid tegen de formele
staatsinrichting in zijn ontstaan’.
7
In de Nota Bestuurlijke Organisatie hebben de ideeën van de centrale overheid
over de bestuurlijke reorganisatie voor het eerst meer concreet gestalte gekregen.
Vooruitlopend op wettelijke maatregelen opteerden de toen aan de regering zijnde
bewindslieden hierin voor een gewestvorming op basis van vrijwilligheid door middel
van een uitbouw van de Wet gemeenschappelijke regelingen. In de loop van 1970
werd hierover in de Tweede Kamer uitvoerig van gedachten gewisseld. Hierbij
kwamen een aantal diepgaande meningsverschillen naar voren met betrekking tot
8
de vraag bij wie het initiatief voor de gewestvorming zou dienen te berusten . Mede
naar aanleiding van deze discussies besloot de regering de noodzakelijk
formeel-wettelijke regelingen niet in een uitgebouwde Wet gemeenschappelijke
regelingen op te nemen, maar in een afzonderlijke wet. Deze wet, de ontwerpwet
9
gewesten, werd het parlement op 7 april 1971 aangeboden . Hoofdstuk I van de
ontwerpwet is gewijd aan de structuurschets voor de bestuurlijke indeling die reeds
in de Nota Bestuurlijke Organisatie was aangekondigd. In deze structuurschets, die
deelsgewijs kan worden vastgesteld, zullen gebieden worden aangegeven waarvoor
in beginsel een eenheid van lokaal bestuur op gewestelijke schaal dient te worden
gevormd. De schets heeft een indicatief karakter, maar dat betekent niet dat
gemeentebesturen deze zonder meer naast zich neer kunnen leggen. Bij de vorming
van gewesten dient de structuurschets een leidraad te zijn.
In de loop van het jaar 1971 is de eerste fase der voorbereiding van de
10
structuurschets voor de bestuurlijke indeling afgehandeld . Deze bestond uit het,
op basis van de van overheidswege verstrekte richtlijnen, verzame-

5
6
7
8
9
10

A. Bours, op. cit. p. 2.
J.P.A. Coopmans, Provincie en gewest als vormen van territoriale decentralisatie, in Noord
Brabant, Jrg. 16, 1972, pp. 107-117.
Nota Bestuurlijke Organisatie, Kamerstukken zitting 1969-1970, nr. 10310, 15 september
1969.
Jaarverslag Rijksplanologische Dienst 1970, Den Haag 1971, p. 138.
Ontwerpwet gewesten, Kamerstukken zitting 1970-1971, nr. 11246, 7 april 1971.
De volgende gegevens werden ontleend aan: Concept-structuurschets voor de bestuurlijke
indeling. Voorstellen van Gedeputeerde Staten aan de gewest- en gemeentebesturen.
Provincie Gelderland, mei 1972.
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len en bewerken van een aantal gegevens betreffende maatschappelijke en
bestuurlijke samenhangen tussen een aantal centrumkernen en het omliggende
gebied. Dit waren de zogenaamde indicatieve gegevens. Daarnaast dienden de
provincies ook nog de zogenaamde normatieve gegevens te verzamelen, voordat
de structuurschets in concept geleverd kon worden. De uitgangspunten voor de
verzameling der normatieve gegevens kunnen gevonden worden in de brief van de
11
minister van Binnenlandse Zaken d.d. 10 december 1971 .
Centraal nu als probleem bij het opstellen van de concept-structuurschets staat
de onzekerheid over de taken die in ieder geval aan de gewesten zullen toekomen
en, in zeer nauwe relatie hiermee, de keuze van de schaal van de gewesten. Naar
onze overtuiging is de bepaling van de meest doelmatige omvang der gewesten
het meest complexe probleem rond de materie der gewestvorming. Ook de
12
Gedeputeerde Staten van Gelderland constateren in hun nota dat er geen
eenstemmigheid bestaat aangaande dit vraagstuk en zij merken voorts op dat ook
de minister van Binnenlandse Zaken geen ander aanknopingspunt gegeven heeft
dan dat voor dunbevolkte gebieden een aantal van 75.0000 à 100.000 inwoners
moet worden gezien als ondergrens voor een gewest. Een bovengrens wordt door
de minister niet genoemd. Wat de minister ook niet noemt, en dat verzuimen
Gedeputeerde Staten op te merken, is de argumentatie voor het noemen van die
drempelwaarden. De criteria die genoemd worden, zijn nauwelijks harde criteria te
noemen.
Niet alleen de centrale overheid kan verweten worden te weinig expliciet criteria
ter bepaling van de omvang der gewesten aan te geven. Uit verschillende publikaties
13
blijkt eenzelfde globale benadering. Zo gaan Elkhuizen en Verkuylen van
ruimtelijk-functionele eenheden uit, die op grond van een viertal criteria (samenhang,
draagvlak, beschikbare ruimte en toekomstige ontwikkeling) afgebakend kunnen
worden. Zij maken zich nauwelijks zorgen over een scherpe definiëring van de
criteria, laat staan over de mogelijkheden tot kwantificering. Gewestelijke verbanden
dienen naar hun overtuiging groter te zijn dan regionale verbanden (gebieden van
beperkte schaal met een regionaal verzorgingscentrum als zwaartepunt, zoals
bijvoorbeeld Waalwijk of Oss met directe omgeving), omvatten 250.000 à 500.000
inwoners en hebben een hoofdkern van minstens 100.000 inwo-

11
12
13

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de colleges van Gedeputeerde Staten
d.d. 10 december 1971, directie B.B., afdeling BO, nr. B71/U3480.
Concept-structuurschets etc, op. cit., p. 58.
A.B.M. Elkhuizen en J.W. Verkuylen, De regio of het gewest als nieuwe bestuurlijke eenheid.
Een vraag naar de gewenste omvang, schaal en betekenis van te vormen nieuwe bestuurlijke
eenheden in de provincie Noord Brabant, in: Noord Brabant, Jrg. 14, 1970, nr. 5, pp. 321-331.
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ners. Na deze normering worden er zonder meer een viertal ruimtelijkfunctionele
eenheden van gewestelijke schaal in Noord-Brabant onderscheiden. Weliswaar
wordt een dergelijke indeling indicatief genoemd, maar het gemak waarmee men
over de complexe problemen bij dit soort regionalisaties heen glijdt, is toch wel
14
onthutsend .
Het blijkt dus dat iedereen overtuigd is van de noodzaak tot bestuurlijke territoriale
reorganisatie, dat men voorts met het onderkennen van de oorzaken geen enkel
probleem heeft, maar dat de creatie van adequate oplossingen geen eenvoudige
zaak is.
Voor een niet gering gedeelte wordt dit laatste, dachten wij, veroorzaakt door 't
ontbreken van voldoende uitgebalanceerde theoretische concepties, die de basis
kunnen vormen van een pragmatische aanpak. Onderzoekers zien zich voortdurend
weer voor de noodzaak geplaatst rapporten en adviezen uit te brengen op een ad
hoc basis en zij verwijten de theoretici onvoldoende steun te leveren. Ook op de
studiedag bestuurlijke territoriale reorganisatie viel deze klacht te beluisteren en dit
keer ten aanzien van de geografische theoretici. Afgezien van het feit dat geografen
alleen niet in staat moeten worden geacht deze complexe problematiek op te lossen,
lijken de theoretische concepties die de moderne sociale geografie hanteert en ook
presenteert, onmisbaar voor de oplossing van vraagstukken van territoriale
15
bestuurlijke organisatie . Het zijn dan ook geografen geweest die er op gewezen
hebben, dat het een illusie is te menen dat een vergroting van de territoriale schaal
der bestuurlijke eenheden steeds een antwoord moet zijn op de doelmatigheidseisen
die de maatschappij stelt.
16
Zo vinden Buit en Lambooy dat de gecompliceerde sociaal-ruimtelijke constellatie
van een regio zich nooit laat vangen in één algemene bestuurlijke doelstelling
(bijvoorbeeld doelmatigheid). Zij hebben de indruk dat men zich in het algemeen
gesproken meer bekommert om de totstandkoming van een efficiënt bestuur dan
om een goede ruimtelijke inrichting. Er is sprake van een conflictvermijdende
strategie, waarbij te weinig wordt gelet op een meervoudigheid aan belangen gezien
de ruimtebehoefte en ruimteconsumptie. Vanuit deze gedachte wijzen zij op de
noodzaak van een meervoudige oriëntatie. Dat een dergelijke oriëntatie ook werkelijk
plaats vindt, achten zij toetsbaar met behulp van een aantal ‘ingangen’. Zo moet

14

15
16

Op het artikel van Elkhuizen en Verkuylen is een reactie gekomen van Th.B. de Haan (Een
alternatieve bestuurlijke indeling van Noord Brabant, in: Noord Brabant, Jrg. 15, 1971, nr. 1
pp. 51-54). Daarin wordt op een nog vagere en uiterst nonchalante wijze weer een andere
bestuurlijke indeling van Noord Brabant gepresenteerd.
Zie hiervoor o.a. de literatuurverwijzingen bij A. Bours, op. cit..
J. Buit en J.G. Lambooy, Te toetsen theoretische uitgangspunten en een analytisch schema
voor de studie van de bestuurlijke territoriale reorganisatie, in Mededelingen nr. 9 KNAG,
afdeling sociale geografie, Amsterdam 1972.
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men zich bijvoorbeeld afvragen of regio's met urbane trekken niet geheel andere
eisen aan een bestuurlijke organisatie stellen dan regio's met een uitgesproken
ruraal karakter. Of dat bijvoorbeeld zonaal georiënteerde regio's (een regio heeft
een zonaal karakter wanneer men ze kan beschouwen vanuit verschijnselen die
het gehele gebied aangaan. Voorbeelden: recreatiegebieden, industriegebieden)
niet geheel andere eisen stellen dan nodaal georganiseerde regio's als
verzorgingsgebieden. Buit en Lambooy wijzen in dit verband onder andere op de
consequenties van de vorming van agrarische streekgewesten voor de doelmatigheid
van de verzorgingsstructuur binnen de publieke en particuliere sfeer. Zij stellen
terecht dat wel eens onderzocht mag worden in hoeverre het veel gehanteerde
argument van (economische) doelmatigheid bij vergelijking van de situatie vóór en
na de vorming van streekgewesten ook werkelijk blijkt op te gaan. In hoeverre nl.
zal dan blijken dat voordelen ontstaan door concentratie van allerlei voorzieningen
als brandweer, winkelapparaat en scholen, om willekeurig enkele te noemen, verloren
gaan door een nog groter nadeel van afstandsverlenging voor perifeer binnen het
gewest wonende ‘consumenten’?
Het is tegen deze achtergrond dat met belangstelling is kennisgenomen van de
eind 1971 als handelsuitgave verschenen dissertatie van de Groningse geograaf
17
Buursink . Ook hij constateert dat de bestaande administratieve indelingen niet
langer adequaat functioneren voor het regionaal-maatschappelijk leven. ‘Meer en
meer wordt gewezen op de wenselijkheid de streekverzorgende instellingen te
concentreren in goed bereikbare centra en de begrenzing van de administratieve
eenheden aan te passen bij die van de uit het maatschappelijk leven voortkomende
regio's. Het centrale plaatsen-onderzoek kan hierbij nuttig werk verrichten’ (p. 65).
Hoewel Buursink de behandeling van deze problematiek in deze studie niet aanpakt,
bieden zijn opmerkingen en conclusies toch interessante uitgangspunten.
Het boek handelt over de hiërarchische organisatie van stedelijke netwerken, die
berust op de verzorgende functie van steden voor hun omgeving. Het werk is opgezet
in twee delen, een theoretisch en een empirisch deel. In het eerste deel wordt op
basis van een literatuuronderzoek een evaluatie gegeven van de zgn. theorie der
centrale plaatsen. Deze theorie, waarvoor in 1933 door Christaller de basis werd
gelegd, was bedoeld als verklaring van het ogenschijnlijk chaotische patroon van
steden en dorpen. Een der belangrijkste elementen van de theorie is het systeem
van centrale plaatsen, dat wordt gekenmerkt door een hiërarchische verhouding
der centrale

17

Jan Buursink, Centraliteit en hiërarchie. De theorie der centrale plaatsen in enkele Nederlandse
industriegebieden. Sociaal-geografische studies nr. 11, Van Gorcum, Assen, 1971, 210 pp.,
krtn. tbn., f 30,-.
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plaatsen en een ruimtelijke schikking volgens patronen van regelmatige zeshoeken.
De grote populariteit van deze theorie, die overigens dateert van de laatste decennia
doordat de geografen jarenlang het theoretische boek van Christaller als
18
academische tijdverspilling zagen , heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan
termen, begrippen en methoden. Vandaar dat Buursink eerst orde op zaken wil
stellen door te trachten tot een zo scherp mogelijke definiëring van termen en
begrippen te komen. Mede door de wat dorre betoogtrant is dit gedeelte nu niet
bepaald altijd even helder. In zijn streven de termen te preciseren, gaat Buursink
wel eens wat te ver, waardoor de discussie wat gekunsteld aandoet (bijv. over het
begrip centrale functie). Met dit soort zaken gaat het doorgaans meer om een aantal
duidelijke afspraken dan om het vaststellen van de intrinsieke waarde van de
gebezigde begrippen. Onder een centrale functie wenst de auteur het volgende te
verstaan: de levering van goederen en diensten door het lokale verzorgingsapparaat
aan de rondom de plaats woonachtige bevolking. Kijken we nu naar de centrale
functies die worden genoemd, dan kan niet aan de indruk worden ontkomen dat er
in de lijst van 25 centrale functies een zekere willekeur opgesloten zit. Er zijn functies
bij die zo weinig plaatsgebonden zijn door de ontwikkelingen in de moderne
communicatietechnologie, dat hun locatie nauwelijks significant mag heten voor de
centraliteit van een plaats. Waarmee dan gezegd wil zijn, dat begrippen wel scherp
gedefinieerd kunnen worden, maar dat de substituering ervan dan nog niet zonder
meer kan geschieden.
In dezelfde trant kunnen opmerkingen geplaatst worden bij het begrip systeem,
dat in tegenstelling tot andere een veel minder zorgvuldige behandeling ten deel is
gevallen. Vermoedelijk moet dit worden toegeschreven aan de geringe literatuurbasis.
In de literatuurlijst ontbreken t.a.v. dit begrip fundamentele referentiekaders.
Nadat Buursink in een wel goed leesbaar gedeelte (1.3. Hoofdlijnen) een overzicht
heeft gegeven van de verschuivingen die zich in de opvattingen rond de theorie der
centrale plaatsen in de afgelopen decennia, met name in de Verenigde Staten en
Duitsland, hebben voorgedaan, zet hij uiteen welke methode door hem gevolgd zal
worden om de gestelde probleemstelling op te lossen. In feite ontwerpt Buursink,
zoals hij zelf erkent, geen nieuwe methode, doch tracht hij door een combinatie van
reeds bekende methoden structuur en processen in de regionale systemen te
analyseren. Van direct belang nu voor de door ons gesignaleerde problematiek rond
de
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W.F. Heinemeyer, Kunnen wij Christaller met zijn centrale plaatsen theorie wel vergeten?, in
Tijdschr. voor Ec. en Soc. Geografie, 1970, pp. 4-9. - F.M. Dieleman, De
centrale-plaatsentheorie van Christaller, in Geografisch Tijdschrift, 1971, pp. 543-563.
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bestuurlijke territoriale organisatie mag de wijze waarop Buursink tot de afbakening
van de verzorgingsrayons komt, worden geacht. Zelf zegt hij hiervan (p. 88): ‘De
tracering van de verzorgingsgebieden is in het kader van onze methode een zeer
belangrijke zaak, omdat de waarde van de hierna volgende centraliteitsberekening
sterk afhangt van de juistheid van het afgebakende verzorgingsgebied’. Voor ons
is de methode de moeite van een nadere beschouwing waard, omdat, zoals reeds
gesignaleerd, de keuze van de schaal van de bestuurlijke eenheden in nieuwe vorm
zo problematisch is.
Hoe bakent Buursink nu zijn verzorgingsrayons af? Hij stelt zich voor de rayons
op empirische wijze af te leiden uit het gebruik dat de bevolking maakt van de centra
in haar woongebied. Dit gebruik wordt in hoge mate bepaald door de kracht van de
economische, sociale en culturele activiteiten (p. 65). Daartoe gaat Buursink uit van
de door hem geselecteerde 25 centrale functies en constateert dat van slechts een
vijftal herkomst- of spreidingsgegevens op grote schaal zijn verzameld. Terzijde
dient te worden opgemerkt dat het hier gaat om zgn. institutionele functies, dat wil
zeggen dat het winkelapparaat niet direct in de beschouwingen wordt betrokken
door het ontbreken van goed toegankelijke en verwerkbare gegevens. Hoewel
begrijpelijk, maakt dit laatste de uitkomsten van het onderzoek toch wat minder
overtuigend. Desondanks kan gesteld worden dat deze wijze van benadering tot
een aantal, zij het globale, verzorgingsrayons heeft geleid, die een uitgangspunt
bieden voor een nadere toetsing.
Dit laatste heeft Buursink al dan niet terecht tot zijn taak gerekend. Het zou toch
wel de moeite waard geweest zijn, wanneer zijn rayon-afbakening vergeleken was
met de reeds bestaande ontwerpen of wanneer de rayongrenzen langs statistische
weg waren getoetst. Wanneer we bijvoorbeeld de indeling van Oostelijk Gelderland
19
in stads- en streekgewesten gebaseerd op synthese van de in een onderzoek
gevonden rayons vergelijken met de indeling van Buursink, zijn er naast
overeenkomsten toch ook verschillen. In het tweede deel van zijn boek worden de
eerder ontwikkelde denkbeelden toegepast op drie gebieden in Nederland. Daarvoor
zijn industriegebieden gekozen, te weten Zuid-Limburg, Twente en Oostelijk Noord
Branant, omdat in dergelijke gebieden de stedelijke dynamiek zeer groot is. Door
het in de tekst ontbreken van ondersteunend kaartmateriaal is het lezen ervan
weleens vermoeiend, maar dat neemt niet weg dat de volhoudende lezer met een
aantal interessante conclusies verrijkt wordt.
In alle drie de regio's bleek de hiërarchisering der stedelijke centra een

19

Stadsgewestvorming in Oostelijk Gelderland. Vooronderzoek naar de vorming van stads- en
streekgewesten ten dienste van de maatschappelijke en bestuurlijke vormgeving. Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, 1967.
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aantoonbaar feit te zijn. Zo is Zuid-Limburg door het optreden van een aantal
regionale centra uitgegroeid tot een nodale regio met een onmiskenbare
hiërarchische structuur, waarin Maastricht als het primaire centrum, Heerlen als het
secundaire centrum en Sittard als het tertiaire centrum beschouwd kan worden. Dat
betekent dat Maastricht er deze eeuw in is geslaagd zijn historisch niet zo hecht
verankerde centrale functie, ondanks de dynamische stedelijke ontwikkeling in de
Mijnstreek, aanmerkelijk uit te breiden.
Het regionaal systeem van Twente daarentegen wordt volgens Buursink allereerst
gekenmerkt door complementariteit. Enschede, Hengelo en Almelo zijn regionale
centra die gezamenlijk de functie van regionaal hoofdcentrum voor het
verzorgingsgebied Twente vervullen. De complementariteit is dominant, maar dat
wil niet zeggen dat een hiërarchie afwezig is. In hiërarchische termen gesproken is
de complementaire dubbelstad Hengelo/Enschede de top. Een niveau lager
functioneert Almelo als secundair centrum en weer een niveau lager de kleine
regionale centra Winterswijk, Oldenzaal en in zekere zin ook Groenlo.
In het derde onderzoeksgebied, Oostelijk Noord Brabant, brengt Buursink een
driedeling aan op grond van vergaande parallellisatie van de centrale functies, dat
wil zeggen dat de drie gebieden (rond 's Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg) tot
op zekere hoogte over dezelfde functies beschikken. Daardoor onderscheidt Oostelijk
Noord Brabant zich duidelijk van Twente en Zuid-Limburg, waar respectievelijk de
complementariteit en de hiërarchie als dominante trekken gevonden werden.
Opvallend is overigens dat in een juist verschenen studie over de hiërarchie der
20
kernen in het Benelux Middengebied 's Hertogenbosch in tegenstelling tot Tilburg
en Eindhoven niet tot het hoogste niveau gerekend wordt. Hieruit blijkt nog eens
duidelijk dat de keuze van de criteria en de weging ervan een zeer grote rol spelen
en dat verschillen in interpretatie direct tot verschillen in uitkomsten leiden.
Een belangrijke vraag, waar nogal eens aan voorbij gegaan wordt, is nu of de
bevolking in deze gebieden het gevonden patroon van verzorgende centra ook
inderdaad als een realiteit ervaart. Buursink ontvlucht deze vraag door te stellen
dat dit eerst aan de orde is nadat de onderzoeker de hiërarchie als een adequaat
model heeft gepresenteerd. We vragen ons echter af of dit juist is. Had niet
onderzocht moeten worden of de subjectieve factoren die bv. het koopgedrag van
de consument beïnvloeden, ook tot een verschuiving in het regionaal hiërarchisch
systeem en dus tot een andere
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Benelux Middengebied. Hiërarchie van kernen naar verzorgingsniveau 1962-1972. Rapport
samengesteld door de studiegroep Benelux Middengebied (Hasseltse studiegroep), Vlaams
Economisch Verbond, Antwerpen 1972.
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rayonafbakening leiden? Een beantwoording van deze vraag is ook voor de
bestuurlijke organisatie van het grootste gewicht. Tot nu toe echter is immers het
element van de ruimteperceptie nauwelijks in beschouwing genomen bij het denken
over de gewestvorming. Ook Buursinks opmerkingen over de ruimteperceptie zijn
uiterst fragmentarisch, terwijl toch in verschillende onderzoekingen is aangetoond
dat subjectieve factoren wel degelijk het ruimtelijk gedrag van de mens beïnvloeden.
Wanneer hij zich afvraagt of het netwerk met een hiërarchische structuur ook als
zodanig door de bevolking van een bepaald gebied wordt gebruikt, zijn we uiteraard
zeer geïnteresseerd in de consequenties voor het hiërarchisch systeem bij een
negatieve beantwoording van de vraag. Dan is er immers iets niet in orde met het
door de onderzoeker ontworpen systeem! Het is jammer dat niet op de een of andere
wijze getoetst is of deze mogelijkheid bestaat. Vandaar dat we bij deze ook voor de
bestuurlijke territoriale organisatie wezenlijke problemen nog enkele vraagtekens
moeten zetten.
In dit verband is tenslotte ook de eindconclusie van betekenis: ‘De hiërarchie is
een regionale entiteit’. De nadruk ligt hierbij op het woord regionaal ter aanduiding
van de schaal waarvoor deze geldigheid bezit. ‘Het werkelijkheidsgehalte van de
hiërarchie lijkt namelijk niet op alle schalen even groot te zijn’. We dachten dat
hiermede ook voor de zaak van de gewestvorming een belangrijk gegeven wordt
aangereikt. Er zouden wel eens gebieden kunnen zijn waar de gewestvorming niet
in een directe sociaal-economische noodzaak zijn oorsprong kan vinden. Geluiden
van deze aard ten aanzien van Drente en Friesland konden reeds tijdens de
conferentie over de bestuurlijke structuurschets beluisterd worden.
Ook de Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de kwestie van de schaal
21
in hun beschouwingen betrokken . Zij formuleren twee alternatieven. Het ene gaat
uit van 7 of 8 kleine gewesten, het andere van 4 grote gewesten. Als voordeel van
de kleine gewesten zien zij vooral de mogelijkheid de burger meer direct bij de
bestuurlijke organisatie te betrekken. Als voordeel van de grote gewesten wordt
onder andere gezien dat problemen met een zonaal karakter (recreatie bijvoorbeeld)
beter opgelost kunnen worden binnen een grote bestuurseenheid.
Dat Buursink door zijn onderzoek onze aandacht heeft gevestigd op het belang
van de schaal, is een van de belangrijkste verdiensten van zijn boek. Het feit dat
de sociaal-economische ruimte naar de schaal van beschouwing telkens andere
structuren te zien geeft, is een gegeven dat ons bij de oplossing van de problemen
rond de bestuurlijke territoriale reorganisatie van het grootste belang lijkt.

21

Concept - structuurschets etc., op. cit., p. 58.
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Politiek Overzicht
België
Het is met stille stap dat de regeerders met vakantie zijn gegaan. Het eerste
regeringsjaar is achter de rug, en er zijn maar weinig resultaten om fier over te gaan.
Het eigenlijke werk moet nog beginnen. Maar de verdeeldheid binnen de regering
en de regeringspartijen is zo groot, dat opnieuw algemeen verwacht wordt dat de
regering er in de herfst het hachje bij zal inschieten. De nieuwe politieke structuren,
de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het schoolpact vormen de grote
struikelblokken voor het nieuwe jaar.
We wilden deze maand eens bijzonder aandacht besteden aan de nieuwe
structuren voor de economische planning en decentralisatie. Maar voor we ons in
dat labyrint begeven, is het nuttig even de meer algemene context van de malaise
te bekijken.

Algemene contex van malaise
De vorige regering heeft eigenlijk voortdurend in moeilijkheden verkeerd. Wanneer
zij het toch nog drie jaar heeft uitgehouden, dan was dat grotendeels te danken aan
de hardnekkigheid van premier Eyskens en de sterkte van vice-premier Cools
tegenover zijn partij. Deze laatste blijkt thans echter veel van zijn gezag te hebben
ingeboet. In de regering is hij niet langer alleen de grote meneer onder de socialisten.
Simonet is erbij gekomen en die neemt heel wat van het licht weg dat vroeger alleen
op Cools viel. In de BSP is de macht van het partijbestuur verstevigd. Waar vroeger
Cools het aandurfde zijn wil door te zetten tegen Leburton in, schijnt dit nu niet meer
te kunnen. ‘Ce ne sont pas les ministres qui font la politique du PSB, mais les
présidents’, is het nieuwe motto.
Maar juist de machtsverschuiving van de regering naar de partijbesturen toe is een
element van de malaise geworden. Zeer regelmatig vergaderen de premier en de
vice-premier in conclaaf met de partijvoorzitters van BSP - PSC. Alle
regeringsproblemen komen er op tafel en worden in een of andere richting beslecht,
dikwijls zonder dat de ministers zelf erbij betrokken worden. Deze praktijk strekt er
niet erg toe de ministers tot een homogene ploeg te binden. Ook de sociale partners
krijgen van hetzelfde laken een pak aangemeten. Waar
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vroeger het Nationaal Comité voor Economische Expansie (regering met sociale
partners) een belangrijk beslissingscentrum was - tot grote ergernis van de
parlementairen - beklagen de vakbonden en patroonsorganisaties zich er nu in
scherpe bewoordingen over dat de beslissingen al genomen zijn voor de bijeenkomst
begint. En een consultatie achteraf ligt beneden hun machtspositie.
Bij deze verschuiving van het beslissingscentrum in het politieke leven wordt het
parlement nogmaals buiten spel gezet. Iemand die de ontaarding van het parlement
met toenemende verbittering aanziet, is kamervoorzitter Van Acker. In vrij krasse
bewoordingen haakte hij in op een tussenkomst van een lid van de oppositie tijdens
de laatste zitting van de Kamer voor het reces, om het feit aan te klagen dat de
politieke beslissingen thans buiten het parlement worden genomen. Hij stelde de
oprichting voor van een commissie die naar middelen zou moeten zoeken om het
parlement zijn prestige terug te schenken.
De zaak kreeg heel wat ruchtbaarheid in de pers. De oprisping van de politieke
commentatoren was natuurlijk, dat zij dat al zo dikwijls gezegd hadden. Het enige
verschil met vroeger is dat het nu officieel gebeurt. In de kranten scheen men niet
veel hoop te hebben dat Van Acker's commissie er iets aan zal veranderen.
Een andere oorzaak van de malaise ligt in de budgettaire moeilijkheden. De zware
weerslag van de nieuwe collectieve overeenkomst voor het overheidspersoneel
moet doorgerekend worden in de verschillende departementen. De stijging van de
klassieke uitgaven is zo enorm, dat er bijna geen geld meer overschiet voor nieuwe
politieke initiatieven. Zaken die reeds gepland waren, zoals de vernieuwing van de
studiebeurzen voor het niet-universitair hoger onderwijs en het secundair onderwijs,
zullen voor hun uitvoering over een lange termijn gespreid moeten worden. Het
probleem zit echter veel dieper dan de weerslag van de sociale programmatie. De
opeenvolgende regeringen gaan in hun uitgavenstructuur onvermijdelijk de weg op
van een gesocialiseerde staat die zelf steeds meer diensten moet leveren, zowel
aan de individuele burgers (bv. gezondheidszorg, maatschappelijke zekerheid) als
aan de economische structuur. Inzake inkomsten blijft men echter steken in een
zeer liberale visie op de fiscaliteit, wat het budgettaire probleem van de staat op
termijn volkomen uitzichtloos maakt.
Vorig jaar was het nog zo dat alle pessimistische vooruitzichten met een glimlach
weggevaagd konden worden: ‘Eyskens zal het wel klaren’. Maar Eyskens is zijn
punch klaarblijkelijk kwijt. Vroeger kon hij nog rekenen op zijn vice-premier als trouwe
mede-strijder. Maar Cools is nu meer bekommerd om zijn positie binnen de partij
en het is meer waarschijnlijk geworden dat hij zal kiezen voor zijn partij en tegen de
regering dan omgekeerd, zoals vorig jaar het geval was. En binnen de CVP - PSC
gaat er meer energie naar het opvolgingswerk aan de top dan naar de regering.
Martens en Nothomb zijn druk bezig te
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trachten de partij naar hun hand te zetten. Ook het volgende congres van de CVP
is helemaal gericht op de navel van de partij. De conjunctuur is zeker niet erg gunstig
voor de regering om zonder kleerscheuren uit de warboel van de nieuwe politieke
structuren te geraken.

Perikelen rond de GOM's
De laatste maand heeft de officiële Belgische politiek zich beziggehouden met de
verdere uitbouw van nog wat nieuwe instellingen als aanloop voor dé grote discussie
over de gewesten die ons een ‘hete herfst’ zal bezorgen. Het was trouwens nu al
zo verwarrend, dat er nog weinig mensen overblijven die in deze wirwar van
instellingen klaarheid zien. Wij pogen even orde te scheppen in de discussie rond
de uitvoering van de wet op de Planning en de Economische Decentralisatie die de
regering hoopt te bekronen met een laatste Koninklijk Besluit in de maand augustus.
Het gaat om het wetsontwerp 125, dat twee jaar geleden werd gestemd juist voor
het zomerreces in juli 1970. Deze wet voorziet: 1) de oprichting van de Dienst voor
Nijverheidsbevordering, die ondertussen goed schijnt te werken; 2) de verdere
uitbouw van het Planbureau met een Algemene Directie, een Sectoriële en een
Gewestelijke Directie, wat bijna klaar is gekomen; 3) het oprichten van drie
Gewestelijke Economische Raden (GER), waarin deels politici, deels de sociale
partners adviezen geven; ook deze functioneren al een tijd; 4) de nog op te richten
Gewestelijke Ontwikkelings-Maatschappijen (GOM), die nu druk besproken worden.
Deze wet nu mag niet verward worden met de uitvoering van Art. 107 quater van
de Grondwet, dat voorziet in gewestelijke niet-culturele organen met reglementerende
bevoegdheid. Deze laatste kadert in de communautaire herindeling van het land
volgens de laatste grondwetsherziening en wordt voor het najaar gereserveerd.
Voor de op te richten GOM's lag het aantal, de territoriale indeling en het statuut ter
discussie en daarover werden allerlei adviezen ingewonnen, gaande van de politieke
partijen over de sociale partners tot de provincieraden en de GER's. Hoewel de
opdracht van de op te richten ontwikkelingsmaatschappijen duidelijk in de wet
omschreven is, nl. in associatief overleg met het planbureau studieopdrachten uit
te voeren en initiatieven tot investeringsprojecten aan te moedigen en te bevorderen,
kan men in feite met de GOM nog meerdere kanten uit. Vooral koesterden sommigen
de stille hoop om via het uitzicht van de GOM de later in te richten Gewestelijke
indeling van het land (107 quater) reeds de pas af te snijden.
Twee tendensen tekenden zich al vlug scherp af. De ene hoort thuis in een
federalistische visie, doorgetrokken tot in de economische sector. De aanhangers
van deze optiek willen een GOM oprichten op het niveau van het toekomstige gewest
in uitvoering van 107 quater (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) met
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een sterk coördinerende functie ter bevordering van de economische expansie van
het gewest. De andere tendens houdt het meer bij de wens tot decentraliseren naar
de provincie toe, dicht bij de reeds bestaande Intercommunales voor
streekontwikkeling en in feite gedacht onder een unitaire economische politiek. De
leden van de GOM zullen naar het voorbeeld van de GER voor een deel bestaan
uit vertegenwoordigers van de officiële politiek en voor een deel uit de sociale
partners. Maar ook hier tekende zich een discussie af over het meer of minder
beklemtonen van het politieke karakter: hoe moet de verhouding zijn tussen de twee
groepen en, ten tweede, moeten de verkozen politici alleen die van de
meerderheidscoalitie zijn of moeten zij proportioneel volgens de verkiezingsuitslagen
zitting krijgen in de GOM? De BSP helde meer in de richting van een parastatale
instelling met een politieke coalitiemeerderheid, de CVP zag meer heil in
proportionaliteit en in een paritaire samenstelling: de helft politici, de helft sociale
partners. Na een urenlange discussie in een topoverleg tussen regering en
coalitiepartijen kwam het volgende merkwaardige compromis uit de bus: in Wallonië
wordt de GOM een sterk politiek orgaan, in Vlaanderen wordt het beheersorgaan
proportioneel en alleen het bestuur komt in handen van de politieke coalitie. De
Brabantse situatie was te explosief voor een uitspraak. Deze mag dus door de
Brabanders zelf worden opgeklaard: de Brabantse provincieraad en de Brabantse
GER moeten hun advies geven.
Territoriaal loopt de zaak nog veel meer uit elkaar. In Wallonië kwam men op het
Waalse overleg, dat tot stand kwam op initiatief van de jonge PSC-voorzitter
Nothomb, tot het akkoord dat het economisch achteropgeraakte Wallonië een sterke
Waalse GOM nodig had; de socialisten, die geweigerd hadden aan dit overleg deel
te nemen, sloten zich aan bij deze optie. Ook de provinciale raden, met uitzondering
van Luxemburg, zagen het op dezelfde manier. Het is haast zeker dat voor Wallonië
de éne GOM er komt.
In Vlaanderen waren de meningen erg verdeeld. De Volksunie, consequent met
haar federalistische opvatting, wilde één GOM voor het hele Vlaamse land. De BSP
wilde er aanvankelijk twee en de CVP, daarin gesteund door de liberalen, wilde
haar oude droom van de heropleving van de provincies via de provinciale GOM
realiseren. Deze laatste groep heeft de bovenhand gehaald, mede door de
provincieraden die deze optie steunden, zodat er in Vlaanderen vier GOM's komen
voor de vier eentalige Vlaamse provincies.
Brabant dopt nu zijn eigen boontjes. De provincieraad was reeds bijeen in drie
secties die alle drie een verschillend advies gaven. Waals Brabant wil aansluiten
bij de Waalse GOM, Vlaams Brabant wil een eigen GOM en Brussel - Hoofdstad
wil een GOM voor Groot-Brussel met 121 gemeenten. Het verstgaande voorstel
wilde zelfs vier GOM's voor Brabant alleen! Dus geen eensgezindheid. In de loop
van juli krijgt ook de Brabantse GER haar zeg. Daarna zal de regering de knoop
doorhakken in augustus.
Ter illustratie van de structurenwoeker in Brabant - Brussel kunnen wij er even aan
herinneren voor wie het nog volgen kan, dat de provincie Brabant

Streven. Jaargang 25

1134
bestaat uit vele gemeenten, waarvan er 19 gegroepeerd zijn in de agglomeratie
Brussel en de andere zeven randfederaties vormen. De 5 federaties in Vlaams
Brabant vormden uitvoerende colleges met een Vlaamse coalitie en van de
weeromstuit heeft het agglomeratiecollege van Brussel, dat ter bescherming van
de Vlamingen een paritair samengesteld college krijgt, alle taken opgedragen aan
de Franstalige vrienden van het FDF - RB.
Brabant heeft een provincieraad met drie secties en er ligt een wetsvoorstel klaar
om er drie provincies van te maken. Brabant heeft ook een GER.
Zo pas keurde de provincieraad een Brusselse Intercommunale voor economische
en sociale ontwikkeling der 19 gemeenten goed, in de wandel de ‘Intercommunale
Simonet’ genoemd, met sterke gemeentelijke invloed. Inderdaad heeft de
agglomeratieraad dan maar een eigen Agentschap voor de economische expansie
van Brussel opgericht en er de eigen mannetjes van FDF - RB - kleur ingestopt. Dit
agentschap noemt men nu de Intercommunale Lagasse naar de voorzitter van de
agglomeratieraad.
Daar bovenop komt nog de Brusselse GOM met haar zusjes en als de mei op
het dak komt er in de herfst nog het Brussels sociaal-economisch Gewest van
Grondwetartikel 107 quater.
De tenten staan klaar, de kermis kan beginnen!
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Komiek
Op 28 april 1972 is Hans van den Bergh, theatercriticus van Het Parool, aan de
Universiteit te Utrecht gepromoveerd tot doctor in de letteren. Titel van het
proefschrift: Konstanten in de komedie. Een onderzoek naar komische werking en
1

ervaring. De handelsuitgave van dit werk stelt ons in staat dieper in te gaan op de
inhoud en de strekking van dit boeiende gegeven.
Onder het patronaat van Prof. Dr. H.H.J. de Leeuwe (theaterwetenschap) en Prof.
Dr. H.P.H. Teesing (literatuurwetenschap) is Hans van den Bergh doctor in de
letteren geworden. Deze ‘letteren’ zijn belangrijk: om de helderheid van het centrale
thema en ook om de onvermijdelijke misverstanden die zelfs de promovendus niet
heeft weten te voorkomen in zijn eigen methodiek. Waar immers alles om te doen
staat, is de lach van de toeschouwer in de zaal bij de voorstelling, en niet de
literair-textuele momenten die binnen de dramaturgische structuur door de auteur
als lach-wekkend zijn bedoeld. In een verblijdend empirisch vooronderzoek heeft
Van den Bergh 15 teksten onderzocht naar de lach-reacties die ze verwekten en
die momenten probeert hij dan achteraf te verklaren uit de tekstsamenhang, de
voorstellingsmodaliteiten of uit een combinatie van beide. De bedoeling was dus
niet, de structurele fundamenten van het verschijnsel komedie bloot te leggen
(ofschoon een aantal bevindingen door elke kandidaat-komedieschrijver best ter
harte kunnen worden genomen). M.a.w. het uitgangspunt was het theatergebeuren
als proces. D.w.z. de auteur heeft gebruik gemaakt van theaterwetenschappelijke
grondstof. Deze grondstof heeft hij echter bewust gehanteerd als ruwe materie; hij
taxeert de opgetekende momenten niet op hun eigen waarde, maar probeert de
verklaring van de reacties te achterhalen, verklaring die dan als tekstinformatief
mechanisme verheven wordt tot de rang van constante van de komiek, niet van de
komedie.
Mocht Prof. De Leeuwe hebben gezegd dat dit proefschrift de eerste Nederlandse
publikatie op het gebied van de theatersociologie is (zoals ik lees in De Tijd van 28
april), dan is dit slechts ten dele waar. Uiteraard heeft de auteur gebruik gemaakt
van theatersociologische gegevens (de groepslach in de zaal) om via deze collectieve
reacties door te dringen tot dramaturgisch-theatrale constanten. We krijgen bijgevolg
een heleboel informatie over wat de toeschouwer tot lachen kan brengen, en zelfs
gedeeltelijk waarom dat gebeurt. Maar de klinkende lach (als feit) sterft bij de blote
notie uit. De modaliteiten van het subjectieve (‘attitudinele’) receptieproces (m.i. dé
inzet van een theatersociologische analyse) komen uiteraard niet aan bod. Hoogstens
krijgen we nu een aantal inzichten in de sociologie van de komiek als eeuwig
verschijnsel. Dat is enorm belangrijk, maar het is geen theatersociologie in de meer
specifieke betekenis van het woord. Zelf omschrijft
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de auteur zijn opdracht als: ‘een poging om proefondervindelijk in een representatieve
selektie van komedies de komisch werkzame momenten te inventariseren en die
momenten vanuit het levende kontakt met het reagerende publiek te onderzoeken
en te verklaren’ (31). Had hij inderdaad theatersociologisch willen werken, dan had
hij het werkbegrip ‘publiek’ principieel moeten definiëren. Is het een louter toevallige
groepering van heterogene mensen of is er een gerichte samenhang tussen deze
aanwezigen? In beide gevallen (min of meer polair opgevat) zal de kwaliteit resp.
de intensiteit van de groepsuiting enorm verschillen; deze verschillen moeten
theatersociologisch worden gedifferentieerd.
Zelfs als Van den Bergh bewust uit de buurt van de theatersociologie is willen blijven,
geven zijn materiële criteria nog aanleiding tot discussie. Heeft hij, bij het optekenen
van de lach-reacties van het publiek als naamloze collectiviteit, rekening gehouden
met de gewennings-coëfficiënt van deze massa? Een schaarse verwijzing naar
natuurlijke disposities van het publiek (zoals een slappe lach, p. 73, of ‘lach-bereid’,
p. 143, en incidenteel ook pp. 152, 179, 196) noteert wel de bekende toestanden;
dient echter de structurele plaats van een komisch moment in het geheel van de
voorstelling niet nauwkeuriger onderzocht om er een constante achter te ontdekken?
Nu krijg ik de (ongetwijfeld niet bedoelde) indruk dat alle komische momenten
geisoleerd opgetekend staan, zodat de functionaliteit van een komisch moment
binnen de Gestalt van de tekst of de opvoering niet verdisconteerd wordt.
De selectie van de 15 teksten omvat: Aristofanes, Plautus (tweemaal),
Shakespeare, Hooft, Bredero, Molière (viermaal), Gogol, Feydeau, Glass & Klein,
Ionesco en Ayckbourn, deels op het repertoire van de Nederlandse gezelschappen
tijdens de periode van onderzoek, deels op band opgenomen, deels op de
grammofoonplaat. De bevinding is dat niet de stof de aanleiding tot lachen uitmaakt
(zodat om het even welke stof fundamenteel geschikt blijkt voor zowel tragedie als
komedie), maar wel een serie formele kunstgrepen. Deze mechanismen en procédés
heeft Van den Bergh systematisch geclassificeerd. Hij komt tot zeven
basismomenten, die uiteenvallen in twee categorieën: een referentiële en een
immanente. De referentiële categorie omvat drie procédés, die verwijzen naar
voorstellingen i.v.m. de werkelijkheid buiten het stuk, zoals die bij het publiek
aanwezig zijn. Hij noemt deze drie procédés de ‘Indirekte bevestiging’ (het op het
spel zetten van waarden), de ‘Taboe-verbreking’ (het op het spel zetten van
verboden) en de ‘Herkenning’ (het appelleren aan bekend materiaal). Alleen in de
‘Herkenning’ ziet hij een technisch trucje dat hoofdzakelijk komisch werkt en dat
bijgevolg bijna uitsluitend in de komedie wordt toegepast. De immanente categorie
omvat vier procédés, waarin het komische gegeven zich op een bepaalde wijze
verhoudt tot andere gegevens binnen het stuk. Hij noemt deze vier procédés:
‘Kontrast’ en ‘Mechanisering’ (confronteren van incongruenties) en ‘Voorpret’ en
‘Inlossing’ (het bevorderen van structurele samenhang).
De compartimentering van deze procédés is niet alleen duidelijk geadstrueerd, ze
is vooral ook overtuigend door de voortdurend interne opsplitsing in deelmomenten
die allemaal hetzelfde basismechanisme gemeen hebben, maar zich in voorbereiding,
in gehalte of in effect van elkaar onderscheiden. Alleen in de oorzakelijke verklaring
van al deze reactie-fenomenen hapert er wel eens wat. Van den Bergh heeft zich
moeite genoeg gegeven om de bestaande verklaringen te verzamelen. Zo wordt S.
Freud (‘energiebesparing’) herhaaldelijk aangehaald, en dan meestal met
instemming. Soms verwijst hij naar de meer directe vakliteratuur, die tussen E.
Bentley en P. Voltz overvloedig aanwezig is, maar overigens aangevuld zou kunnen
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worden met of ingeruild voor hele handvollen andere experts, en die chronologisch
nogal ver uiteenligt. Een enkele keer zoekt hij ter verklaring ook eigen grond op, die
vaak drijfzand blijkt te zijn, zodat hij letterlijk wegzinkt in een serie
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mogelijke opties zonder uiteindelijk tot een vaste bepaling te komen. Positief is, dat
hij deze pluriformiteit van het probleem erkent en zelfs niet aarzelt een aantal
verschijnselen tot ‘onbekend terrein’ te verklaren, waarover andersgericht onderzoek
wellicht ooit eens een definitief licht zal weten te doen schijnen. Uiteindelijk komt
als universele verklaarbaarheid het volgende duo nog het meest aan bod: het
superioriteitsgevoel (‘dramatische ironie’ of ‘Lust ohne Schuld’) en de regressie naar
een kinderlijker, primitiever niveau van denken (‘euforie’ of ‘primary process thinking’).
Zijn eigen omschrijving van deze causaliteit is m.i. meer geschikt dan vele uitheemse:
‘het vervangen van chaos, ondoorzichtigheid en wanorde door samenhang,
konsistentie en struktuur’ (221).
Enkele details. Waarom heeft Van den Bergh niet consequent een ontwerp tot
wetenschappelijke terminologie in het Nederlands uitgewerkt? Thans komt hij af en
toe speels tot enkele eigen benamingen, maar een systematische code blijft uit. Zijn
correcties van of betuttelende annotaties op Van der Kun zijn steekhoudend; tegelijk
bevestigen ze de blijvende waarde van diens theorie, terwijl Van den Bergh zelf een
constructieve bijdrage levert tot een theoretische dramaturgie.
Mij kwelt nog de vraag of enig historisme (dan nog schamel en beslist ontoereikend)
thuishoort in wat toch een systematisch onderzoek wil zijn. Zo vraagt b.v. de evolutie
van het seksuele taboe-procédé (101) of van het religieuze taboe-syndroom (105)
toch een uitvoeriger behandeling dan de zevenmijlslaarzenpas die nu dilettanterig
de keurige demonstratie verstoort.
Tenslotte geeft Van den Bergh herhaaldelijk blijk van een complex tegen Eric
Vos, de regisseur van De Spaanse Brabander (Bredero) en De vrek (Molière), twee
voorstellingen die Van den Bergh in zijn onderzoek betrekt. Het heeft hem verstoord
dat Vos aan deze teksten een andere theaterinterpretatie heeft gegeven dan hem,
Van den Bergh, oirbaar voorkomt. Door Vos' maatschappijkritische regie zijn bosjes
komische momenten verloren gegaan, hebben althans geen lach-reactie meer
verwekt. Het is natuurlijk het volle recht van Van den Bergh dat hij ook kritisch blijft
tegenover maatschappijkritische produkties, maar waarom is, van een
koel-wetenschappelijk standpunt uit, een vertoning minder correct, als ze niet blijkt
overeen te stemmen met de schemaatjes van de wetenschappelijke onderzoeker,
zelfs indien de basis-‘tekst’ een georiënteerde (of oriënteerbare) interpretatie
suggereert? Dit is een merkwaardig a-theatrale visie, die bovendien zo sterk de
autonomie van de regisseur beknibbelt, dat het, voor wie het nog niet zou hebben
gemerkt, nu toch wel goed duidelijk wordt hoezeer H. van den Bergh in Het Parool
de geknipte opvolger is van H.A. Gomperts. Het object van deze onderzoeker is op
deze plaats niet de evalueerbaarheid van de artistieke betekenis van de opvoering,
maar van de komische momenten die erin voorkomen. Dit is één van die momenten
waarin het temperament van de auteur er met zijn objectiviteit en met de blanke ziel
van de wetenschap vandoor gaat. Overigens schrijft hij voldoende vinnig en spits
om zijn studie niet te laten ontaarden in een dor rapport. Ik ben dus wel blij met deze
studie. Zelfs al blijft ze te paard zitten op de theaterwetenschap en de theoretische
dramaturgie (en dat lijkt een rechtvaardig beeld te zijn van wat zich in Nederland in
deze tak van de wetenschappelijke activiteit afspeelt), ze is principieel bereid de
komische theaterervaring op te vatten als een samenspel tussen toneel en zaal.
Deze overkoepelende eenheid zat in Van den Bergh's intentie niet voor. Hij heeft
de zaal (voorlopig) gelaten waar ze zit. Wel heeft hij er gebruik van gemaakt om uit
haar reacties een serie bevindingen af te leiden die kunnen bijdragen tot ons inzicht
in de meer typisch-literaire vormgevingsprincipes van de komedie, voor zover die
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bepaald worden door het functioneren van het werk in het communicatieproces met
het publiek.
C. Tindemans
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De Tupamaros van Uruguay
De verschillende landen van Latijns-Amerika mogen veel met elkaar gemeen hebben,
men mag ze toch niet allemaal over één kam scheren. Onder het Spaanse bewind
werden zij allemaal wel centraal en enigermate uniform vanuit Madrid geregeerd,
maar na het afschudden van het Spaanse juk gingen zij toch op de duur allemaal
min of meer hun eigen weg. De grote Spaanse provincies en de reusachtige
republieken die de bevrijders vanuit drie centra in het hele werelddeel dachten op
te bouwen, vielen al vrij spoedig in brokken uiteen, die zich alle tot grotere of kleinere
zelfstandige Staten uitriepen. Staten die naar gelang de samenstelling van hun
bevolking, hun geografische omstandigheden en de personen die er de leiding in
handen kregen, geleidelijk allemaal een eigen karakter aannamen. Met veel
gemeenschappelijke trekken weliswaar, ontleend aan hun éne gemeenschappelijke
verleden, hun éne gemeenschappelijke godsdienst en hun éne gemeenschappelijke
taal, maar toch aook allen met hun eigenheden, die vaak duidelijk verschilden van
die der anderen.
Tot betrekkelijk kort geleden nam Uruguay tussen de landen van Latijns-Amerika
een heel eigen plaats in. Onder de Spaanse heerschappij vormde het niet meer
dan een provincie van het vice-koninkrijk La Plata en iets van een provinciaal karakter
heeft het altijd behouden. De Generaal die er de laatste Spanjaarden verdreef
noemde zich geen President en vestigde zich niet in een paleis. Hij noemde zich
‘Protector’ van het volk, woonde in een tent, hurkte daar op een ossehuid, at vlees
van het spit en dronk bier uit een koehoorn. De enigen die op stoelen zaten aan
een tafel, waren zijn secretarissen, die zijn dictaten opnamen. Het land werd
aanvankelijk niet veel democratischer geregeerd dan de andere landen van
Latijns-Amerika, maar het maakte wel ernst met de opbouw van een behoorlijk
onderwijs om aldus een goed functionerende democratie voor te bereiden. Bezoekers
uit de vorige eeuw putten zich reeds uit in loftuitingen over de beminnelijke eenvoud
van zijn burgers, die, naar een getuigenis van een dezer bezoekers, de volmaaktste
republiek in dit werelddeel vormden. Er werd wel gestreden om de macht, zoals
elders, maar geen dictator bracht het ooit zo ver dat hij het volk ongelukkig kon
maken. Hij mocht af en toe eens wat ritselen aan de geschreven grondwet, maar
‘aan de grondwet die in de harten van de mensen was gegrift’ kon hij niet tornen.
Uruguay was ook het enige land aan de overkant van de oceaan, dat zich nog in
deze eeuw de democratie van Zwitserland ten voorbeeld stelde, officieel het
eenhoofdig presidentschap afschafte en er een collegiale top van drie man voor in
de plaats stelde. Het enige land ook, dat reeds in het begin van deze eeuw de
grondslagen legde voor een vooruitstrevende welvaartspolitiek. Het bezát tot voor
kort ook een zekere welvaart, die niet op de inbreng van buitenlands kapitaal maar
op de eigen vlijtige beoefening van landbouw en veeteelt steunde.
Dit alles is in de laatste tien, vijftien jaren veranderd. De economische toestand heeft
zich zienderogen verslechterd; de democratie heeft plaats moeten maken voor een
militair bewind; de Colorados en de Blancos, de ‘roden’ en de ‘witten’, de twee
partijen die meer dan een eeuw lang het monopolie hadden van de strijd om de
stembus, zien zich eensklaps geconfronteerd met nieuwe mededingers. Met name
de Frente Amplio, het ‘brede front’, waarin zich allerlei kleine socialistische
splinterpartijen en een aantal overlopers uit de twee grote, oude partijen rondom
een krachtig sociaal program hebben verenigd. Op een meerderheid hoeft dit front
voorlopig nog niet te rekenen omdat de Colorados en de Blancos al van oudsher
stevig in het zadel zitten. Voor hen geldt wat voor vele Republikeinen en Democraten
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in Noord-Amerika ook geldt: de meeste van hun aanhangers worden als Colorado
of Blanco geboren.
Wat de Regering echter bezorgd maakt, is het feit dat dit Front twee uiterst ge-
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vaarlijke bondgenoten heeft gekregen. Aan de ene kant de Tupamaros, de
gewapende verzetsbeweging, die ondanks alle pogingen van de Regering om haar
te onderdrukken nog steeds haar geweldgebruik escaleert. Men kan deze beweging
wel met een minachtend handgebaar afdoen als een actie van een aantal
misdadigers, wier optreden niets te maken heeft met politiek doch alles met het
gewone strafrecht, doch daar komt men niet veel verder mee. Het optreden van de
Tupamaros vormt een doorlopend en steeds klemmender bewijs voor de
aanwezigheid van toenemende sociale spanningen in dit vroeger zo rustige land
van Latijns-Amerika. Zelfs dáár is de sociale spanning niet meer te onderdrukken.
Belangrijker nog is volgens een correspondent van de Neue Zürcher Zeitung het
feit dat de Regering zich, behalve het verzet van de Frente Amplio met zijn aanhang
vooral in de vakverenigingen én het verzet van de Tupamaros ook nog het verzet
van de Kerk op de hals heeft gehaald.
Nu is de verhouding tussen Kerk en Staat in Uruguay al lang koel. De Staat vertrouwt
de Kerk niet en nu de Regering met die toenemende spanningen in de knoop zit,
heeft zij van dit wantrouwen al enkele malen onverholen laten blijken. Zij
beschuldigde de Kerk ervan in haar toebehorende drukkerijen subversief materiaal
te hebben vervaardigd; zij arresteerde een priester die zich sterk voor de sociale
beweging inzette, doch zij moest hem naderhand weer vrij laten! zij deed
huiszoekingen in kerken en kloosters in de hoop daar terroristen verborgen te vinden,
doch tevergeefs. Zij is er zich maar al te zeer van bewust dat zij in de Kerk een
uiterst gevaarlijke tegenstander heeft gevonden. Anders dan in vele andere landen
van Latijns-Amerika is de Kerk van Uruguay namelijk niet slechts aan de basis,
maar ook aan de top progressief. Het sterkst in de hoofdstad. Uruguay kent dan
ook geen ‘rebellerende priesters’; geen priesters die in verzet komen tegen de
passiviteit van hun kerkelijke overheden. Gaat hun sympthie uit naar de politieke
rebellen - en ongetwijfeld zijn er ettelijke die stilzwijgend het optreden van de
Tupamaros goedkeuren - dan leggen de kerkelijke overheden hun geen strobreed
in de weg. Zij keuren de terreurdaden van de Tupamaros niet openlijk goed, maar
keren zich wél openlijk tegen het militair bewind. Zij betreuren wel het geweld, maar
laten nooit na tegelijk met het uitspreken van bekommernis daarover op te merken,
dat de Regering het ernaar maakt. Zij laten zich ook niet terugdringen tot het terrein
van de loutere zielzorg. Zij moedigen integendeel iedere actieve bemoeienis van
de Kerk met de sociale problemen van het land aan.
Alles samen drie bondgenoten die het tegen de Regering opnemen. Niet perse
voor het geweld - maar voor een terugkeer tot de welvaartsstaat, die Uruguay in de
eerste helft van deze eeuw zo mooi op weg was te worden.
Hans Hermans

Een nieuwe ondergrondse pers
Is de periodieke pers als communicatiemedium gedoemd te verdwijnen omdat
nieuwe massa-media als radio en televisie haar dreigen te verdringen?
Te oordelen naar de jammerklachten die regelmatig uit de kring van de
dagbladpers opstijgen, zou men dat wel zeggen. Zowel de stijgende produktiekosten
als de moordende concurrentie op de reclamemarkt hebben sedert de oorlog al
heel wat kranten en tijdschriften het leven gekost of verkreupeld. En aan
ongeluksprofeten, die de drukpers helemáál zien verdwijnen, geen gebrek.
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Toch vraagt men zich af of dit pessimisme wel helemaal gerechtvaardigd is.
Ongetwijfeld wordt het uitgeven van een dagblad en een groot weekblad steeds
duurder en daardoor steeds moeilijker. Dat houdt echter slechts ten dele verband
met het feit dat zij technisch op de drukpers zijn aangewezen. Zij moeten in een
minimaal tijdsbestek oplagen van ettelijke honderdduizenden - of toch minstens
vele tienduizenden - vervaardigen en moeten daartoe gebruik maken
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van een bijzonder kostbare technische apparatuur, de rotatiepers, die alleen maar
bij zulke grote oplagen rendabel kan worden gemaakt. De rotatiepers echter is de
drukpers niet. Men kan met een veel eenvoudiger en goedkoper apparatuur ook
drukwerken vervaardigen, die bij een kleine oplaag rendabel zijn. Boeken bijvoorbeeld
verschijnen maar zelden in oplagen van meer dan enkele duizenden en toch zijn
zij rendabel anders zouden er niet ieder jaar duizenden nieuwe verschijnen.
Dit geldt ook voor periodieken.
Men ervaart dat niet zo sterk in tijdperken waarin de publieke opinie een zekere
mate van consensus vertoont. Binnen die consensus bestaan dan natuurlijk wel
verschillen van mening, maar die verschillende meningen worden toch door
voldoende grote groepen van mensen gedeeld om hun weerslag te vinden in
dagbladen en grote weekbladen. Raakt men echter verzeild in een tijdperk van
verwarring der geesten, een tijdperk waarin iedereen zoekende is naar het ware en
waarin de publieke opnie, de publieke belangstelling zich opsplitst in groepen en
groepjes, veel te klein voor een dagblad of een groot weekblad, dan komen de
rotatiepersen in moeilijkheden en de kleine, goedkopere persjes en andere, nóg
goedkopere vermenigvuldigingsmachines in beweging.
Daar zijn voorbeelden van. Vóór het uitbreken van de Franse Revolutie mocht er in
Frankrijk maar één krant verschijnen, die meer de opinie van de koning en zijn
ministers weerspiegelde dan die van het publiek. Nauwelijks was de revolutie
uitgebroken of het ene krantje na het andere verscheen. Ieder groepje, iedere leider
had zijn eigen blaadje. In de enkele jaren van de revolutie verschenen er meer dan
duizend verschillende. Soms maar in enkele nummers, wanneer zij een tijdelijke
bevlieging van de publieke opinie weergaven, maar soms ook enkele jaren lang
regelmatig. In de jaren van de bezetting hebben wij in Nederland hetzelfde gezien
met de ondergrondse pers. In de veelheid van blaadjes die in die vier jaar uitkwamen
- een cataloog daarvan komt óók tot ver over de duizend - speelde natuurlijk ook
het element van de onzekerheid, het gevaar om door de Duitsers gesnapt te worden,
een rol. Stellig echter weerspiegelden zij ook een grote diversiteit van meningen in
het Nederlandse volk, dat via zijn dagbladen slechts gecensureerde en uniforme
mededelingen en opinies te slikken kreeg.
In zo'n tijd leven wij nu wéér. De meningen polariseren zich niet alleen; zij
versnipperen ook. Vooral onder de jongeren, die het maar op één punt met elkaar
eens zijn: zij verfoeien de grote pers en de massamedia. Zij willen niets meer weten
van het sensationalisme der verslaggevers en van het in-en-uit praten der
commentatoren. Maar dat is dan ook het einde van hun consensus. Hun
belangstelling is eindeloos gevarieerd. Zij vallen in feite uiteen in allerlei groepjes,
die allemaal iets anders willen. Samenleven of niet samenleven. Popmuziek, drugs,
gesprekken over onderwerpen die zich voor contestatie lenen, contemplatie, zuivere
lucht, seks en ga zo maar door.
In dit milieu nu krijgt de drukpers als medium van communicatie eensklaps weer
een heel andere waarde.
Uit een artikel van Jean-Claude Dietsch in de Etudes blijkt, dat zich momenteel
in Frankrijk een complete ‘ondergrondse pers’ heeft ontwikkeld, die helemaal op de
jongeren is gericht. Dietsch heeft niet minder dan honderd verschillende blaadjes
opgespoord, die tot deze ondergrondse pers behoren en die tesamen een oplaag
hebben van niet minder dan 500.000 exemplaren. Een gemiddelde dus van 5000
exemplaren. Véél te weinig voor de rotatiepers, maar voldoende voor kleinere
persen, stencil-apparaten, enz.. Die blaadjes appelleren, blijkens de ingezonden
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stukken en de advertenties die zij bevatten, inderdaad allemaal aan héél bepaald
geïnteresseerde groepen. Zij hebben echter enkele dingen met elkaar gemeen. Zij
wijken in de eerste plaats duidelijk af van de klassieke opmaak van kranten en
tijdschriften. Alles loopt in die opmaak door elkaar, zoals arbeiders in een fabriek
door elkaar lopen. Zij hebben vervolgens allemaal een nau-
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we band met hun lezers in dier voege dat zij hun lezers voortdurend aanmoedigen
om méé te schrijven. Iedere lezer kan correspondent zijn. Kan de redactie op de
hoogte houden met wat er in zijn eigen onmiddellijke omgeving gebeurt. Nauw
daarmee samen hangt een duidelijke afwijzing van het sensationele nieuws. Een
eigen opvatting dus van wat actueel is en wat niet. Bloedige drama's, die de
voorpagina's van de kranten halen, interesseren hen niet; zij richten hun aandacht
veel meer op de kleine drama's, die zich iedere dag afspelen voor de ogen van hun
lezers. Sensationele processen of fabriekssluitingen behandelen zij niet; wel volgen
zij op de voet het onrecht dat in de kleine rechtszaaltjes geschiedt en de intriges
binnen de bedrijven. Een heel nieuw soort actualiteit dus.
Wat uit dit alles zal groeien, daar valt nog geen zinnig woord over te zeggen. Een
nieuwe journalistiek, afbuigend van de harde lijn der laatste jaren?
Is de drukpers als producente van periodieke publikaties teruggekeerd naar de
catacomben van haar bestaan? En hoe zal zij daaruit aan het daglicht treden?
Hans Hermans
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld,
worden besproken naar mogelijkheid
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Perroux, François - Masse et classe. - Casterman, Tournai, 1972, 148 pp., BF.
90.
Traas, M. - Maatschappelijk werk in deze tijd. - Callenbach, Nijkerk / Denis,
Borgerhout, 1972, 154 pp., BF. 175.
Wijnburg, Ellen - Vandaag is morgen gisteren. - (Anthos) In den Toren, Baarn,
1972, 144 pp., f 8,50, BF. 160.
Zwart, C.J. - Gericht veranderen van organisaties. - Lemniscaat, Rotterdam /
Denis, Borgerhout, 1972, 369 pp., BF. 435.

D.M. Lambertson, Ed.
Economics of Information and Knowledge
(Penguin Modern Economics Readings), Penguin Books,
Harmondsworth, 1971, 384 pp., 60 p.
Een bundel van 18 artikelen die een zeer belangrijke problematiek bestrijkt. Ter
illustratie een korte schets van de bijdrage van K.J. Arrow, die voor een groot deel
is gewijd aan de economie van de research. Zijn opvattingen gaan enigszins in
tegen de veel voorkomende opinie dat het monopolie bevorderlijk zou zijn voor de
groei inzoverre dat de monopoliewinst prikkel is tot het doen van uitvindingen en
daar ook de ruimte voor schept. Arrow betoogt dat de volledige mededinging waarin
elk monopolie element ontbreekt, vanuit dit oogpunt minstens zo gunstig is. Slechts
als het zo zou zijn dat de monopolist zijn uitvinding beter zou kunnen beschermen
dan de uitvinder in het geval van volkomen concurrentie zou kunnen, zou de prikkel
bij monopolie inderdaad groter kunnen zijn.
Een van de belangrijkste vragen in de economie is: op welke wijze en op welke
plaats en op welk moment kunnen produktiefactoren de meest vruchtbare bijdrage
leveren tot het produktieve proces. Voor de econoom is dit een van de belangrijkste
punten van het ‘allocatieprobleem’, dat ook geldt ten aanzien van de hier aan de
orde zijnde research. De optimale allocatie kan onder meer worden doorkruist door
onzekerheid. Dat wil zeggen dat de uitkomsten van een proces niet kunnen worden
voorspeld aan de hand van de kosten die ervoor worden gemaakt. Nu kan men zich
natuurlijk in een aantal gevallen tegen onzekere uitkomsten verzekeren. Dan komt
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echter wat Arrow noemt de ‘morele factor’ om de hoek kijken. Brandverzekering
leidt soms tot roekeloosheid met vuur bij de verzekerde (en soms zelfs tot
brandstichting). Zo zou een research-verzekering in die zin dat men zou worden
schadeloos gesteld bij uitblijven van succes, wel eens funest kunnen zijn voor de
spuerzin. In ieder geval leidt ook het onmogelijk zijn van het zich verzekeren tegen
risico's tot het niet willen nemen van risico's en ook dat belemmert de optimale
allocatie. Dit moet in versterkte mare worden gevreesd als een eenmaal gedane
ontdekking niet afdoende kan worden beschermd. In de praktijk blijkt zuiver
wetenschappelijk onderzoek extra moeilijk te beschermen en wordt daardoor extra
beknot. Als anderzijds de bescherming wel slaagt, wordt de gedane ontdekking,
vanuit het grote geheel bezien, weer te weinig toegepast.
De door Arrow aangevoerde bezwaren zijn
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voor een deel inherent aan het systeem van vrije ondernemingsgewijze produktie
en hij wil daarom een groter deel van de research in overheidshanden. De vruchten
van ontdekkingen zouden dan vrij ter beschikking moeten staan. Voorts zou de
overheid de particuliere research moeten stimuleren, bijvoorbeeld door de
onzekerheid te verminderen. Hij doet een aantal waardevolle suggesties in die
richting. Hij voelt veel voor het systeem van ‘cost-plus contracts’ zoals de
Amerikaanse militaire autoriteiten die plegen af te sluiten met de industrie. Er wordt
daarbij een volledige vergoeding van de kosten gegeven, verhoogd met een tevoren
bepaalde winstsom. Het risico dat de kosten hoog uitvallen is nu door de industrie
afgewenteld op de opdrachtgever. Anderzijds zal de industrie zich wel wachten
inefficiënt te werken, want dan verspelen zij natuurlijk de kans op volgende
opdrachten. Dit systeem zou ook geschikt kunnen worden gemaakt voor specifieke
research-opdrachten buiten de militaire sector. Als Arrow overheidssteun aan
particuliere researchprojecten bepleit, denkt hij niet uitsluitend aan het bedrijfsleven,
hij ziet ook wel iets in het ter beschikking stellen van apparatuur etc. aan individuele
onderzoekers. Een bundel vol rijke gedachten, die als gevolg van het betrekkelijk
hoge niveau helaas niet voor een ruim lezerspubliek ontsloten kunnen worden.
J.J. Meltzer

Abraham Moles
Psychologie du Kitsch
Mame, Tours, 1971, 247 pp., geïll., FF. 45,-.
A. Moles probeert, ‘kitsch’, dat onvatbare begrip - of ‘gevoel’? - op een verantwoorde
en wetenschappelijke manier te benaderen. Maar zijn poging tot classificatie en
‘structuralisatie’ is niet helemaal overtuigend. Telkens weer zijn er elementen waar
Moles geen greep op krijgt. Wie echter zijn methodiek kan vertalen, het
wetenschappelijke kan omzetten in een soort losse essayïstiek over de randgebieden
van het leven en de kunst die vallen in de kitsch, vindt hier merkwaardige en treffende
notifies. Je krijgt de indruk dat de pseudo-ernst van de S. zijn kwaad geweten moet
vrijspreken. Waarom niet gewoon schrijven over het genot (of ongenot) dat men
aan kitsch kan beleven? Zonder die intellectuele remmingen en alibi's? Veel
illustraties, maar een ‘mislukte’ kitscherige lay-out, doen veel om deze studie te
helpen situeren.
Eric De Kuyper

Gedragswetenschappen
Beugen, M. van, e.a. - Wat drijft of bezielt ons? - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1972, 146 pp., BF. 150.
Bott, Gerhard - Opvoeding tot ongehoorzaamheid. - (Anthos) In den Toren,
Baarn, 1972, 128 pp., f 8,50.
Cammaer, H., e.a. - Televisiejeugd? - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1972, 86 pp., BF. 95.
Despinette, Janine - Enfants d'aujourd'hui, livres d'aujourd'hui. - Casterman,
Tournai, 1972, 200 pp., BF. 90.
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Fris, T. - Gelegenheidsagressie. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout, 1972,
122 pp., BF. 150.
Jaffé, Aniela - Jung over de zin van leven. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,
Borgerhout, 1972, 168 pp., BF.205.
Lejeune, Claude - Pédagogie de l'éducation sexuelle. - Casterman, Tournai,
1972, 124 pp., BF. 90.
Maslow, Abraham H. - Motivatie en persoonlijkheid. - (Menselijke
mogelijkheden), Lemniscaat, Rotterdam, 1972, 463 pp., f 27,50.
Morali-Danios, André - Evolution des moeurs sexuelles. - Casterman, Tournai,
1972, 172 pp., BF.90.
Sauvy, Jean en Simonne - L'enfant à la découverte de l'espace. - Casterman,
Tournai, 1972, 132 pp., BF. 90.
Siroka, R.W. red. - Sensitivity training. - (Menselijke mogelijkheden) Lemniscaat,
Rotterdam, 1972, 266 pp., f 18,50.
Tomkins, Calvin - Living well is the best revenge. - André Deutsch, London,
1972, 148 pp., £ 2,50.
Zeeuw, G. van der - Helderziendheid in ruimte en tijd. - N. Kluwer, Deventer,
1972, 229 pp., f 17,50.

Dick de Bie en Cees Louwerse
Projektonderwijs
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, 169 pp., f 18,50.
Op basis van een vierjarige ervaring in het projektonderwijs aan de sociale Academie
De Horst te Driebergen geven beide auteurs een beschrijving van de praktijk van
het projektonderwijs en een samenvattend overzicht van de mogelijkheden en
onmogelijkheden van deze nieuwe manier van onderwezen worden. In het geloof
dat het projektonderwijs een grote toekomst heeft, en vanuit de mening dat van
hieruit vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het traditionele onderwijs, zijn zij
ertoe gekomen
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hun beider ervaring aan een groter publiek van docenten en studenten aan te bieden.
Drie interessante en uitvoerig geanalyseerde projektgroepen worden gewogen op
het al of niet slagen. Daarnaast rangschikken zij helder en overzichtelijk hun geheel
van herkenbare en bruikbare ervaringen, die kunnen helpen bij het succesvol
opzetten en uitvoeren van het projektonderwijs.
Wat kortere hoofdstukken met achtergrondinformatie over de korte geschiedenis
van het projektonderwijs, een uiteenzetting van de grondlijnen van deze leerstrategie
alsmede de mogelijkheden en grenzen van het projektonderwijs besluiten dit boekje.
Leerzaam voor wie zich begint te interesseren voor dit soort onderwijs, herkenbaar
voor wie met dit soort onderwijs reeds bekend is, te gretig debatterend met de andere
partij: het huidige onderwijs en de traditionele onderwijsvormen.
Teveel voorstander zijn geeft weinig medestanders, hetgeen projektonderwijs
niet ten goede komt.
G. Wilkens

Gerard C. de Haas
Andere Tijden, Andere Zeden
Jeugdgedrag en Jeugdcultuur na 1945
Ambo, Utrecht, 1971, 68 pp., BF.95.
De titel en de ondertitel geven aan waar dit (letterlijk en figuurlijk) dunne boekje het
over heeft. Clichés worden opgerakeld, gemeenplaatsen uit de doeken gedaan,
echter met een beetje te veel ernst om als vlotte journalistiek te kunnen doorgaan.
Voor wie behoefte heeft aan dooddoeners.
E. De Kuyper

Jürg Zutt, Ed.
Ergriffenheit und Besessenheit
Ein interdisciplinäres Gespräch über Transkulturell-anthropologische
und Psychiatrische Fragen
Franke Verlag, Bern / München, 1972, 179 pp., SF. 28,-.
Het hier verslagen driedaagse symposion werd in 1968 gehouden op initiatief van
het Komitee für wissenschaftliche Forschung (pres. J. Zutt) van de World Psychiatric
Association en een Stichting ‘Für anthropogenetische Forschung’. Het is moeilijk
om ‘immanente’ zekerheid te krijgen over de discipline van de twaalf auteurs. Zutt
is antropologisch psychiater, Mühlmann antropoloog, W.M. Pfeiffer waarschijnlijk
psycholoog. Een aantal inleidingen zijn casuïstisch - descriptief-antropologisch.
Enige gaan over schamanisme op verschillende plaatsen en tijden in de wereld en
over b.v. Zuid-Italiaans (bij)geloof. Daaraan worden dan - ook in de discussie beschouwingen vastgeknoopt. Mühlmanns bijdrage geeft m.i. het beste overzicht,
ook theoretisch (‘Ergriffenheit und Besessenheit als Kulturanthropologisches
Problem’).
Begrippen als ekstasis, enthoesiasme, trance, bezetenheid, inspiratie en het
moeilijk vertaalbare meer neutraal bedoelde ‘Ergriffenheit’ passeren de revue.
Verwarring ontstaat in de discussie over het begrip ‘echtheid’. De psychiater Wulff
denkt (p. 112), dat Mühlmann (p. 72) ‘echt-parapsy-chologisch’ bedoelt. Van de
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discussianten neigen Feuerstein en Benz tot het geloof in specifieke werking van
transcendentale machten. Opvallend is, dat in alle culturen een duidelijk onderscheid
wordt gemaakt onder de diverse uitzonderingstoestanden tussen die bij normalen
en gestoorden. Wulff tracht verband te leggen tussen het gevoel overweldigd te
worden en het beleven van de ziel als privé eigendom als kapitalistische trek. Men
analyseert weinig met sociologische principes zoals mislukte acculturatie.
Para-psychologische vragen komen slechts op enkele bladzijden, zoals op bladzijde
142 aan de orde. De moderne mens wordt cultuur-antropologisch gezien als een
extreme variant en zeker geen maatstaf voor normaliteit (p. 76).
De gebruikte literatuur is vooral Westeuropees en speciaal Duits. Van Amerikanen
wordt alleen Sapir genoemd. Vele beroemdheden ontbreken dus: De 28 deelnemers
zijn dan ook geselecteerd op hun kennis van de Duitse taal. De vakman op
psychiatrisch gebied vindt in dit boek weinig nieuws. De theoloog en antropoloog
wellicht eerder.
Het lijkt vooral een boek voor de geïnteresseerde ontwikkelde leek. Zonder index
blijft het wel een beetje zoeken in dit boek.
J.H. van Meurs

Walter Hollstein
Der Untergrund
Luchterhand, Neuwied, 1971, 186 pp., DM. 8,80.
Deze introductie tot de zgn. ‘underground’ steunt op secundaire bronnen zoals
kranten en andere media-getuigenissen. Juist omdat de auteur het fenomeen van
op afstand en van buitenuit, en als het ware gefilterd door de media, beschouwt,
krijgt de lezer vaak de indruk dat het verschijnsel geen organische noodzakelijkheid
heeft. Er zijn gelukkig andere werken die het tegendeel weten te demonstreren.
Eric De Kuyper
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Geschiedenis
Dukes, P. - Amerika Rusland. Vergelijkende Geschiedenis. - (Aula) Spectrum,
Utrecht / Antwerpen, 1972, 151 pp., f 9,50.
Habsburg, Otto - Damals begann unsere Zukunft. - Verlag Herold, Wien /
München, 1971, 228 pp., ÖS. 98,-.
Hellwing, Isak A. - Der konfessionelle Antisemitismus im 19 Jahrhundert. Verlag Herder, Wien / Freiburg / Basel, 1972, 311 pp., DM. 27,-, ÖS. 168,-.
Mönch, Walter - Frankreichs Kultur. - De Gruyter, Berlin, 1972, 842 pp., DM.
96.
Stuker, Jürg - Die grosse Parade. - Walter Verlag, Olten, 1971, 544 pp., SF.
36,-.
Vercauteren, F. - Europa, geschiedenis en cultuur. - Heideland, Hasselt, 1972,
238 pp., BF. 795.

Robert Jay Lifton
Grenzen
Ambo, Bilthoven, 1971, 101 pp., f 8,90.
Lifton, een psychiater die de verwarring en vervreemding van de mens in deze tijd
bestudeert en naar wegen zoekt die toekomst bieden, houdt zich bezig met
‘psycho-historie’: de uitwerking van historische gebeurtenissen op het ‘zelf’ van de
mens.
Hoezeer de gemeenschappelijk beleefde geschiedenis zijn uitwerking heeft op
de mens, probeert hij aan te tonen aan de hand van de gebeurtenis van Hiroshima
in 1945. Om de termen van Romein te gebruiken: daar heeft een omslag plaats. De
oude grenzen tussen leven en dood die al aan het vervagen waren vielen er weg.
Het oude geloof in de onsterfelijkheid - waarop het zich ook fundeerde: op de ‘natuur’,
het biologische voortbestaan in een nageslacht, theologisch, de menselijke arbeid
of de transcendence van de psychische ervaring - is aangetast, maar de mens blijft
toch zoeken naar onsterfelijkheid.
Dit zoeken naar nieuwe onsterfelijkheid ziet schr. als diepste verklaring en
achtergrond voor een aantal bewegingen in de jongste geschiedenis. Ook bier wordt
weer een concreet voorbeeld genomen: de Chinese culturele revolutie, waarin
gepoogd wordt de revolutie eeuwig te laten zijn en daarin zelf onsterfelijkheid te
vinden. Dat zou een verklaring geven voor het fanatisme en de offerbereidheid van
zoveel Chinezen.
Hoe dan ook, de mens van de toekomst, die zoekt naar zijn identiteit, zal er
tevreden mee moeten zijn een Proteïsche? mens te zullen zijn - in wisselingen en
veranderingen te moeten leven.
De psychologische implicaties van de in kort bestek ontwikkelde theorie vermag
ik niet te beoordelen, maar wel wil ik enige vragen stellen bij het zo boeiende betoog.
Is de choc van Hiroshima wel universeel genoeg geweest om alle mensen in hun
oude zekerheden aan te tasten? Heeft die nog een uitwerking op de mensen die
vandaag geboren worden; leert men niet leven met een dreiging die al niet zo
verschrikkelijk meer is?
Belangrijker nog: kan men het psycho-historisme gebruiken als paradigma om
de geschiedenis te benaderen? Zijn er gebeurtenissen die door allen vrijwel gelijk
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ervaren worden en het collectief van de mensen als collectief beïnvloeden; en zo
ja, hoe definieert men zo'n collectief? En kan men op deze wijze ook vroegere
gebeurtenissen een plaats geven, zoals bv. de Franse revolutie. Blijkt daar juist niet
hoe gedifferentieerd en intricaat het historisch gebeuren is? Een Culturele Revolutie
is een veel massaler gebeuren - en alle gebeurtenissen in de wereld spelen zich
nu af voor het forum van alle mensen - maar dwingt ons juist dat niet toch te zoeken
naar differentiaties, nuances, geledingen?
Is het mogelijk te spreken van ‘de Japanners, de Chinezen, de studenten’ en
moet men niet veeleer zeggen: ‘er zijn Japanners die, er zijn Chinezen die, er zijn
studenten die’. Het psycho-historisme kan helpen het gedrag van bepaalde groepen
beter te beschrijven (over verklaren wil ik nog niet spreken); maar een universeel
gedrag? Kan men daar überhaupt wel over spreken?
Marcel Chappin

Douglas Johnson
A Concise History of France
Thames & Hudson, Londen / Denis, Borgerhout, 1971, 191 pp., 213 ill.,
BF. 350.
Beknopte geschiedenissen, zou men denken, hebben enkel betekenis voor
beschavingen waarmee we minder vertrouwd zijn. Maar wanneer ze geschreven
worden, zoals prof. Johnson dat doet voor Frankrijk, vanuit een behoefte om een
complexe geschiedenis tot haar hoofdlijnen en haar essentieel karakter terug te
brengen, ervaart men dat juist dit ‘beknopte’ inzicht het doel is van elke
geschiedschrijving. Het feit dat deze geschiedenis van Frankrijk door een Brit
geschreven wordt, geeft haar eigen smaak, bijvoorbeeld als de auteur opmerkt dat
Frankrijk zich steeds bewust is geweest als een natie die een rol op wereldvlak te
vervullen had. Het boek is voortreffelijk geillustreerd.
S. Heester
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Politiek
Biegel, Dr. L.C. - Minderheden in het Midden-Oosten. - Van Loghum Slaterus,
Deventer, 1972, 344 pp., f 32,50.
Brückner, Peter u. Alfred Krovoza - Staatsfeinde. - (Rotbuch) Wagenbach,
Berlin, 1972, 116 pp., DM. 4,50.
Ruys, Manu - De Vlamingen. - Lannoo, Tielt, 1972, 216 pp., BF. 158.
Smith, W.G. - L'Amérique noire. - Casterman, Tournai, 1972, 152 pp., BF. 90.

Karl Marx
Loon Prijs en Winst
Pegasus, Amsterdam, 1971, 86 pp., f 3,65.
Friedrich Engels
De beginselen van het Communisme
Pegasus, Amsterdam, 1971, 123 pp., f 4,50.
W.I. Lenin
De Aprilstellingen
Pegasus, Amsterdam, 1971, 109 pp., f 4,50.
Georgi Dimitrof
Eenheid tegen het fascisme
Pegasus, Amsterdam, 1972, 120 pp., f 4,50.
Enige delen uit een serie die de werken van de grote voorgangers van het Marxisme
- Leninisme voor een breder publiek toegankelijk wil maken. Er staat wat meer in
dan de titels doen vermoeden. In het deeltje van Marx is ook een briefwisseling met
Engels opgenomen. In het deeltje van Engels zijn een drietal stukken van deze
schrijver en een stuk van Marx opgenomen, naast bijvoorbeeld ook nog het statuut
van de bond van communisten. De Aprilstellingen zelf, die tussen April en Oktober
1917 de richtlijnen vormden voor de partij in Rusland en voor hen die daarmee
sympatiseerden, nemen maar enkele bladzijden in van het deeltje met die titel. Een
latere, in september 1917 verschenen uitwerking, neemt het grootste deel van dit
deeltje in. In het laatste deeltje is ook nog een brief aan de Nederlandse arbeiders
uit april 1934 opgenomen.
De vertalingen zijn collectieve vertalingen uit oorspronkelijk bij Dietzverlag in de
DDR verschenen uitgaven. Het resultaat is een zeer goed leesbaar Nederlands.
Duidelijk is het de bedoeling van deze uitgave tegemoet te komen aan het bezwaar
dat aan veel communistische uitgaven kleeft, en waarvan Sartre zelfs van mening
was dat daardoor de greep op de massa gemist wordt (interview door Gerassi 1971),
n.l. het zware en onvolgbare jargon. Men heeft vreemde woorden-tolken aan de
uitgave toegevoegd en een vrij groot aantal duidelijk op een breed-publiek mikkende
aantekeningen gegeven.
C.J. Boschheurne

Hermann Weber en Fred Oldenburg
25 Jahre SED. Chronik einer Partei
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Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1971, 204 pp..
Weber schrijft op het einde van zijn beschouwingen over de SED: ‘De SED is 25
jaar na haar oprichting niet langer de Stalinistische Partij waarvoor men ze nog
houdt in de Bondsrepubliek. Toch is ze ook nog niet de socialistische en
democratische partij voor de Duitse arbeiders waarvoor ze zich zelf houdt!’. De SED
is de grootste politieke partij van de twee Duitslanden en haar monopoliepositie in
de DDR werd in de grondwet bekrachtigd. Beide auteurs geven bier een interessant
overzicht van de betekenis en de evolutie van deze eenheidspartij.
In een eerste deel behandelt H. Weber de ideologische evolutie. Deze werd
gedragen door één enkele persoon, W. Ulbricht. Vandaar dat een nieuwe koers
alleen uitgestippeld kan worden door een nieuw team van politieke leiders. Of dit
nu het geval zal zijn na de vervanging van Ulbricht door Honnecker is een andere
vraag, waarop de auteur niet ingaat. In een tweede deel geeft F. Oldenburg een
chronologisch overzicht van de evolutie van de SED. Hij behandelt niet alleen de
zuivere partijaangelegenheden, maar geeft ook een breed overzicht van de interne
en de algemeen Duitse problemen waarmee de SED in die jaren had af te rekenen.
Deze chronologie begint op het ogenblik dat de KPD en de SPD samensmolten
(21-22 april 1946) en eindigt in het begin van 1971. Ongelukkig kon de auteur zijn
werk met doortrekken tot op het ogenblik dat Ulbricht zijn macht afstond aan
Honnecker.
A. Van Peteghem

Elisabeth Barker
Britain in a divided Europe 1945-1970
Weidenfeld & Nicolson, London, 1971, 316 pp., £ 3,50.
Engelands instelling tegenover Europa heeft in de loop der jaren een uitermate
interessante ontwikkeling doorgemaakt.
Tot en met de Napoleontische oorlogen speelde Engeland altijd een vrij actieve
rol in de Europese politiek. Samen met drie andere Europese machten versloeg het
in 1815 de Corsicaan en teneinde de vrede in Europa te waarborgen sloot het toen
met die drie anderen een verbond voor twintig jaren. De omstandigheden na de
Napoleontische oorlogen waren echter van dien
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aard dat het zich in feite weinig van dat bondgenootschap aantrok. De zee en de
wereldhandel openden zich voor Engeland; de blik van Engeland richtte zich
dienovereenkomstig naar andere werelddelen, waarin het zijn machtig imperium
opbouwde. Tegen het einde van de negentiende eeuw echter werd het door de
opkomst van het Duitse keizerrijk gedwongen zich wederom met Europese
aangelegenheden bezig te houden. De Eerste Wereldoorlog begon als een uitvloeisel
van Europese machtsverhoudingen. Na Versailles probeerde Engeland weer in zijn
oude schulp terug te kruipen. De schulp van de diplomatie, waarmee het hoopte te
bereiken dat met het treffen van voorbereidingen tot een gewapend treffen met
hetzelfde Duitsland, dat onder Hitler brutaler dan onder de Keizer de kop weer
opstak. Een diplomatie die in de schande van München haar diepste vernedering
vond.
Grondgedachte van deze diplomatie was, dat Engeland wel met Europa meeleefde
en ook wel bereid was Europa bij te springen, vooral wanneer het door de toestanden
in Europa zijn eigen belangen in gevaar achtte, maar dat het niet tot Europa zelf
behoorde. Engeland beschouwde zich als een mogendheid apart. Een mogendheid
met een eigen beleid. Uit die instelling sproot Churchills opgetogen stemming in de
meien junidagen van 1940, die hij in een gesprek met de Koning verklaarde met te
zeggen: ‘Nu zijn wij eindelijk helemaal alléén, Sir. Wij hebben geen bondgenoot
meer over’.
Nietetmin was dezelfde Churchill toen reeds aan het omzwaaien. In de tijd toen
Frankrijk dreigde te vallen, steunde hij impulsief het plan van Jean Monnet, gesteund
door de Gaulle, om van Engeland en Frankrijk samen éé enkele staat te maken met
éé kabinet en één parlement. De oorlog zelf bracht Europa ook dichter bij Engeland.
Vrijwel alle Europese landen van Noorwegen tot Albanië hadden de zetel van hun
regering naar Londen overgeplaatst. Londen was in feite de hoofdstad van Europa,
waar iedereen iedereen ontmoette.
Uit die oorlogsjaren trad Engeland met een heel andere instelling tegenover
Europa tevoorschijn. Iets van de oude instelling bleef nog wel lang hangen. Het
besef van verantwoordelijkheid met name voor héél Europa, zowel west als oost.
Maar van 1945 dateert toch een geleidelijk toegroeien naar de gedachte dat Engeland
tot Europa behoort. Het is de groei van die gedachte die Elisabeth Barker in haar
boek beschrijft. Boeiend vooral in het hoofdstuk waarin zij de lijdensweg beschrijft
die Engelands toetreding tot de EEG moest gaan. Het zou te ver voeren om dit
proces in details de beschrijven, maar voor het verwerven van een goed inzicht in
de drijfveren van de Britse politiek tegenover Europa en de moeilijkheden waar deze
politiek mee te kampen had en nóg heeft, is dit een voortreffelijke studie.
Hans Hermans

Margarete Buber-Neumann
La révolution mondiale. L'histoire du Komintern (1919-1943) racontée
par l'un de ses principaux témoins
Casterman, Tournai, 1971, 413 pp., BF. 375.
Dit uit het Duits vertaalde boek houdt het midden tussen een autobiografie en een
historische monografie over de Komintern. De schrijfster, eerst gehuwd met Rafael
Buber, zoon van de beroemde filosoof Martin Buber, later partner van Heinz
Neumann, vertelt aan de hand van een massa documentaire literatuur en uit de
eerste hand verkregen gegevens hoe het communisme vaste voet kreeg in het
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Duitsland van de Weimar Republiek. Lenin, Stalin, Chroesjtsjov, Tsang kai Chek,
Mao Tse Toeng, Ho Chi Min, Soekarno Togliatti, Radek, Lominadzé, Nehru, Senghor,
Walter Ulbricht, Henriette Roland-Hoist en zovele anderen worden er ten tonele
gevoerd. De enen behoren tot het decor, de anderen tot de dragende figuren of
tegenstanders van de ideologie die in West-Europa zowel als in China, Indië,
Zuid-Oost-Azië, en Brazilië medewerkers van formaat wist te vinden. Communisme
verschijnt in deze geschiedenis als een mengeling van non-conformistische
edelmoedigheid en vervaarlijk machiavellisme. Te gelegener tijd laat het zijn trouwste
medewerkers meedogenloos vallen. Voor schrijfster zelf, die thans in
Frankfurt-am-Main woont, is het tot nog toe bij vervolging en concentratiekamp
(Treblinka) gebleven. Heel wat heilige huisjes trapt zij in elkaar. Een vernietigend
oordeel heeft zij over de bekende Berlijnse publicist Klaus Mehnert (pp. 262), die
toch vaak als een van de meest objectieve berichtgevers over het communisme
wordt beschouwd. De Hamburger Münzenberg en kameraad Heinz Neumann
behoren kennelijk tot de helden van deze sage. Een hartstochtelijk relaas van iemand
die zich tot in haar diepste wezen door het communisme bezield, bedrogen en
bedreigd weet. Een uitgebreide literatuuropgave en een verzorgd zaakregister
maken dit getuigenis tot een historische monografie, die evenwel kritische
omzichtigheid vergt.
S. De Smet
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Theologie
Combaluzier, Charles - Dieu demain. - Ed. du Seuil, Paris, 1972, 202 pp..
Dider, M., e.a. - L'évangile selon Matthieu. - Duculot, Gembloux, 1972, 428
pp., BF. 750.
Leeuwen, Dr. Arend Th. van - Kritiek van hemel en aarde. Kritiek van de hemel.
- Van Loghum Slaterus, Deventer, 1972, 216 pp., f 19,50.
Kertelge, Karl - Gemeinde und Amt im Neuen Testament. - Kösel-Verlag,
München, 1972, 176 pp., DM. 28,-.
Duffrer, Günter - Das Ärgernis der Menschlichkeit Gottes. - Butzon & Bercker,
Kevelaer, 1971, 162 pp., DM. 15,80.
Ratzinger, Joseph, Hrsg. - Die Frage nach Gott. - (Questiones disputatae)
Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1972, 175 pp., DM. 16,-.
Mönnich, Prof. Dr. C.W. - Fragmenten (achtergronden bij een hedendaagse
theologie). - Bosch en Keuning, Baarn, 1972, 116 pp., f 7,90, BF. 130,-.
Deissler, Alfons - Die Grundbotschaft des Alten Testaments. - Verlag Herder,
Freiburg/Br., 1972, 165 pp., DM. 14,80.

J.P.M. van der Ploeg
Psalmen (t/m Psalm 44)
uit de grondtekst vertaald en uitgelegd
(Boeken van het Oude Testament), Romen & Zn, Roermond, 1971, 272
pp., f 42,50, bij int. f 39,-.
In boven genoemd werk worden de Psalmen 1 tot 44, vers 22 besproken. Op zich
een abrupt einde, aangezien Psalm 44 in totaal 27 verzen telt. Maar het werk komt
in een aantal delen uit: het volgend deel zal dit gebrek opheffen.
Wanneer men zo kort na elkaar twee commentaren op het Boek der Psalmen
doorleest (N.A. van Uchelen, Psalmen I, (Callenbach, Nijkerk, 1971, 275 pp.), gaat
men onwillekeurig vergelijken. De uitgangspunten van Van Uchelen zijn bekend: 1)
elke psalm is een vanzelfsprekende eenheid; 2) elke psalm is een van zichzelf
sprekend geheel. Het is dus begrijpelijk dat bij in zijn boek geen inleiding nodig
heeft. Van der Ploeg, die een geheel andere benadering voorstaat, gebruikt de
Inleiding (pp. 9-36) om een aantal feiten over te brengen, zoals: de naam, de tekst,
de plaats in het O.T., de tijd van ontstaan, titels en melodie van de Psalmen, de
auteur(s), de soorten Psalmen die er zijn en tenslotte plaatst hij enkele
kanttekeningen bij zijn eigen vertaling. Vertalen vanuit het Hebreeuws is niet
eenvoudig; men heeft te doen met een Semitische taal die in Westers taaleigen
moet worden overgezet. Een vertalen is - of men wil of niet - altijd wel verraad plegen
aan één van beide talen.
De vertaling van Van der Ploeg vind ik stijf. Als voorbeeld het begin van Psalm
1: ‘Gelukkig de man,
die op de raad der zondaars niet is gegaan, die op de weg der booswichten niet
heeft gestaan,
in de krin der spotters niet heeft gezeten’. Allereerst dunkt mij dat de uitdrukking
‘op de raad gaan’ geen gangbare uitdrukking is. ‘Verkeren in de raad van’ lijkt mij
beter. Vervolgens dient men de verleden tijd op te merken, waarin de vertaler de
Psalm laat klinken, hetgeen m.i. een verarming is. Immers, de Psalmen zijn gebeden
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die altijd gezegd moeten kunnen worden. Een verleden tijd suggereert dan iets
anders, nl. een soort verslag van een gebeuren in het verleden. Wanneer we dan
de vertaling van Van Uchelen opslaan, proeven we m.i. een andere sfeer.
‘Gelukkig de man, die niet gaat in de kring van goddelozen, en niet staat op de
weg van zondaren, noch zit waar spotters zitten’.
Zijn vertaling is korter, waardoor de tekst een zekere spanning houdt. Ook heeft
hij de tegenwoordige tijd, wat m.i. veel beter is: het is daarmee al direct een tekst
die op elk moment door een gelovige gezegd kan worden: het wordt een gebed van
de lezer. Bij Van der Ploeg staan de aantekeningen door de tekst heen, bij Van
Uchelen apart in kleinere letters. Dit alles heeft tot gevolg dat de lay-out bij
eerstgenoemd werk niet al te aanlokkelijk is: alles is met hetzelfde lettertype gedrukt
en daardoor nodigt de gedrukte tekst zélf al niet uit tot aandachtig lezen, de pagina's
worden er eentonig door, te massief.
Aangezien beide auteurs nog drie of vier delen over de Psalmen zullen doen
verschijnen, is het nog veel te vroeg om over beide werken een definitieve
beoordeling te geven. Zonder de ongetwijfeld jarenlange onderzoekingen en
inspanningen van beide geleerden te kleineren, zie ik de commen taar van Van
Uchelen met een banddikte verschil als winnaar de (voorlopige) finish bereiken.
P. Beentjes

Streven. Jaargang 25

1149

Herbert Haag
Afscheid van de duivel
Emmaüs, Brugge, 1971, 61 pp., BF. 66.
Haag is professor in de oud-testamentische theologie te Tübingen. Of de duivel een
soort tegen-engel is, een boze geest, lijkt hem tenslotte bijzaak, zelfs een
uitgemaakte zaak als men weet hoe dit personage vlees en bloed (kwaad bloed,
natuurlijk) kreeg tegen vroegertijdse achtergronden van het mysterie van het kwaad.
Belangrijker is de vraag naar de oorsprong van het kwaad in de door God geschapen
en tot vrijheid geroepen mens. Paulus in zijn Efesiërbrief schrijft: ‘geef de duivel
geen kans’ (4, 27). Volgens Haag wil dit zeggen: laat u niet verontrusten door geloof
in de duivel, maar neem de zonde en genade ernstig (p.42). De beste schildering
van de duivel biedt het Nieuw Testament bij het Laatste Avondmaal. Daar wordt
gezegd dat het gepersonifieerde kwaad, de satan (hebreeuws leenwoord dat in het
grieks ‘diabolos’ luidt, letterlijk ‘lasteraar’, en waarvan het Nederlandse ‘duivel’ stamt)
in Judas is gevaren, die ‘naar buiten ging’. De lezer die begrijpt dat hier bedoeld is
‘Judas heeft de zonde in zijn hart een kans gegeven’, zal zonder spijt ‘afscheid van
de duivel’ nemen.
S. De Smet

Drs. A.P. van Schaik
De Openbaring van Johannes
(Het Nieuwe Testament), Romen en Zn., Roermond, 1971, 263 pp., f
32,50.
In een serie waarin na een schoorvoetend begin nu met grote regelmaat
commentaren verschijnen - onlangs verschenen de Hebreëenbrief en de Brieven
aan de Thessalonicenzen - is ditmaal een commentaar over één van de moeilijke
boeken uit het N.T. uitgekomen. ‘We zijn in de apokalyptiek terecht gekomen, een
uiterst gekompliceerd fenomeen uit de joods-bijbelse wereld. Apokalyptiek is een
verzamelnaam voor een grote serie geschriften, verschenen tussen ± 200 vóór en
200 ná Chr. en die gekenmerkt worden door beschouwingen over het einde van de
wereld en andere verborgen grootheden’ (p. I). Het boek Daniël behoort tot deze
apokalyptische literatuur.
Al deze geschriften worden gekenmerkt door pseudonimiteit: bijna alle staan zij
op naam van een eerbiedwaardig persoon uit het verleden: zelfs op naam van Adam.
Vervolgens valt het visionair karakter van deze werken op: de schrijver zegt in
een visioen een bepaald tafereel te hebben gezien, vaak ook een engel die het
uitlegt (p. II). Het dekor van het wereldeinde wordt opgetrokken uit zeer veel citaten
uit het O.T. (in de Openbaring van Johannes is ongeveer de helft van de tekst citaat
uit het O.T.).
‘Over de oorsprong van de apokalyptiek zijn de onderzoekers nog niet tot een
eensluidende verklaring gekomen’ (p. IV). Eensgezindheid zal hierover ook wel
nimmer ontstaan. Bij alle meningsverschillen - vaak loodrecht tegenover elkaar - is
er één punt van overeenstemming: de apokalyptische literatuur is afkomstig uit een
crisis- en conflictsituatie. De tijd van ontstaan van de Openbaring ligt tussen 80 en
100 na Chr.. Inderdaad een crisissituatie, namelijk een tijd van christenvervolgingen.
Over de auteur van het Boek der Openbaring is zo goed als niets met zekerheid
te zeggen. Of de apostel Johannes de schrijver is of niet: we kunnen er weinig over
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zeggen. ‘De hoofdaandacht van Openbaring gaat niet uit naar de geschiedenis,
maar naar het zichtbaar worden van Gods rechtvaardigheid in de wereld’ (p. XIII).
Daarbij gebruikt de auteur een aantal elementen: het bijbels getal der volmaaktheid
zeven; dierenbeelden (Beest, Lam, Draak, Paard); strafwerktuigen (Donder, Dood,
Oorlog, Rook, Vuur). Het gaat er de auteur niet alleen om het verloop van de strijd
tussen het Lam en het Beest te verslaan, maar ook om de lezer op te roepen tot
een beslissend standpunt tegenover Lam en Beest. Deze commentaar-serie heeft
gekozen voor een bepaalde manier van commentaar leveren op een tekst: zoveel
mogelijk geleerden over hetzelfde probleem hun mening laten geven en deze
meningen verzamelen. Deze opzet is een keuze geweest. Een gevaar bij het
schrijven van een dergelijk commentaar is dat men graag alle geleerden aan het
woord wil laten, iets dat de overzichtelijkheid niet ten goede komt. De lezer van het
commentaar verdrinkt aldus in een zee van meningen. Het is m.i. de grote kunst
om als commentator niet een zo groot mogelijk aantal geleerden aan het woord te
laten, maar als commentator zélf een standpunt, een mening te formuleren van
waaruit enkele geleerden worden gehoord; anders is de kans groot dat de lezer ten
onder gaat in de vloedgolf van meningen en hij na alles gelezen te hebben nog niet
weet welke mening hij het beste kan aanhangen. Voor degenen die graag een zo
volledig mogelijk overzicht willen hebben over de Openbaring-literatuur is dit werk
een fenomenaal goede bron.
P. Beentjes
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Godsdienst
Bruens, J.F. en F. de Mey van Streefkerk - De weekendliturgie. - Kaski, Den
Haag, 1972, 53 pp., + bijlagen.
Claessens, Drs. Wiel - Ontmoetingsgroep. - (Wegen tot pastoraat), Van Gorcum,
Assen, 1972, 175 pp., f 14,90.
Deckers, Willy - Sterrendans op de middag. - Werkgroep Levensverdieping,
Averbode, 1972, 72 pp., BF. 75.
Dodd, Charles H. - Le fondateur du christianisme. - Ed. du Seuil, Paris, 1972,
186 pp..
Dondeyne, Albert, e.a. - Gelovend in de wereld. - Patmos, Antwerpen, 1972,
392 pp., BF. 365.
Graef, Hilda - Histoire de la mystique. - Ed. du Seuil, Paris, 1972, 316 pp..
Petit guide de l'assemblée chrétienne. - Casterman, Tournai, 1972, 580 pp.,
BF. 250.
Kerkhofs, J., e.a. - De toekomst van ons verleden. - Patmos, Antwerpen, 1972,
115 pp., BF. 135.
Maslow, Abraham - Religie en topervaring. - Lemniscaat, Rotterdam / Denis,
Borgerhout, 1972, 111 pp., BF. 185.
Mertens, Herman - Zonder opium. - Werkgroep Levensverdieping, Averbode,
1972, 135 pp., BF. 160.

H. Andriessen en W. Zandbelt
Wacht bij het Woord
(Wegen tot Pastoraat), Van Gorcum, Assen, 1972, 215 pp., f 18,50.
Een negental gebundelde analyses van pastorale gesprekken, die elk afzonderlijk
reeds waren verschenen in het Tijdschrift voor Theologie en Pastoraat, worden hier
aan ieder die betrokken is bij het individuele pastoraat, aangeboden.
Komen de uitstekende analyses van de hand van een pastoraal-psycholoog, de
theologische evaluatie en de ruimere beschouwingen verraden de hand van de
pastoraaltheoloog. De inzet van deze samenwerking is niet minder dan te komen
tot een theologie vanuit het pastorale handelen verwoord.
De schrijvers hebben meer dan een studieboek over het pastoraat geschreven.
Het is hun gelukt een werkboek samen te stellen. Ieder die in het pastoraat werkzaam
is kan de uitgangssituatie herkennen: een ziekenbezoek, een huisbezoek,
gesprekken over de veranderingen in het geloof, het brengen van een jobstijding,
etc.. Ieder ook kan zich spiegelen in de goede en minder goede gesignaleerde
pastorale benaderingen. Het kan zelfs een aanleiding vormen voor de pastor om
eigen religieuze gevoelens (weer) op het spoor te komen en deze in de pastorale
relatie de ander niet te onthouden. Dit negende deeltje in de serie Wegen tot
Pastoraat is een begaanbare weg die kan leiden tot een gewenst samengaan van
professioneel pastoraal handelen met een spiritualiteit van een herder.
Toch kan men zich afvragen of men in het concluderende slotwoord niet aan de
ervaring van de gesprekken voorbijgaat, als men stelt dat pastoraat niet primair
gezien moet worden tegen de achtergrond van de ambtelijke structuren van de kerk.
De aangehaalde gesprekken worden steeds gevoerd door een priester en de inhoud
van de gesprekken laat vaak zien dat juist het priester-zijn een weg is tot het
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pastoraat. Als men meer het feit van het priester-zijn in de evaluatie had betrokken,
waren de schrijvers wellicht iets gereserveerder geweest ten aanzien van de
wederkerigheid en gelijkheid van beide partners binnen het gesprek. Te lang wachten
met het Woord kan de pastorale relatie tot ontbinding doen overgaan, temeer waar
de pastorale relatie niet priesterlijk bemiddelend werkt naar de goede Herder toe.
G. Wilkens

Paul de Haes
Heeft het geloof nog toekomst?
Davidsfonds, Leuven, 67 pp., BF. 60.
Paul de Haes antwoordt natuurlijk positief op deze vraag. Misschien is deze
wetenschap aanleiding voor sommigen om dit fijne boek te lezen. Dat hopen we
van harte, want dan zullen ze erkentelijk zijn voor dit allesbehalve naief, maar simpel
en toch omstandig antwoord dat appelleert op boud geloof. Vol ervaring steekt dit
korte betoog waarin heel wat citaten zijn verwerkt uit de literatuur die naam waardig:
Solsjenitzyn, Ernst Bloch, Marx en Moltmann, Plato, Martin Buber en Mellet-Joris,
Walschap, Claes en Claudel, Jan de Hartog, Jacob Revius en de onvergelijkelijke
Jesaja, om nog te zwijgen van de anoniemen, buitenlandse studenten of eenvoudige
mensen met levensgrote vragen, die de lesgever of conférencier naderhand in de
stilte van zijn studeervertrek zijn komen vinden. Indien we er nog bijvertellen dat de
auteur een eigentijds credo erin heeft geformuleerd (pp. 37-39) en een origineel
gebed aan het einde, dan zal men allicht begrepen hebben dat dit fraai essay
getuigeniswaarde heeft.
S. De Smet
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Boeb van der Hoorn
Evangelie voor alledag voor alleman
Gottmer, Haarlem, 1971, 172 pp., f 12,90.
Het boek draagt als ondertitel: Een interpretatie van het Evangelie van Markus naar
een nieuwe gestalte van christen-zijn toe. De auteur is tot het schrijven van dit werk
aangezet door een probleem dat hij tijdens zijn verblijf in Oeganda, op de grens van
Rwanda en de Kongo heeft ontmoet, namelijk: hoe moet de boodschap van het
Evangelie aan Afrikaanse jongeren worden overgebracht. ‘Moeten zij eerst de
traditionele westerse gestalte van het christendom aanvaarden voordat zij in de
wereldgemeenschap van de christenen kunnen worden opgenomen, of kunnen zij
christen worden op basis van de Evangelie-boodschap die zij proberen gestalte te
geven in het eigen bestaan van alledag?’ (p. 7). Dit probleem is - misschien in iets
mindere mate - ook een vraagstuk van ons in het Westen.
Met de tekst van het Markus-evangelie voor zich poogt de auteur opmerkingen
bij de tekst te plaatsen die wél verstaanbaar zijn: opmerkingen die bij woord en daad
van Jezus een handreiking willen zijn, een weg tot verwondering. Voor degenen die
geen tijd of geduld hebben om zijn verhaal te lezen en te overdenken heeft Van der
Hoorn onder het motto ‘Evangelie in werkwoorden’ korte samenvattingen geplaatst,
bedoeld ‘om op een stil ogenblik dat te binnen te brengen waar het eigenlijk om
gaat’ (p. 8).
Het boek bestaat aldus uit 2 door elkaar heenlopende delen:
- Allereerst een beschrijvend commentaar, dat de situatie weergeeft, trefzeker,
zonder aan psychologie te willen doen: wat de evangelist niet schrijft, daarover
weten we niets, ook de commentator niet. Dit is een waardevol punt van het boek:
het houdt zich bij de tekst, wil niet áchter de tekst zoeken, wil het niet beter weten
dan Markus zelf.
- Vervolgens een gedeelte dat poëtisch aandoet, korte steekwoorden, m.i. bijzonder
geschikt om in liturgie-vieringen te gebruiken. Het is beeldende taal, kort maar
krachtig.
In hoeverre dit commentaar voor de hedendaagse Afrikaan een hulp kan zijn, is
mij na bestudering niet duidelijk: de taal van Van der Hoorn lijkt mij ondanks zijn
uitgangspunt toch nog vrij westers.
Voor de westerse christenen is de auteur m.i. in zijn opzet geslaagd. Bij het lezen
en discussiëren van het Markus-evangelie is dit boek een goede handleiding.
P. Beentjes

Jörg Zink
Het nieuwe woord.
Hoe kunnen wij bidden
Amboboeken, Bilthoven, 1972, 223 pp., f 9,75.
Een jaar geleden hebben wij dit prachtige gebedenboek ontdekt en sterk ter lezing
aanbevolen (Streven 24/2, mei 1971, pp. 887/8). Na een jaar intensief gebruiken
van dit echt moderne gebedenboek is onze waardering alleen maar toegenomen.
De auteur bidt ons in de volle zin van het woord hedendaags gebed voor, zodat je
werkelijk weer opnieuw leert bidden. Waar velerlei verhandelingen over het gebed
steeds weer als uit een verleden tijd op je afkomen en - hoe goed bedoeld ook - je
in een abstracte wereld verplaatsen, daar wordt hier gebed tot een levend gebeuren.
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Zij die liturgievieringen moeten verzorgen, zij er ten overvloede op gewezen, dat
vele gebeden in dit boek zeer geschikt zijn om tot diep-gelovige eigentijdse
voorbeden verwerkt te worden.
S. Trooster

Jörg Zink
Die Wahrheit lässt sich finden.
Dokumente aus der Bibel und Erfahrungen von heute
Kreuz-Verlag, Stuttgart / Berlin, 1971, 240 pp., DM. 24,- (uitvoerig
geïllustreerd).
Dit magnifieke Bijbelboek bevat een representatieve bloemlezing uit Oude en Nieuwe
Testament, voorzien van zowel historische als actualiserende verklaring. Dit
commentaar wordt echter niet alleen gegeven in begeleidende beschouwingen,
maar vooral - en dat is het unieke in dit boek - in een groot aantal sprekende foto's
in kleur en zwart-wit. Juist dit overvloedig illustratiemateriaal doet de uitgekozen
teksten uit de Bijbel tot vol leven komen. Naar mijn persoonlijke smaak echter maakt
zelfs dit niet het sterkste commentaar uit: dit wordt geleverd in een groot aantal
opvallend groot gedrukte korte zinnen, die vaak zo goed geformuleerd zijn dat ze
de inhoud van de teksten en de geschiedenis van het Godsvolk onmiddellijk in ons
eigen leven plaatsen. Men kan uiteraard van mening verschillen over de uitleg die
gegeven wordt: zeker is dat het boek in zijn geheel een voortreffelijke inleiding in
het lezen van de H. Schrift vormt. Men zou het in handen willen zien van allen die
op een of andere manier ambtshalve de H. Schrift moeten brengen (zielzorgers,
katecheten, onderwijzers e.d.), maar ook als gezinsboek zou het een bijzonder mooi
geschenk zijn.
S. Trooster
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Wijsbegeerte
Abdel-Malek, Anouar - La dialectique sociale. - Ed. du Seuil, Paris, 1972, 480
pp..
Carnap, Rudolf - Schijnproblemen in de filosofie.- (teksten wetenschapsfilosofie)
Boom, Meppel, 1971, 97 pp., f 8,50.
Lammers, C.J., e.a. - Menswetenschappen vandaag. - Boom, Meppel / Denis,
Borgerhout, 1972, 429 pp., BF. 430.
Philosophica Gandensia. Adorno Heft. - Boom, Meppel / Denis, Borgerhout,
1972, 114 pp..

Ernst Bloch
Subject - Object
Erläuterungen zu Hegel
Suhrkamp, Frankfurt/M., 1971, 525 pp., DM. 7,-.
Er is op het ogenblik een ruime keuze in werken over Hegel en de gevolgen van
diens denken op latere generaties. Löwith, Heiss, Kaufmann, Findlay en Mure
benaderen deze denker van uit niet al te verschillende standpunten. Toch kan men
niet spreken over een Hegel-renaissance. De meeste van de boven genoemde
schrijvers, met name de drie laatste Engelse, doen eigenlijk niet veel anders dan
proberen duidelijk te maken wat Hegel nu eigenlijk gezegd heeft. Op dat punt bestaat
namelijk nogal wat verschil van mening. In Engelstalige delen van de wereld kent
men Hegel namelijk vrijwel alleen in de visie van Bradley, wat bijvoorbeeld duidelijk
blijkt uit de aanvallen die Russell op Hegel doet. Die visie verschilt niet veel van die
van Bolland, dat wil zeggen, men laat een soort van vitalistische en irrationalistische
Hegel zien. Dat beeld wil men verbeteren. Aan kritiek op Hegel komt men niet toe.
De marxist Bloch, die toen hij dit werk schreef nog in de DDR werkte, kon niet anders
dan Hegel niet alleen uitleggen, maar gelijktijdig hem bekritiseren.
Het boek is zeer systematisch opgebouwd. De kerngedachten van Hegel, met
name de ontwikkeling van het menselijk denken in een aantal treden, worden
bijzonder duidelijk uiteengezet. Steeds weer wordt de nadruk gelegd op het
dialectische systeem, dat niet goedkoop de waarheid in het midden zoekt, maar de
verschillende standpunten die deel hebben aan de waarheid, opheft. De kentheorie
krijgt natuurlijk zeer veel aandacht, waarbij het Bloch gaat om de voorwaarden
waaronder iets kenbaar is. Iets is dan alleen in ‘erzeugte’ toestand kenbaar. Bij deze
behandeling van kentheoretische vraagstukken doet Bloch heftige aanvallen op de
neo-positivisten. Evenals anderen stelt hij bij de behandeling van de
Hegel-nalatenschap in de eerste plaats Marx en Kierkegaard tegenover elkaar,
zonder zich volledig tegen de eerste te keren.
C.J. Boschheurne

M.M. Rosental, Hrsg.
Lenin als Philosoph
Verlag Marxistischer Blätter, Frankfurt/M., 1971, 588 pp., DM. 13,50.
Bastiaan Wielenga
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Lenins Weg zur Revolution
Chr. Kaiser, München, 1971, 535 pp., DM. 27,-.
Beide werken behandelen in hoofdzaak de ontwikkeling van Lenins filosofische
denken zoals dat tot uiting komt in zijn polemieken met tijdgenoten. Over het
algemeen heeft hij het daarbij niet erg zwaar gehad. De tegenstanders, zoals
Bulgakov en Struve, leefden in de traditie van de tsaristische filosofie, waartoe ook
figuren als Leo Sjestow en Wladimir Solowjow behoren. Voorzover men dit dan een
traditie kan noemen, want het tsaristische bestuur is het filosofieonderricht steeds
vijandig gezind geweest. Wat er dan toch nog gedaan wordt, en dat is zeer duidelijk
bij Struve en Bulgakov, die Wielenga tegenover Lenin stelt, zijn systemen die een
mystiek fundament hebben en dus eigenlijk als filosofie geen gelding kunnen hebben.
Het gevolg is dat Lenins filosofie een nogal zelfverzekerd karakter krijgt. Het gebied
waarover hij denkt, is echter zeer groot. In feite blijven zijn polemieken met het
neopositivisme, het enige waaraan hij een apart werk besteedde, toch het
belangrijkst. Of het geschil met Struve en Bulgakov nog enig nut kan hebben voor
het gesprek Marxisme-Christendom, zoals de schrijver schijnt te menen, lijkt mij
twijfelachtig, omdat de vorm van Christendom die aan deze opvattingen ten grondslag
ligt, voor ons niet meer aanvaardbaar is.
C.J. Boschheurne

Hans Jaeger
Heidegger und die Sprache
Francke Verlag, Bern / München, 1971, 139 pp., SF. 16,50.
Dit boek geeft meer dan de titel aangeeft. Het probeert de hele leer van Heidegger
samen te vatten vanuit het oogpunt van taalfilosofie. Veel van wat aan Heidegger
onduidelijk is, probeert de schrijver zo te verklaren. Merkwaardig is dat de passage
waarin de schrijver uitleg geeft aan het begrip ‘das Aufgehen im Man’, dat overigens
van Nietzsche afkomstig is, duidelijk maakt
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hoe Marcuse tot zijn positie komt, van iemand die zelf niet opgaat in de
eendimensionale mens. Marcuse is wat dit betreft een duidelijk leerling van
Heidegger. Toch moet men zich vaak afvragen of de methoden van Heidegger
legitiem zijn. Mag men bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat de taal in het zijn
gefundeerd is, en niet in de mensen, uitgaande van een analyse van de
oorspronkelijke betekenis van het woord physis in het grieks? (Merkwaardig is
overigens dat deze conclusie doet denken aan de opvatting van Stalin, die meende
dat de taal niet behoorde tot de bovenbouw maar tot de onderbouw!).
Hoewel men soms toch een soort overeenkomst met bepaalde opvattingen van
Wittgenstein meent te zien, is het positieve van de taalopvatting van Heidegger er
in tegenstelling tot deze denker in gelegen, dat hij duidelijk inziet dat de taal thuis
hoort in het gesprek.
De schrijver gaat niet of althans uiterst weinig in op het gebruik van de taal door
Heidegger zelf, een van de punten waarin zijn tegenstanders zich het ernstigst aan
hem stoten. De constructie ‘andenkendes Denken’, voor al het denken van de mens,
wil niet veel anders zeggen dan Rilkes ‘omziende voorwaartsgaan’, maar heeft een
pessimistische gevoelswaarde.
Heidegger is zelf misschien meer dichter dan filosoof; bij het lezen van zijn werk
kan men meegesleept worden en bladzijden lang op de taal voortwiegen om dan
het boek weg te leggen zonder te weten wat men gelezen heeft. Als dichter bevindt
hij zich in de voorhoede van de taal. Het kunstwerk drukt uit wat in de taal nog niet
te vatten is. Maar Heidegger wil zich in tegenstelling tot andere kunstenaars bewust
daar bevinden. Het is de vraag of dat mogelijk is.
C.J. Boschheurne

S. Toulmin and H. Woolf, Ed.
Norwood Russell Hanson
What I do not believe and other essays
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1971, 390 pp., f 90,-.
De nagelaten werken van Hanson zijn bijzonder prettige stof om te lezen. In het
algemeen gaat het om vrij korte artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen
uit de filosofie. Vrij veel over de filosofie van de wetenschappen, waarbij zelfs drie
lessen over die van de aerodynamica, maar ook logica en kentheoretische
vraagstukken krijgen aandacht. Het in de titel genoemde essay behandelt evenals
een tweede de filosofie van de godsdienst. ‘Er is geen goede reden om te geloven
in het bestaan van een God’. Daarmee wendt hij zich ook tegen de houding van de
agnostici, die niets menen te weten, terwijl de gelovige en de atheïst zekerheid
zouden hebben. Men zou hem tegen kunnen werpen, juist deze twee zijn beide
gelovigen, terwijl de agnosticus niet meer verklaart dan hij met wetenschappelijke
zekerheid kan zeggen. Hoe dat zij, tegen deze beide artikelen kan men eindeloos
ingaan.
De stelling is dat in alle gevallen dat er sprake schijnt van een goddelijk ingrijpen
in de redenering van de gelovigen, er wel een andere lezing van het verschijnsel is
te geven die geen bovennatuurlijk ingrijpen ervoor nodig maakt. Een dergelijke
argumentatie is in feite zinloos, indien men geen definitie geeft van het begrip ‘god’
en niet zegt wat men hier verstaat onder bovennatuurlijk, dat wil zeggen indien men
zijn natuurbegrip niet definieert.
C.J. Boschheurne
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Karl Aschenbrenner
The Conceptes of Value
Foundations of Value Theory
D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1971, 462 pp., f 100,-.
Als men dit werk doorgelezen heeft, kan men niet veel anders doen dan enigszins
verbaasd een afwachtende houding aannemen. Uitgangspunt van de studie, dat in
een Faustcitaat wordt verklaard, is: ‘haltet euch an Worte - doch ein Begriff muss
bei dem Worte sein’. Op deze wijze wordt een geweldige hoeveelheid woorden
onderzocht waarin een goed- of afkeuring is begrepen. Wat Frege de ‘Farbung’ van
woorden noemde. Daarbij wordt de historische ontwikkeling niet geheel buiten
beschouwing gelaten maar deze wordt nergens verklaard. We krijgen dan telkens
hele lijsten van woorden die b.v. op het gebied van sociale status een bepaalde
waardering aangeven, b.v. gentleman en lady tegenover fop en outsider. Men kan
hier uit inderdaad veel leren over de wijze waarop waarden worden aangelegd,
maar voordat men hieruit nu gaat besluiten naar de grondslagen van de waarden,
zou ik eerst nog wel eens een aantal studies van dezelfde aard voor andere talen
dan alleen het Engels, maar vooral ook met betrekking tot andere culturen willen
zien. Waarschijnlijk gaat deze schrijver uit van het in de Franse en Amerikaanse
filosofie zo populaire uitgangspunt dat alle culturen een in wezen onveranderlijke
zelfde grondstructuur hebben. Een stelling die nog steeds niet bewezen is.
C.J. Boschheurne
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Biografie
Gladwyn, Lord - Memoires of Lord Gladwyn. - Weidenfeld & Nicolson, London,
1972, 422 pp., £ 4,50.
Palmer, Alan - Metternich (Councillor of Europe). - Weidenfeld & Nicolson,
London, 1972, 405 pp., £4,75.

Dynamiek vanuit de stilte
De actualiteit van Frank Buchman
Andries Blitz, Laren, / Stichting Nieuwe Wereld, Den Haag, Internationale
Pers, Deurne, 1972, 238 pp., f 8,90, BF. 145.
Sinds kort is in Nederlandse vertaling verschenen de door de Zwitserse romanist
Prof. Dr. Theophil Spoerri geschreven biografie van de Amerikaan Frank Buchman.
Het is een verademing de levensgang van deze diepgelovige christen te lezen. Op
hem is het woord van Paulus letterlijk van toepassing ‘Mijn rechtvaardige leeft vanuit
het geloof’. Zijn menselijke ontplooiing is een steeds opnieuw en steeds zuiverder
afstemmen geweest op een leven vanuit het geloof in het feit dat God iedere mens
en heel de wereld leidt. Een beslissend moment in zijn leven is geweest de
Kruiservaring die hij gehad heeft in het Engelse dorpje Keswick, waar hij zijn realiteit
van zondig mens, en ondanks dat van verloste en uitverkorene mens, tot in zijn
uiterste consequenties besefte. De gang van vrijwillige, pijnlijke vergeving naar
bevrijding van zonde en kwaad, die Christus om hem was gegaan, betekende een
keerpunt in zijn leven. Toen hij besefte dat hij in Christus' kracht die weg kon en
moest gaan, werd hij de ‘change-agent’, wiens eigen verlossing aanstekelijk werkte
op anderen, talloze mensen.
Het radicalisme van de Bergrede, dat in Jezus Christus vlees en bloed was, werd
ook in hem steeds meer vlees en bloed, zodat hij levens veranderde, bevrijding en
innerlijke vrijheid bracht aan mensen van allerlei rang, ras en nationaliteit. Door
grote innerlijke discipline ontdekte hij de waarde van de stilte, waarin de mens zijn
hart opent voor het waaien van de Geest. Iedere ochtend vroeg hield hij zijn ‘stille
uur’, waarin hij God's leiding voor die dag zocht. Die leiding gaf hem een
onvoorstelbare moed en vrijmoedigheid, die geen ‘aanzien des persoons’ kende en
hem deed hopen tegen hoop in. De aan de Bergrede ontleende absolute maatstaven
van absolute eerlijkheid, absolute belangeloosheid, absolute reinheid en absolute
liefde waren geen pretentieuze eisen, maar tekenen van zijn vertrouwen in het
werken van God's Geest in iedere mens.
Dit nastreven van een orthopraxis riep eerst de Oxford-Group en daarna de Moral
(geestelijk en moreel) Rearmament in het leven.
Terecht zag hij dat de mensheid moest kiezen tussen ‘le régime de la peur’ en
de heerschappij van God in het privé en het openbare leven.
Deze rotsvaste overtuiging bracht hem en zijn steeds groeiende vriendenkring
ertoe aan staatslieden, vakbondsleiders en hogere ambtenaren, studenten en
arbeiders hun boodschap te brengen in persoonlijke gesprekken en in
massa-meetings, ook met behulp van de massa-media, daar waar hij het nodig
oordeelde, vaak met de meest verrassende resultaten.
Dit boekje lijkt mij geschreven voor deze tijd, waarin menigeen zich machteloos
voelt om enige verandering te brengen in een maatschappij die vaak uitzichtloos
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lijkt. Het is een blijde boodschap voor de menselijke persoon die in de knel zit èn
voor groeperingen die geen uitweg meer zien. Het kan een geestelijke hergeboorte
betekenen voor katholieken en andere christenen die in de huidige verwarring tot
kleinmoedigheid dreigen te vervallen.
Voor veel jongeren zal het een openbaring zijn, dat consequent doorleefd
christendom de meest radicale maatschappijkritiek betekent die je je kunt voorstellen.
Warm aanbevolen.
B. Bot

Georg Schurhammer s.j.
Franz-Xaver. Sein Leben und seine Zeit
Zweiter Band: Asien (1541-1549);
Zweiter Halbband: Indien und Indonesien
Verlag Herder, Freiburg, 1971, XXVI, 588 pp., DM. 108,-.
Geen heilige, zo liet Hugo Rahner zich eens ontvallen, werd met een biografie van
zulk gehalte bedacht als de 16e-eeuwse Jezuietenmissionaris Xaverius door Pater
Schurhammer. De schrijver heeft zijn lange leven haast integraal gewijd aan de
grote missionaris. ‘Degelijk’ lijkt wel het gepaste woord om een globale appreciatie
te geven van deze 430 pp. dichte druk. Zo boeiend is dit boek, dat de lezer nauwelijks
let op de strijd waarvan elke bladspiegel de sporen draagt, de concurrentie tussen
de oppervlakte van de doorlopende tekst en het
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dichte bos van voetnoten. Buitendat zijn journaals, brieven, passagierslijsten,
registers van kerken en missieprocuren, borderellen met namen van schepen,
bemanning en reders oordeelkundig gestouwd in het meer dan 120 pp. tellende
aanhangsel. Ze garanderen ‘wie das eigentlich gewesen ist’. Een magistraal werk,
dat ook een onverwacht vergezicht opent op de 17e-eeuwse cultuur van Japan,
China en Korea.
S. De Smet

Michael Holroyd
Lytton Strachey. A Biography
Penguin, London, 1971, 1144 pp., £ 1,-.
Michael Holroyd
Lytton Strachey and the Bloomsbury Group: his work, their influence
Penguin, London, 1971, 400 pp., £ 0,50.
Een bijzonder mooie biografie van Lytton Strachey, bekend vooral door zijn Eminent
Victorians. Met bijzondere aandacht voor zijn omgeving (de Bloomsbury groep en
het Londen van het begin van deze eeuw), zijn vriendenkring, belicht de auteur met
enorm veel eruditie maar zonder de minste pedanterie, de nogal saaie, vaak ook
trieste en monotone, maar in zijn relatie met mensen vaak onconventionele
levensloop van deze figuur. Het mooie ervan is dat niettegenstaande de
indrukwekkende hoeveelheid aan feitelijke gegevens (meestal geput uit een
omvangrijke correspondentie met vrienden en kennissen), je nooit de indruk krijgt
dat het hier om een démasqué van een mens gaat; de hoofdfiguur blijft haar mysterie
bewaren, blijft bestaan als mens. Er komt nog een dimensie bij, als men zich
realiseert dat hier iemand een biografie schrijft van een belangrijke
biografieënschrijver: het portret wordt als in een Spiegel weerkaatst. De biografie
kan gelezen worden zonder de begeleidende studie van dezelfde auteur, gewijd
aan het literaire oeuvre van Strachey en de Bloomsbury groep. (Aanvankelijk was
dit boekje een onderdeel uit het grotere werk, maar de publikatie in twee afzonderlijke
delen heeft geen negatieve consequenties. Integendeel, het laatste boek kan nu
als een soort ‘woordenboek’ geraadpleegd worden, of als aanvullende lectuur bij
de biografie).
E. De Kuyper

Kunst en architectuur
Rosenberg, Drs. H.P.R. - De 19e-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland.
- Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1972, 227 pp., f 25,-.

Klaus Groh
If I had a mind (ich stelle mir vor)
1971, 204 pp., geïll., DM. 19,-.
Aktuelle Kunst in Osteuropa
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1972, 214 pp., geïll., DM. 28,-.
DuMont Schauberg, Köln.
Klaus Groh zou men een ‘Informationszentrale’ kunnen noemen voor de conceptuele
kunst. De boeken die hij hierover uitgeeft, lijken op catalogi van bedrijven die hun
produkten voorstellen. De produkten in casu zijn dan de kunstenaars die ieder over
enkele bladzijden beschikken om te laten zien met welke soort ideeën of projecten
ze bezig zijn. In If I had a mind stellen zich vijfenzestig westerse kunstenaars voor,
bekende en minder bekende, en laten zien welke brede gamma de conceptuele
kunst omvat. Hetzelfde geldt voor de vierenzeventig kunstenaars of
kunstenaarsgroepen uit Oost-Europa die blijkbaar eenzelfde houding tenoverstaan
van de hedendaagse werkelijkheid en haar artistieke interpretatiemogelijkheden
aannemen. De grenzen tussen oost en west zijn op dit gebied volkomen uitgewist.
Het enige wat nog op een tegenstelling wijst is het (misleidende) motto van Lenin
bij het begin van het boek, dat de kunst aan het volk toebehoort en haar diepste
wortels moet hebben in de creativiteit van de grote massa.
G. Bekaert

Karl-August Wirth (Hrsg.)
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte
Lieferung 64/65, 66/67, 68: Eulenspiegel-Fachwerkbau
Alfred Druckenüller Verlag, Stuttgart, 1972, (Bd. 6, kol. 353 - 992).
Van het Reallexikon der Duitse kunstgeschiedenis waarover regelmatig in dit
tijdschrift verslag werd uitgebracht (Streven, jan. 1971, p. 448) zijn zo pas vijf nieuwe
afleveringen verschenen.
Zoals bekend wordt van elk trefwoord eerst een nominale definitie gegeven,
vervolgens een soort inhoudstafel van het artikel waaraan niet zelden diverse
voorstudies zijn voorafgegaan. Het aangevoerde bibliografisch en iconografisch
materiaal tenslotte stelt de vakkundige in staat zich een oordeel te vormen over de
verschillende bijdragen van dit merkwaardig lexicon. Alle lof voor de redactie en het
Münchener Zentralinstitut für Kunstgeschichte.
S. De Smet
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Balzac - (Genie en wereld), Heideland, Hasselt, 1972, 238 pp., geïll., BF. 525.
Boulanger, Daniel - La barque amirale. - Gallimard, Paris, 1972, 298 pp..
Carrasquer, Francisco - Antología de la Poesía Neerlandesa Moderna. - (El
Bardo) Ed. Saturno, Barcelona, 1971, 815 pp..
Domenach, J.-M. - Emmanuel Mounier. - Seuil, Paris, 1972, 190 pp..
Jammes, Francis - Mémoires. - Mercure de France, Paris, 1971, 301 pp..
Kratschmer, Margaret und Edwin, Hrsg. - Offene Fenster 3. Schülergedichte.
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/ Brussel, 1972, 303 pp., BF. 295.
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Heideland, Hasselt, 1972, 387 pp., BF. 260.
Sarraute, Nathalie - Vous les entendez? - (Le Chemin) Gallimard, Paris, 1972,
223 pp..
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1972, 47 pp., BF. 105.

Marleen Porta
Dag, leven
Brito, Antwerpen, 1972, 99 pp..
Het kolofon van dit boekje sluit met: ‘De eindredactie was in handen van dichter,
schrijver en uitgever Jan Berghmans, die het werk van een inleiding voorzag’. Op
die manier wordt het natuurlijk onduidelijk of de ‘onthutsende inhoud’, de ‘jeugdige
openhartigheid’, de ‘aangrijpende ernst’ en de ‘geladenheid’ - allemaal epitheta die
dichter, schrijver enz.... over het boekje uitstrooit - wel van de auteur komen. De
uitgever had beter geen dramatisch aandoende inleiding geschreven. Dan kon het
boekje voor zichzelf spreken en voor het zeventienjarige meisje dat het schreef om
haar intieme uniciteit te bevechten. Gelukkig lijkt er ons ook zo nog voldoende
authenticiteit in gebleven om het met een zekere schroom te lezen en te waarderen,
ook als er sensatie rond gemaakt wordt. Dag, Leven is dan een goed geschreven
autobiografie die zweeft tussen branie en nog niet durven leven, een klemmend
gestelde vraag: waarom leerde niemand mij leven en waarom trouwens is leven zo
verschrikkelijk moeilijk?
G. Boeve

Luc Schepens
Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969
Orion, Brugge, 1971, geïll., 167 pp..
André Demedts
Stijn Streuvels. Een terugblik op leven en werk
Orion, Brugge, 1971, geïll., 387 pp., BF. 295.
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In 1971 zou Frank Lateur 100 jaar geworden zijn. De uitgeverij Orion heeft ervoor
gezorgd dat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij gegaan is. In opdracht van
de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen stelde Luc Schepens een kroniek
samen die leven en werk van Streuvels historisch benadert. Het was niet de
bedoeling van de samensteller een studie of een essay te publiceren, maar wel ‘een
kronologisch overzicht dat kan dienstig zijn voor het verdere onderzoek over en de
wetenschappelijke benadering van de auteur’. Wel geeft hij in een Naschrift zijn
eigen visie op de persoonlijkheid van Streuvels, uiteraard subjectief maar ook zeer
genuanceerd en met verwijzing naar verscheidene interessante parallellen in het
oeuvre van Streuvels. In een synoptische tabel worden de belangrijkste momenten
uit het leven en werk van Streuvels geplaatst naast gelijktijdige publikaties in de
Nederlandse literatuur, de Westerse letteren en kunsten, de geschiedenis en de
wetenschappen. Met verbazing kunnen we dan constateren welke evolutie in de
wereld plaats gevonden heeft gedurende dat ene, lange leven van Streuvels. Ook
het door Luc Schepens samengebrachte fotografisch materiaal bezit een waardevol
documentair karakter.
De biografie van Streuvels door André Demedts is veel breder van opzet en ook
veel uitgebreider. Streuvels' persoonlijkheid wordt er grondig in geanalyseerd en
zijn werk wordt literair geïnterpreteerd en geevalueerd. A. Demedts onderscheidt 5
perioden: de groei van Streuvels' persoonlijkheid (1871-1891), naar een eerste
hoogtepunt (1907: De Vlasschaard), inzinking en opleving (1907-1927: De teleurgang
van de Waterhoek), moeilijke jaren (1928-1945) en de weg naar het einde
(1946-1969).
Hij kon daarbij putten uit reeds gepubliceerde bronnen, uit het eigen archief van
de familie Lateur en ook uit de vele herinneringen, brieven en persoonlijke
gesprekken. Tussen André Demedts en Stijn Streuvels bestond er immers meer
dan een literaire vriendschap, zoals blijkt uit tal van details die Demedts tussendoor
in alle bescheidenheid meedeelt. We kunnen niets
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anders dan waardering hebben voor deze herschepping van Streuvels' literaire
persoonlijkheid.
J. Gerits

W.S. Burroughs
Naakte lunch
Meulenhof, Amsterdam, 1972, 286 pp., f 17,50.
De schrijver publiceerde eerst Junkie, daarna, in 1962, The naked lunch. Het zijn
visioenen en gedachten van een drug-addict, genaamd Lee.
De schrijver won het proces over dit boek wegens obsceniteit in 1966, doordat
Allen Ginsberg en Norman Mailer vóór het boek getuigden. Deze twee vonden er
iets van sociaal engagement in. Mailer had wel moeite met de structuur van het
boek, evenzeer als de vertalers. De structuur zou wel geleden kunnen hebben door
de eigen verslaving van de schrijver. Zijn onmiskenbaar talent komt vooral tot uiting
in de realistische en surrealistische scenes, zoals we die kennen van b.v. Mulisch
en Claus. Zijn stijl lijkt verder vaak op die van H. Miller (van de Tropics) met een
even verwaten en verwarde show van banale beschouwingen. De ondergrond is
evenzeer als bij Miller een hypochonder depressief mens met een contactstoornis.
Veel sociaal engagement is in het boek niet te bespeuren. De schrijver is ambivalent
gebleven tegenover zijn grote obsessies, drugs en polymorf perverse seks. Het is
niet duidelijk of hij heimwee heeft naar de Junkie-hel of dat hij het allemaal van zich
af wil schrijven, of beide. Religieus is het boek niet, daar vergist Mailer zich in. Het
is goed vertaald. De kannibalistische cover van Goya geeft aan, dat het een hele
kluif is: en dat is het ook.
J.H. van Meurs

André Miquel
Le Fils Interrompu
Flammarion, Paris, 1971, 220 pp..
Ofschoon dit boek zich als ‘récit’ presenteert, is het veeleer een verzameling kortere
en langere dagboeknotities. Een vader, overigens geen schrijver van beroep maar
een wetenschapper, beschrijft van dag tot dag, soms zelfs van uur tot uur, het
langzaam wegteren en de dood van zijn enige zoon Pierre. Dit onderwerp zou
gemakkelijk kunnen ontaarden in een sentatieverhaal, maar even bescheiden en
ontroerend als Anne Philipe de dood van haar echtgenoot weergeeft, zo direct en
menselijk, wars van alle ‘pompes funèbres’ waar men in Frankrijk zo graag mee
zwaait, beschrijft André Miquel ons het geleidelijk-aan-verdwijnen van zijn zoon.
Het is geen koud objectief verslag, maar de vader richt zich steeds in de tweede
persoon tot zijn zoon, praat met hem. De lezer wordt als het ware uitgenodigd deel
te nemen aan deze monoloog, er op in te gaan.
André Miquel laat niet na in concreto alle details te noemen van deze lijdensweg:
het plotseling opkomen van een gezwel aan de knie, de bestralingen, het heen en
weer jakkeren naar het ziekenhuis, de dreiging van een amputatie, die dan ook
inderdaad moet plaatsvinden, de angst voor een opnieuw opkomen van het gezwel,
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en wanneer ook dit een feit is, het wachten op de dood met daarna de trieste
ceremoniën en het alleen achterblijven met de herinneringen.
Wat een deernis voor een vader om de frisse vlotte jongen, die overal mee kon
doen, te zien veranderen in een hopeloos stukje mens, moeizaam zijn kunstbeen
achter zich aanslepend. Toch heeft er als het ware een gedaanteverwisseling plaats,
een verwisseling van rollen. De jongensachtige Pierrot, die zich aanvankelijk verzet
en halsstarrig uitziet naar genezing, komt langzamerhand tot een ander inzicht en,
ofschoon er weinig woorden vallen over de dood tussen hem en zijn vader, is hij er
zich terdege van bewust wat hem te wachten staat. Het geloof in een leven na de
dood, bovennatuurlijk voor een zo jong kind, helpt hem zijn lot te aanvaarden en
zelfs nog extra kracht te verzamelen om zijn pijn verborgen te houden en zijn
familieleden te troosten. Bij zijn dood is Pierre de vader, de voorganger die de weg
wijst aan de achterblijvenden en André Miquel spreekt dan ook over hem als ‘mon
fils, mon père’. Dit geloof in een sterven en weer-opnieuw-tot-leven-komen komt
ook tot uiting in de prachtige beschrijvingen die André Miquel geeft van de natuur
in de Jura, rondom hun familie-chalet waar Pierre zich zo thuis voelde, zo een met
de natuur.
Wat opvalt in deze roman is de unieke band tussen vader en zoon, hun eerlijke
kameraadschap, de liefde waarmee de vader zijn zoon omringt, het opgaan van de
vader in alles wat zijn zoon betreft. Over de moeder en de dochter, die vermoedelijk
ook een rol speelden in dit drama, wordt nauwelijks gerept. Het boek heeft in Frankrijk
nogal wat stof doen opwaaien, waarschijnlijk vanwege het onderwerp op zich, maar
ook vanwege de directheid waarmee de schrijver zijn gevoelens weergeeft. De
geslotenheid van de Franse familie en de gereserveerdheid ten aanzien van
persoonlijke gevoelsuitingen maken dit alleszins begrijpelijk.
M. Boex-Timmermans
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Theater
Dover, K.J. - Aristophanic Comedy. - Batsford, London, 1972, 253 pp., £4,50.
Hoppe, Hans - Das Theater der Gegenstände. - Basilius Presse, Basel, 1971,
225 pp..
Kilian, Klaus - Die Komödien Arthur Schnitzlers. - Bertelsmann, Düsseldorf,
1972, 179 pp., DM. 19,80.
Michael, Wolfgang, F. - Das deutsche Drama des Mittelalters. - (Grundriss der
germanischen Philologie 20), de Gruyter, Berlin, 1971, 304 pp., DM. 96.-.
Mortier, Roland - Diderot in Deutschland. - Metzlersche, Stuttgart, 1972, 498
pp., DM. 20,-.
Salloch, Erika - Peter Weiss' die Ermittlung. - Athenäum, Frankfurt, 1972, 169
pp., DM. 19,80.
Trussler, Simon - The plays of John Whiting. - Gollancz, London, 1972, 191
pp., £ 2,25.

John Hodgson, ed.
The Uses of Drama
Eyre, Methuen, London, 1972, 223 pp., £ 1,25.
Deze verzameling opstellen van zowel practici als theoretici tracht een forum te
vormen waarop de thesis kan worden geexpliciteerd dat het drama en het theater
sociale en pedagogische krachten ter beschikking van de mens stelt.
Het lijdt geen twijfel dat verschillende opstellen belangrijk materiaal aandragen
voor een synthetische visie op dit medium, maar de uiteenlopende belangen van
de auteurs en oriënteringen van hun finaliteit laten nauwelijks een eensluidende
beoordeling toe, terwijl een slotevaluatie die alle standpunten binnen een vitaal
centrum zou proberen te brengen, niet voldoende is terug te vinden. Tenzij het
allemaal bedoeld werd om juist deze eigen verwerking van de rijke stof als resultaat
van het leesavontuur te provoceren.
C. Tindemans

Johann Nestroy
Der Talisman
besorgt von Helmut Herles
W. de Gruyter, Berlin, 1971, (Komedia 17), 135 pp., DM. 12,80.
Wat bij alle voorgaande nummers in deze voortreffelijke reeks tekstuitgaven al kon
opgemerkt (methodologische perfectie, filologische acribie, theaterhistorische
interpretatie), kan hier enkel worden herhaald. Tevens is het meer dan een
verzameling van de beste weetjes die elders reeds zouden ter beschikking liggen;
de heruitgever en tekstbezorger kan omstandig ingaan op de in- en extrinsieke
voorwaarden van spel en theaterbestaan. Daardoor wordt onmiskenbaar gewerkt
aan een wijziging van het wat te sterk ingeroeste beeld van J. Nestroy als de treurige
grappenmaker. De sociaal- en maatschappelijk-relevante factoren staan sterker
geëxploreerd en dat gebeurt bovendien door onvermoeibaar in de tekst zelf te
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wroetelen. Zo manifesteert zich een uitstekende methode van tekstonderzoek,
theaterkunde en cultuurgeschiedenis, die verder reikt dan tot deze tekst alleen.
C. Tindemans

James R. Hollis
Harold Pinter. The Poetics of Silence
Southern Illinois UP, Carbondale, 1970, 143 pp., $ 5,95.
In een subtiele, kordaat op de tekst geconcentreerde analyse, die geen spitsvondig
psychoanalytisme nodig heeft om inzicht te winnen, tracht S. erachter te komen wat
Pinter juist in zijn cryptische dramatiek heeft uitgeschreven. Centraal staat de kamer
als metaforisch instrument, waarin het individu de buitenwereld uitsluit en zichzelf
verhult. Tegelijk geven de figuren zich in deze ruimte voortdurend bloot, omdat ze
de strijd om het kennen van het ik, om het winnen van een identiteit, om het bezitten
van een zekerheid niet opgeven. Tenslotte komen ook de indringers opzetten die
een bereikte veiligheid van anderen zoeken te verstoren, niet uit destructiebehoefte,
wel om hun eigen identiteit op hun beurt bereikbaar te maken. In Pinters laatste
stukken dreigt bijgevolg, bij het stilvallen van deze existentiële behoeften en
inspanningen, de stilte alles te beheersen, de verstarring zich over alles heen te
spreiden. S. slaagt er magistraal in via een zorgvuldige autopsie van de
conversatietaal zijn chronologisch-logische thesis over te brengen.
C. Tindemans

Peer Gynt. Ein Schauspiel aus dem neunzehnten Jahrhundert
Dokumentation der Schaubühnen-Inszenierung Berlin 1971
Verlag Albert Hentrich, Berlin, 1971, 148 pp., DM. 19,80.
The National Theatre at the Old Vic 1963-1971
The National Theatre, London, 1971, 40 pp..
De Schaubühne am Halleschen Ufer uit West-Berlijn heeft de hele dramaturgische
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werkmap van de opvoering van H. Ibsen's Peer Gynt, in de Bondsrepubliek bekroond
als beste theaterproduktie van 1970-'71, vrijgegeven. De bedoeling is uiteraard een
inzicht mogelijk te maken in de benadering, verwerking en mentaliteit van deze troep
die mentaal en stilistisch een alternatief theater wil brengen. De verschillende stadia
zijn aanwezig: de thematische opheldering, de achtergronddocumentatie (uitvoerig
materiaal om de 19e eeuw, Noorwegen, de sage, de symboliek, de maatschappij
en de tekst te begrijpen), de blauwdrukken van decor, kostuum en muziek, de
protocollen van de werkdiscussies van de troep (onvoorstelbaar intens,
tekstgeoriënteerd en pas daardoor langzaam komend tot begrip voor tonen, accenten
en expressie), de foto's van de opvoering tafereel per tafereel, en de definitieve
speeltekst, een adaptatie van Peter Stein (de regisseur) en Botho Strauss (de
dramaturg). Uiterst belangrijk document. Wat het Britse National Theatre
daartegenover stelt als publicitaire fotomap, is dorps: makke foto's, slappe
onderteksten, geen uitdieping, nonsens.
C. Tindemans

Ivan Klima
Theaterstücke
C.J. Bucher, Luzern, 1971, 248 pp., SF. 22,-.
o

Deze Tsjechische auteur ( 1931), over de hele wereld gespeeld (ook in radio en
tv), behoort tot het hedendaagse slag vooral Oosteuropese mensen die de kunst
verstaan politieke thematiek onder te brengen in realistische parabels. In elk van
de vijf toneelteksten staat een politiek element centraal, maar daar kom je toch pas
achter als je bereid bent door te denken, over het voorgrondmotief heen. Ein Schloss
schreit om de adaptabiliteit en de verlamming van een volk, Konditorei Myriam beeldt
de onafwendbare vervorming van het menselijke karakter uit, Doppelzimmer is een
cri de coeur waarin de onmogelijkheid van de liefde de onderlinge afstand tussen
de mensen aangeeft, veroorzaakt door maatschappelijke beschikkingen; in Klara
und zwei Herren en in Ein Bräutigam für Marcella breekt de taal, die andermaal de
liefde tussen de communicerende vangarmen wil prangen, aan haar eigen beweging
stuk. Al deze psychogrammen drukken gewetensnood uit, gemaskerd als parabel
indien niet als groteske of farce. Wij plegen dit in het Westen ‘absurd’ te noemen.
Dat is het dan ook, in de enige ware zin. En bovendien: meesterlijk miniatuurtheater.
C. Tindemans

Miscellanea
Corne, Christian, e.a. - La géométrie. - Casterman, Tournai, 1972, 132 pp.,
BF. 180.
Delpech, Léon-Jacques - La cybernétique et ses théoriciens. - Casterman,
Tournai, 1972, 144 pp., BF. 90.
Gabel, Margaret en Susan Perl - Dag vogels, dag bloemen, dag mensen. Kosmos, Amsterdam, 1972, f 4,50.
Lammers, Fred, J. - Prins Claus der Nederlanden. - Hollandia, Baarn, 1972,
80 pp., f 8,90.
Millard, Joseph - Edgar Cayce. - N. Kluwer, Deventer, 1972, 235 pp., f 17,90.
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Snijders, M.L., en J.R. Soetenhorst - De krant in het nauw. - Boom, Meppel /
Denis, Borgerhout, 1972, 104 pp., BF. 130.
Thibault, Odette - L'homme inachevé. - Casterman, Tournai, 1972, 232 pp.,
BF. 240.
Vijf jaren centraal adviesbureau... - De Horsting, Amersfoort, 1972, 62 pp..

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie
Delen I en II (A - Alaw en Alay - Arbe)
Heideland - Orbis, Hasselt, 1971, 1972, 728 pp. per deel, BF. 1095 per
deel, contant, BF. 850 bij vooruitbetaling.
Altijd al is een encyclopedie op mij afgekomen als een indrukwekkende prestatie.
Dit is voor de GNLE niet anders. Integendeel. Vooreerst staat er een massa meer
in dan ik verwacht had. Toen bv. de sluiting van enkele Enka-bedrijven nieuws werd,
verraste mij het artikeltje over AKZO. Er blijken een groot aantal concerns en firma's
in de GNLE besproken te worden. Prettig is ook het element woordenboek - met
aanduiding van grammatica, etymologie, uitspraak, zegswijzen enz. - dat aan het
encyclopedisch artikel voorafgaat. Hopelijk krijgt de uitgever geen nachtmerries van
alweer een nieuwe spelling. Illustratie en layout maken de GNLE tot een aangenaam
kijkboek: portretten, stadsplans, luchtfoto's, kaarten, prenten, diagrammen en
uitstekende kleurreprodukties. Samen met het lettertype en de schikking van de
kolommen zorgt de illustratie ervoor dat er nergens zware pagina's voorkomen. Het
encyclopedische element zou uiteraard door een groep vaklui moeten beoordeeld
worden. Wij moeten ons hier beperken tot
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een afwegen van de ruimte die voor ieder vak wordt ingeruimd. Dit lijkt dan wel
enigszins aan het toeval te zijn overgelaten; alleen is men bijzonder bedacht geweest
op de actualiteit. Misschien is hier zelfs wat in overdreven: aan het begrip ‘afvalstof’
worden niet minder dan zeveneneenhalve kolom en negen foto's besteed, en aan
‘afvalwater’ nog eens acht kolommen en zes foto's. Anderzijds is dit een typisch
voorbeeld van de grote inspanning die de redactie zich getroost heeft om de GNLE
up-to-date te maken en onafhankelijk van het Franse origineel. Die onafhankelijkheid
blijkt ook uit de doorgedreven aanpassing aan het Nederlandse taalgebied en zijn
topografie. Ik kan echter niet nalaten de verrassing mee te delen die ik beleefde bij
het opslaan van de naam van mijn geboortedorp. Ik herkende het plaatsje nauwelijks:
een stuk ervan heeft de GNLE aan een Franse gemeente overgedragen, er blijkt
bos aangeplant waar nooit een boom is geweest en een aanpalende gemeente
moest een stuk grondgebied afstaan! Tegenover deze verrassing stel ik graag een
andere, positieve: de film krijgt (voor het eerst in een encyclopedie?) het deel dat
hem toekomt. Niet alleen regisseurs krijgen een artikel, maar ook een aantal films.
Hierbij is mijn aandacht gevallen op de uitstekende verwijzingstechniek. Tenslotte:
de afzonderlijke bibliografie op het einde van ieder deel is een goed werkinstrument.
Jammer dat hier de afhankelijkheid van het Franse origineel wel eens groot is.
G. Boeve

J. Klepestra
Sterrenbeeldenatlas
La Rivière, Zwolle / Denis, Borgerhout, 1972, 290 pp., geïll., BF. 165.
Deze kleine sterrenatlas is bedoeld als gids voor al wie door eigen waarneming
meer vertrouwd wil geraken met de sterrenhemel. Het boekje bestaat uit twee delen.
De eerste 80 blz. geven summiere notities over sterren, sterrenstelsels en nevels,
het waarnemen met een goede prisma-kijker en enkele praktische raadgevingen.
Het tweede en voornaamste deel bevat de eigenlijke kaarten: eerst 6
overzichtskaarten die samen de gehele sterrenhemel omvatten en vervolgens 87
sterrenbeeldkaarten, die in de regel één constellatie bevatten. Als basis hierbij
diende de bekende Atlas Coeli van A. Becvar. De bladzijde tegenover iedere kaart
geeft interessante informatie over de belangrijkste waarnemingsobjecten in het
betreffende sterrenbeeld. Bovendien bevatten de kaarten zelf gegevens over
helderheidsklasse, afstand, veranderlijkheid etc.. Tot slot volgen nog een alfabetische
lijst van 218 namen van sterren met hun respectieve positiebepaling, de verwijzing
naar de betreffende kaart en een verklarende woordenlijst van de meest
voorkomende vaktermen. De sterren zijn in kleurcode getekend op een blauwe
achtergrond, wat voordelig is als men een zaklampje gebruikt bij het consulteren.
Dit handig boekje (17 × 11,5 cm) is een welkome hulp voor alle liefhebbers van de
sterrenkunde.
O. Van de Vyver

Jean-Baptiste Fages, Christian Pagano, Pierre Cornille, Bernard Fery
Dictionnaire des Media
Mame, Tours, 1971, 350 pp., FF.32,-.
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Wie regelmatig hedendaagse Franstalige essayïstiek leest, stoot onvermijdelijk op
een gevarieerd en veelvuldig gebruik van een apart jargon. Van Levi-Strauss, over
Lacan, Piaget, Foucault of Barthes; van tijdschriften zoals Tel Quel tot
Communications: de termen uit de linguïstiek en uit de semiologie zijn er
gemeengoed geworden. Daarom is dit woordenboek bijzonder nuttig; het is
bovendien erg handig. Een 800-tal termen zijn er in gerangschikt en worden
besproken via een drievoudige benadering: technologisch, psychologisch en
sociologisch, en semio-linguïstisch. Men vindt er veel meer in dan men zou
verwachten (ook korte, kernachtige theoretische beschouwingen over bepaalde
onderwerpen; bv. ‘l'affiche’) en dit op een verrassend heldere en boeiende wijze
geformuleerd.
E. De Kuyper

Roger Neville Williams
The New Exiles
American War Resisters in Canada
Liveright, New York, 1971, 401 pp., $ 2,95.
Dit is een korte situatieschets, aangevuld met een reeks interviews met enkele
US-emigranten in Canada, allemaal tegenstanders van de Vietnam-oorlog
(draft-resisters, veterans, enz.). Men schat hun aantal tussen de 40.000 en de
100.000. Een volledig overzicht van de achtergronden van deze emigrantengroep
was vrij moeilijk, maar de samensteller, die zelf aan het hoofd staat van een
Montreal-emigrantengroep, heeft toch veel elementen kunnen samenbrengen en
aldus een beetje meer licht werpen op een minder bekend aspect van het thuisfront
van de Vietnamoorlog.
E. De Kuyper
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binnenkant achterplat

Personalia
Elizabeth von der Lieth. Pedagoge, directrice post-universitaire studies voor leraren.
Adres: 2 Hamburg. Gerekensplatz 12.
Inca, afkorting voor ‘Informaciones sobre Chili y America Latina’, de naam welke
een groep van vijf mensen (twee Canadezen, een Italiaanse, een Chileen en een
Belgische) zich gegeven hebben; vanuit Chili willen zij hun respectievelijke
landgenoten achtergrondinformatie verschaffen over Chili en Latijns Amerika. Adres:
Casilla 5394, Santiago de Chile.
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.
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.
M. Van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam. Geeft lessen Hebreeuws en Judaica. Is vaste medewerkster
aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
Dr. P. Leenhouwers, Cap., geboren 1929. Studeerde filosofie in Rome en Leuven,
waar hij in 1959 promoveerde op Peter Wust. Thans verbonden aan de theologische
faculteit in Tilburg. Adres: Korvelseweg 165, Tilburg.
Drs. A.G.J. Dietvorst. geboren 1940. Studeerde sociale geografie en geschiedenis
te Groningen. Thans wetenschappelijk hoofdmedewerker bij het Geografisch en
Planologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen (specialiserende
methoden), Redacteur bij het Geografisch Tijdschrift, Publiceerde De Valksrepubliek
China (1971) en voorts verschillende artikelen in Streven en Geografisch Tijdschrift.
Adres: Tangostraat 66, Nijmegen.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934, Doctor in de Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P.,
Voorzitter redactieraad ‘De Nieuwe Maand’. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bormans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Diensthoofd Huisvesting
Comité Studentenvoorzieningen Katholieke Universiteit Leuven. Redactielid ‘De
Nieuwe Maand’. 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. Rijksuniversiteit Centrum
Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding
te Brussel. Medewerker ‘K en C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520 Edegem.
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Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagblad-wetenschappen
aan de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Hij was algemeen secretaris van de Nederlandse
Katholieke Oudervereniging. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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